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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2009 

 
 
Acta núm. 10 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 14 de setembre de 2009, 
sota la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

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

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
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A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
  
  1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions 

ordinàries dels dies 6 i 27 de juliol de 2009. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
  
  2. Ratificació del títol de Fill Predilecte de la Ciutat del Molt Honorable 

Senyor FRANCESC MACIÀ I LLUSSÀ. 
  
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  3. Acceptació de subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya per al funcionament de l’Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat, curs 2008-2009. 

 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
  4.  Aprovació de la 1a. addenda al conveni de col·laboració amb l’ACA per a 

l’execució de les obres d’”Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector 
interceptor del Passeig Marítim” i “nova estació de bombament a Ribes 
Roges”. 

  5. Aprovació del conveni amb “La Caixa” sobre el finançament de les accions 
de rehabilitació d’edificis contemplades en el Projecte Integral del Nucli 
Antic (PINA). 

 
 MOCIONS 
 
  6. Moció del PP sobre el finançament de l’Administració local. 
  7. Moció del PP sobre la senyalització a la via pública. 
  8. Moció d’ERC en defensa del dret a decidir i de la consulta popular per a la 

independència a Arenys de Munt. 
  9. Moció de CiU sobre la compatibilització de l’oci amb el descans dels veïns. 
10. Moció de CiU de suport a la consulta popular d’Arenys de Munt. 
11. Moció de la CUP per afrontar la problemàtica entorn les bicicletes a 

l’estació del ferrocarril. 
12. Moció de la CUP per a la commemoració del 5 d’octubre de 1934. 
13. Moció de suport al correllengua 2009. 
 
 PRECS 
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  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DELS DIES 6 I 27 DE JULIOL 
DE 2009. 

 
ALCALDE 
 
Iniciem el Ple ordinari del dia 14 de setembre.  El primer punt de l’ordre del dia 
és l’aprovació, si s’escau, de l’acta.  Si no hi ha cap qüestió respecte de l’acta, 
la donem per aprovada. 
 
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions plenàries dels dies 6 i 
27 de juliol de 2009. 
 

  2. RATIFICACIÓ DEL TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT 
DEL MOLT HONORABLE SENYOR FRANCESC MACIÀ I LLUSSÀ. 

 
ALCALDE 
 
I passem al primer... segon de l’ordre del dia, que és la ratificació del títol de 
Fill Predilecte de la Ciutat del Molt Honorable Sr. Francesc Macià i Llussà.   
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Vista la petició formulada pels regidors i regidores d’aquest ajuntament en el 
sentit de ratificar el Títol de Fill Predilecte de la Ciutat al Molt Honorable Sr. 
FRANCESC MACIÀ I LLUSSÀ. 
 
Vist que aquesta proposta va ser acordada a la Junta de Portaveus. 
 
Vist l’article 26 del Reglament d’Honors i Distincions de la nostra ciutat. 
 
Vist que a la Junta de Portaveus del dia 10 de setembre de 2009 es va 
informar els portaveus dels Grups Municipals de la valoració favorable de 
l’Alcaldia per seguir endavant el procediment administratiu per tal de ratificar el 
Títol de Fill Predilecte de la Ciutat al Molt Honorable Sr. Francesc Macià i 
Llussà. 
 
Per això aquesta Alcaldia proposa al Ple Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
“PRIMER. De conformitat amb l’article 28 del Reglament d’Honors i Distincions 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s’acorda aprovar inicialment 
l’expedient per a la ratificació del Títol de Fill Predilecte de la Ciutat, al Molt 
Honorable Sr. Francesc Macià i Llussà. 
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SEGON. Aquest acord s’exposarà al públic als efectes d’informació, en el 
BOP, DOGC, tauler d’anuncis de la Corporació i premsa local, per un termini 
de quinze dies.  Si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, 
aquest acord quedarà automàticament aprovat definitivament. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la globalitat d’entitats que han fet 
resposta.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, només constatar que és la ratificació del nomenament, en el seu 
moment, doncs, i a través de la comisió que està formada a l’efecte, es farà 
l’acte formal i solemne de ratificació d’aquest nomenament de Fill Predilecte, 
per la fi de que tots els grups puguem manifestar les... el nostre posicionament 
al respecte, no?  I en aquest sentit doncs ara es tractaria de fer aquest tràmit.   
 
Senyor secretari... sí, tot i que s’ha de votar, eh?  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

    3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ 
DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, CURS 2008-
2009. 

 
ALCALDE 
 
I el segon... tercer punt és l’acceptació de la subvenció del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de l’Escola 
Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vista la Resolució EDU/1348/2009, de 7 de maig, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per 
al curs 2008-2009.  I el seu annex 1, en el qual s’indica que l’Escola Municipal 
de Música Mestre Montserrat del municipi de Vilanova i la Geltrú té una 
subvenció de 281.400 € per al curs 2008-2009. 
 
I atenent el que s’indica al punt 4-I de l’esmentada resolució, la Regidora 
d’Educació proposa al Ple Municipal que acordi el següent: 
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“S’acorda acceptar la subvenció de DOS-CENTS VUITANTA-UN MIL 
QUATRE-CENTS EUROS (281.400 €) per al funcionament de l’Escola 
Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, curs 2008-
2009; que queda recollida en l’annex 1 de la Resolució EDU/1348/2009, de 7 
de maig, del Departament d’Educació de la Generalitat, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per 
al curs 2008-2009.”  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Espinàs. 
 
A les 18.07 hores entra la senyora IOLANDA SÁNCHEZ. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Es tracta, com diu el punt, d’acceptar la subvenció del curs passat.  És de 
281.000 euros i aprofito per dir, doncs, que aquesta subvenció és només 
d’escola de música, però a partir d’ara ja doncs afortunadament rebrem 
subvenció per escola de música i conservatori i, per tant, deixeu-me que 
convidi a tots i totes, ja rebreu la invitació, i aquells que no la rebeu per alguna 
qüestió, que sapigueu que el proper dijous, a les set de la tarda, es fa l’acte 
d’inauguració, diguéssim, del nou conservatori, que està tothom convidat.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Si no hi ha cap qüestió, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  4.  CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE LA 1a. 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ACA PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’”IMPULSIÓ A L’EDAR I 
CONNEXIONS AL COL·LECTOR INTERCEPTOR DEL PASSEIG 
MARÍTIM” I “NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT A RIBES ROGES”. 

 
ALCALDE 
 
I el quart punt és l’aprovació de la primera addenda al conveni de col·laboració 
amb l’ACA, per a l’execució de les obres d’impulsió de l’EDAR i connexió al 
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col·lector interceptor del passeig Marítim i nova estació de bombeig de Ribes 
Roges. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El Ple de la Corporació de data 3 d’abril de 2006  va aprovar el conveni entre  
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la 
promoció, execució i manteniment de les obres dels projectes “Impulsió a 
l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del Passeig Marítim” i “Nova 
estació de bombament a Ribes Roges”  a Vilanova i la Geltrú, el qual es va 
signar el 20 d’abril de 2006. 
 
En data 20 de juny de 2007 es va signar entre l’ACA i l’Ajuntament,  una 
addenda al conveni abans esmentat, atesa la impossibilitat d’executar les 
obres dintre de l’anualitat inicialment prevista. 
 
Posteriorment es va procedir redactar un “Projecte modificat de nova estació 
de bombament a Ribes Roges,” aprovat definitivament el 6 d’agost de 2008, el 
qual es va remetre a l’ACA. 
 
Les obres dels dos projectes no es van poder executar en les anualitats 
previstes, per la modificació del projecte i increment del pressupost, per la qual 
cosa es va sol·licitar a l’ACA, en data 7 d’agost de 2008, la redacció d’un nou 
conveni. 
 
En data 3 de febrer de 2009 l’ACA va trametre a l’Ajuntament  la proposta de 
nou conveni que contempla la modificació del projecte i l’increment del 
pressupost, el qual s’aprovà pel Ple de la Corporació en data 2 de març de 
2009. 
 
Atès que aquestes obres no es podran finalitzar en les anualitats previstes, 
s’ha presentat una addenda al conveni que recull les noves anualitats, de la 
qual procedeix efectuar la seva aprovació. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que atorga a l’alcalde la 
Disposició Addicional segona punt 1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic i el Decret de delegació d’atribucions de l’alcalde a 
la Junta de Govern Local, de data 21 de juny de 2007, aquesta Comissió 
informativa de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la 1a addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la promoció, 
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execució i manteniment de la “Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector 
interceptor del passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú”, amb un pressupost 
d’obra de 846.447,76 € més IVA, i direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut per import de 28.808,83 € més IVA; i “Nova estació de bombament a 
Ribes Roges a Vilanova i la  Geltrú (Garraf)”, amb un pressupost d’obra de 
653.716,42 € més IVA, i direcció d’obra i coordinació seguretat i salut per 
import de 14.676,15 € més IVA. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde perquè, en nom de la Corporació, signi els 
documents que siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 
 

1a ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  
PER A LA PROMOCIÓ I EXECUCIÓ D’OBRES HIDRÀULIQUES  

 
Barcelona, a d           de 2009  

REUNITS  
 
D’una part, el senyor Joan Ignasi Elena i García, Alcalde-President de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú (en endavant, l’Ajuntament), amb a Vilanova i la Geltrú, Plaça 
de la Vila, 8, 08800 i NIF P-0830800-I, actuant en la representació que li atribueix 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local.  
 
De l’altra, el senyor Manuel Hernández i Carreras, Director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya (en endavant ACA), amb domicili social a Barcelona, carrer 
Provença 204-208, 08036 i NIF Q-0801031-F, actuant en el seu nom i representació, 
de conformitat amb el que estableixen l’article 11.11 del Text Refós de la Legislació 
en matèria d’Aigües de Catalunya (en endavant TRLAC).  
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització del 
present Conveni de promoció, execució i manteniment de les obres dels projectes 
“Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del passeig Marítim a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)” i “Nova estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova 
i la Geltrú (Garraf)”, i en la representació en què actuen,  

 
EXPOSEN  

 
I. L’Agència Catalana de l’Aigua, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes les funcions 
relatives a la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució, i l’explotació de les 
obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació 
en matèria d'aigües de Catalunya (en endavant TRLAC).  
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II. És d’interès de l’Ajuntament executar les obres corresponents als projectes 
d’“Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del passeig Marítim a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)” i “Nova estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova 
i la Geltrú (Garraf)”, amb la finalitat de garantir l’evacuació i tractament de les aigües 
residuals generades al municipi. Tanmateix, és d’interès de l’ACA col·laborar en el 
finançament d’aquestes actuacions.  
 
III. Les obres del projecte “Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del 
passeig Marítim a Vilanova i la Geltrú (Garraf)” inclouen, en essència, el 
desdoblament de la canonada d’impulsió a l’EDAR, el condicionament del col·lector 
interceptor del passeig marítim i la construcció de les connexions de la xarxa de 
sanejament a aquest col·lector interceptor.  
 
IV. Les obres del projecte “Nova estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova i la 
Geltrú (Garraf)” inclouen, en essència, les obres necessàries per a ubicar una nova 
estació de bombament que substitueixi a l'existent, i el nou col·lector d'impulsió fins el 
clavegueram de la conca urbana del Torrent de Sant Joan. Actualment existeix una 
estació de bombament que recull les aigües residuals del sector de Ribes Roges i del 
barri de Santa Llúcia i les impulsa fins al clavegueram existent a l'encreuament del 
carrer Isaac Peral amb el Passeig de Ribes Roges, però ha quedat insuficient per a 
un correcte serveis a ambdós sectors.  
 
V. En data 20 d’abril de 2006 ambdues parts van signar el conveni de promoció, 
execució i manteniment de les obres dels projectes d’“Impulsió a l’EDAR i connexions 
al col·lector interceptor del passeig Marítim a Vilanova i la Geltrú (Garraf)” i “Nova 
estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova i la Geltrú (Garraf)” amb un import 
de 960.294,51 € (més IVA) i 489.205,27 € (més IVA) respectivament i en data 20 de 
juny de 2007 una nova addenda on es determinava un canvi d’anualitat de l’actuació 
“Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del passeig Marítim a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)” i que quedaran substituïts en la seva totalitat pel present 
Conveni.  
 
VI. En data 10 de juny de 2008 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar 
el projecte modificat de la “Nova estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova i la 
Geltrú (Garraf)” amb un import total de 653.716,42 € (més IVA). Així mateix, en data 
11 de juny de 2008, l’Ajuntament, d’acord amb l’informe emès per part de l’Enginyer 
Municipal, ha sol·licitat un increment de 86.219,49 € (més IVA) en el pressupost de 
les obres “Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del passeig Marítim 
a Vilanova i la Geltrú (Garraf)”.  
 
VII. Que ambdues parts han convingut les condicions en que s’efectuarà, en termes 
de col·laboració, l’execució i manteniment de les obres corresponents als projectes 
esmentats i, per tal de deixar constància dels acords presos, formalitzen el present 
Conveni, prèviament aprovat pel Ple de la corporació, segons consta en les 
certificacions dels corresponents acords que s’annexen al present document  
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CLÀUSULES  
Primera. Objecte del conveni  
 
És objecte del present Conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les 
entitats intervinents per la determinació de les condicions en que es duran a terme 
l’execució i manteniment de les obres corresponents als projectes d’“Impulsió a 
l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del passeig Marítim a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)” i “Nova estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)”, amb uns imports de 846.447,76 € (més IVA) i 653.716,42 € (més IVA) 
respectivament.  
 
Segona. Disposició dels terrenys  
 
L’ajuntament s’encarregarà de l’obtenció dels terrenys necessaris per a l’execució de 
les obres dels projectes objecte d’aquest Conveni.  
 
Tercera. Execució  
 
Una vegada complimentats tots els tràmits administratius necessaris, l’Ajuntament, 
actuant en nom propi, promourà i executarà les actuacions mitjançant la tramitació 
dels expedients de contractació de les obres i serveis necessaris i instarà, als òrgans 
competents de qualsevol Administració pública, el lliurament de les autoritzacions 
administratives que resultin necessàries.  
 
L’Ajuntament comunicarà a l’ACA l’adjudicació de les obres dels projectes de 
l’encapçalament en els terminis establerts en la clàusula setena del present Conveni 
i, en tot cas, sempre abans de la finalització de l’anualitat establerta a la programació 
de l’ACA.  
 
Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec de l’obtenció de les llicències i permisos que 
siguin necessaris com a conseqüència de l’execució de les obres projectades, així 
com de les operacions necessàries per a la reposició dels serveis públics afectats.  
 
Quarta. Finançament  
 

• Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del passeig 
Marítim a Vilanova i la Geltrú (Garraf)  

 
L’aportació econòmica de l’ACA representarà un import màxim de 846.447,76 € (més 
IVA) en concepte d’execució de les obres. L’ACA aportarà també un import màxim de 
28.808,83 € (més IVA) en concepte de Direcció d’Obra.  
 

• Nova estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova i la Geltrú (Garraf)  
 
L’aportació econòmica de l’ACA representarà un import màxim de 653.716,42 € (més 
IVA). L’ACA aportarà també un import màxim de 14.676,15 € (més IVA) en concepte 
de Direcció d’Obra.  
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L’aportació màxima de l’ACA per a l’execució de l’actuació ”Impulsió a l’EDAR i 
connexions al col·lector interceptor del passeig Marítim a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)” és la corresponent a l’import d’adjudicació de les obres.  
 
L’aportació màxima de l’ACA per a l’execució de l’actuació “Nova estació de 
bombament a Ribes Roges a Vilanova i la Geltrú (Garraf)” quedarà reduïda per 
l’aplicació dels coeficients de baixa que resultin de les adjudicacions de les obres.  
 
Qualsevulla modificació dels projectes o dels contractes per a l’execució dels treballs 
requerirà l’aprovació explícita i prèvia de l’ACA, fins i tot quan la modificació no suposi 
increment de pressupost.  
 
En cas que la modificació del contracte suposi un increment de pressupost i hagi 
estat prèviament aprovada per l’ACA, l’increment haurà de ser sotmès a l’aprovació 
del seu Consell d’Administració i suposarà, si s’escau, una addenda al present 
Conveni.  
 
Cinquena. Calendari  
 
L’Ajuntament justificarà a l’ACA la totalitat de la despesa realitzada mitjançant la 
presentació d’un certificat acreditatiu de la seva Intervenció, certificat que haurà de 
ser presentat al llarg de l’anualitat prevista per l’ACA, i sempre amb anterioritat a la 
finalització d’aquesta. 
  
L’ACA iniciarà els tràmits necessaris pel lliurament de la quantitat màxima establerta 
en la clàusula quarta un cop rebuda la documentació requerida en el present 
document.  
 
Sisena. Anualitats  
 
L’aportació econòmica de l’ACA es distribuirà segons les següents anualitats:  
 

•  Impulsió a l’EDAR i connexions al col·lector interceptor del passeig 
Marítim a Vilanova i la Geltrú (Garraf)  

 
Execució d’obra:  
 
2007: 226.628,09 € + IVA  
2010: 619.819,67 € + IVA  
 
Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut  
 
2010: 28.808.83 € + IVA  
 

• Nova estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova i la Geltrú (Garraf)  
 
Execució d’obra:  
 
2010: 653.716,42 € + IVA  
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Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut  
 
2010: 14.676,15 € + IVA  
 
L’ACA no assumirà les despeses relatives a les actuacions que no s’acreditin 
degudament dins el període corresponent a l’anualització establerta en aquesta 
Addenda al conveni.  
 
La quantitat de l’anualitat de 2007 de l’actuació “Impulsió a l’EDAR i connexions al 
col·lector interceptor del passeig Marítim a Vilanova i la Geltrú (Garraf)” ja està 
justificada, així que resta per justificar la quantitat corresponent a l’anualitat de 2010.  
 
En el cas de l’actuació “Nova estació de bombament a Ribes Roges a Vilanova i 
la Geltrú (Garraf)” aquesta anualització serà motiu del corresponent ajust en funció 
de la quantitat resultant una vegada coneguda la baixa d’adjudicació, ajust que serà 
degudament comunicat a l’Ajuntament.  
 
Davant la manca d’aquesta justificació dins el termini establert, s’entendrà per extingit 
el Conveni llevat que hi hagi, dins el mateix termini, justificació raonada per part de 
l’Ajuntament. En aquest supòsit, l’ACA podrà acceptar la justificació i mantenir el 
Conveni amb les noves condicions d’anualització que puguin derivar-se.  
 
Setena. Condicions de tramitació  
 
L’ajuntament respectarà les següents condicions:  
 

•  Comunicar l’adjudicació de les obres i l’import resultant de la mateixa en un 
termini no superior a un mes des de la seva formalització.  

 
•  Sol·licitar a l’ACA l’autorització tècnica de qualsevulla modificació contractual 

que pugui esdevenir durant l’execució de les obres o amb caràcter previ a la 
seva execució. 

 
•  Comunicar l’acabament dels treballs i la seva data de recepció en un termini 

no superior a un mes des de la formalització de l’Acta corresponent.  
 
•  Trametre els projectes complets d’obra acabada amb el quals quedin 

perfectament definides les obres executades, en suport paper i digital d’acord 
amb normes d’estructura i contingut en la redacció de projectes establertes a: 
http://mediambient.gencat.cat/aca/ca//agencia/publicacions/normes_redaccio_
projectes/inici.jsp.  

 
•  Posar a disposició de l’Agència totes les certificacions, relacions valorades, 

informes de la direcció dels treballs i qualsevulla altra documentació relativa a 
l’execució de les mateixes quan aquesta així ho sol·liciti.  
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•  Abans de la tramitació de l’últim pagament, s’aixecarà una Acta de Finalització 
de l’actuació, que reflectirà llur estat i adequació al projecte aprovat vigent. 
L’Acta serà signada per un representant tècnic de l’ACA i per un representant 
tècnic de l’ajuntament.  

 
•  Fer constar de forma visible als rètols informatius d’aquesta actuació, i 

qualsevol altre medi informatiu relacionat amb ella, el senyal de la Generalitat 
de Catalunya juntament amb la següent inscripció: “Generalitat de Catalunya. 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència Catalana de l’Aigua. 
Finança (o cofinança, en el seu cas) aquesta actuació”.  

 
Vuitena. Titularitat i manteniment  
 
L’ajuntament, com a titular de les instal·lacions de la “Nova estació de bombament 
a Ribes Roges a Vilanova i la Geltrú (Garraf)”, s’obliga a prendre al seu càrrec 
totes les operacions i despeses d’explotació, manteniment, vigilància, conservació, 
funcionament i reposició de les instal·lacions i a fer el millor ús pel seu aprofitament 
màxim.  
 
L’ajuntament, com a titular de les instal·lacions de la “Impulsió a l’EDAR i 
connexions al col·lector interceptor del passeig Marítim a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)”, s’obliga a prendre al seu càrrec totes les operacions i despeses 
d’explotació, manteniment, vigilància, conservació, funcionament i reposició de les 
instal·lacions i a fer el millor ús pel seu aprofitament màxim ja sigui de forma directa o 
amb delegació a l’Administració Actuant del sistema de sanejament de Vilanova i la 
Geltrú, incorporant l’ACA les despeses que se’n derivin al pressupost del Pla de 
Sanejament de Catalunya.  
 
Novena. Comissió de seguiment.  
 
L’ACA i l’ajuntament podran designar, respectivament, un representant per la 
constitució de la Comissió Mixta de Seguiment, designació que serà comunicada a 
l’altra part dins el termini d’un mes des de la signatura del Conveni. Aquesta Comissió 
serà l’encarregada de resoldre els dubtes d’interpretació del Conveni i de la resolució 
dels problemes que es puguin plantejar durant l’execució de els obres.  
 
Desena. Vigència i extinció del Conveni  
 
El present Conveni restarà vigent des de la data de la seva signatura fins a la total 
liquidació de les obligacions que se’n deriven en els termes previstos al clausulat del 
mateix i substitueix en la seva totalitat el conveni signat en data 20 d’abril de 2006 i 
l’addenda al conveni signada en data 20 de juny de 2007.  
 
No obstant això, el Conveni s’extingirà de manera anticipada per alguna de les 
següents causes:  
 
•  Mutu acord de les parts, prèvia avaluació de la Comissió de Seguiment de les 

conseqüències derivades d’aquest acord.  
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•  Denegació de qualsevulla llicència o autorització que sigui preceptiva per a 
l’execució de les obres o per l’establiment de les instal·lacions incloses al projecte 
objecte d’aquest Conveni.  

 
•  La introducció injustificada de desviacions tècniques o econòmiques en el 

projecte aprovat durant l’execució de les obres.  
 
•  L’aplicació diferent a l’assenyalada dels fons lliurats.  
 
Onzena. Jurisdicció  
 
El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva 
aplicació.  
 
I en prova de conformitat signen el present conveni, per duplicat exemplar i a un sol 
efecte, en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament.  
____________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Si no hi ha cap qüestió... em sembla que això s’ha explicat a la 
Comisió Informativa.  Ah, perdó... 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, només és demanar per part de l’Ajuntament que aquesta obra es realitzi lo 
més aviat possible, perquè és un lloc on es genera moltes molèsties i resulta 
que lo mateix que estem aprovant avui ho vam aprovar a l’abril del 2006.  Per 
lo tant han passat tres anys.  Jo demanaria... el nostre grup votarà a favor, com 
és natural, ja ho vam dir a la comisió, però demanaria que es tirés endavant lo 
més ràpidament possible.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, Xavier. 
 
XAVIER OLLER 
 
Només per aclarir l’aportació del senyor Ibars.  Comentar que la nostra intenció 
era començar aquesta obra enguany, o sigui, els compromisos que teníem 
amb l’ACA era iniciar l’obra cap al març-abril de 2009, però ens trobàvem de 
que, per algun () ens plantaríem en plena època estival i per lo tant tindríem la 
nostra façana marítima en obres.  Com que el nostre compromís amb l’ACA 
era executar l’obra al 2009, el que portem avui a aprovació és una 
reprogramació temporal d’aquesta obra i, de fet, la començarem 
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imminentment, o sigui que en qüestió de quinze dies doncs podrem veure 
iniciades les obres.   
 
ALCALDE 
 
Aclarit.  Vots a favor.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  5. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DEL 
CONVENI AMB “LA CAIXA” SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES 
ACCIONS DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS CONTEMPLADES EN 
EL PROJECTE INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC (PINA). 

 
ALCALDE 
 
Passem al punt número 5, que és l’aprovació del conveni amb La Caixa sobre 
el finançament de les accions de rehabilitació d’edificis contemplades al 
Projecte Integral del Nucli Antic. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. El Ple de la Corporació va aprovar, en data 16 d’abril de 2007, l’Ordenança 
específica reguladora de les bases per a la concessió de subvencions 
(modificada en el Ple de l’1 d’octubre de 2007, pel que fa a l’article 1, i 
modificada en el Ple de 10 de març de 2008, pel que fa a la redacció dels 
articles 5, 6 i 9) de determinades actuacions de rehabilitació i equipament dels 
elements col·lectius dels edificis, incloses dins els Camps 2 i 4 del Projecte 
d’intervenció integral “Nucli Antic de Vilanova” (BOP núm. 169, de data 16 de 
juliol de 2007). 
 
II. Emparant-se en l’ordenança de subvencions, de forma anual, l’Ajuntament 
concedeix determinades subvencions per a la rehabilitació d’habitatges. En els 
darrers mesos s’han detectat dificultats en els ciutadans per poder finançar 
obres de rehabilitació dels seus habitatges. Per pal·liar-ho, en la mesura que 
sigui possible, s’ha contactat amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
“La Caixa”, amb la finalitat que concedeixi crèdits per a la rehabilitació 
d’habitatges en els que puguin tenir subvenció municipal per a la rehabilitació 
d’habitatges dins de l’àmbit del Nucli Antic. Amb aquesta finalitat s’ha 
concertat amb l’entitat esmentada la signatura del corresponent conveni. 
 
III. La signatura del conveni no comporta cap despesa a càrrec del pressupost 
municipal. 
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IV. Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la proposta de conveni realitzada per “La Caixa” sobre el 
finançament de les accions de rehabilitació d’edificis contemplades en el 
Projecte d’Intervenció Integral “Nucli Antic de Vilanova”, que s’adjunta com a 
annex a la present proposta. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I  

LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, “LA CAIXA” 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a XX de mes de 2009 
 
REUNITS 
 
D'una part: 
 
L’Il·lustríssim Sr. Joan Ignasi Elena García, major d'edat, amb NIF 46230599 R, 
Alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb domicili a la Plaça de la Vila, 
núm. 8 de 08800-Vilanova i la Geltrú, en nom i representació del mateix, i NIF 
P0830800 I, 
 
I, de l’altra part: 
 
El senyor Joan Carrillo Luengo, major d'edat, amb NIF 36930794 Q, director de l’Àrea 
de Negoci del Garraf de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en nom i 
representació de la mateixa, en endavant "la Caixa", amb domicili social a Barcelona, 
Av. Diagonal, 621-629 i NIF G.5889999/8. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i necessària per a l'atorgament del 
present document i en especial de la representació de les institucions que es 
mencionen, i 
 
MANIFESTEN 
 
En data 6 de juny de 2006, la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques va dictar resolució d'atorgament dels ajuts 
destinats a cofinançar el Projecte d'Intervenció Integral en el Nucli Antic de Vilanova i 
la Geltrú que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 
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Que en sessió plenària de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en endavant 
l’Ajuntament, de data 15 de maig de 2008, s’aprovà “l’Ordenança específica 
reguladora de les bases per a la concessió de subvencions de determinades 
actuacions de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius del edificis, dins 
l’àmbit del projecte d’intervenció integral “NUCLI ANTIC DE VILANOVA” (Veure 
Annex I). 
 
Segons aquesta Ordenança específica: 
 

• Es determina la Dotació Pressupostària a realitzar des de l’any 2007 al 2010. 
• S’especifica que per cada any, l’Alcaldia publicarà una convocatòria 

d’ajuts.(veure la corresponent a l’any 2008 en l’annex II). 
• Es defineix el Règim Jurídic, els Beneficiaris i el procediment per a la 

Concessió de Subvencions. 
• Es defineixen les actuacions objecte de la convocatòria de subvencions i que, 

a grans trets, són les següents: 
 

o Reparació de façanes i altres elements comuns. 
o Instal·lació d’ascensors. 
o Instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicacions. 

 
Que l’Ajuntament i "la Caixa" volen establir un Conveni de col·laboració que contempli 
el finançament fàcil i àgil que permeti l’accés al crèdit per a la realització de les 
corresponents obres en unes condicions econòmiques favorables als veïns que es 
puguin beneficiar de l’esmentada Ordenança Municipal. 
 
Que "la Caixa", per al desenvolupament de les seves activitats i l'acompliment dels 
objectius que li són propis, està en disposició de facilitar unes línies de crèdit 
restringides i adients als veïns que es puguin acollir a l’esmentada Ordenança 
Municipal. 
 
Per tot lo anterior, les parts han acordat la signatura del present Conveni de 
col·laboració que es regirà per les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Naturalesa i Objecte del conveni 
 
Aquest Conveni de col·laboració té com a objectiu definir el marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament i ”la Caixa” per tal de facilitar el finançament total o parcial de les 
obres als veïns que hi estiguin interessats i que es puguin beneficiar d’aquesta 
Ordenança Municipal. 
 
“La Caixa” estudiarà la possibilitat de facilitar als veïns afectats per l’Ordenança 
Municipal, unes operacions de crèdit adients en les condicions econòmiques i de 
concessió que s'indiquen a l’annex III del present Conveni, sempre que aquests 
puguin acreditar amb documentació fefaent que es poden acollir a l’Ordenança. 
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Les relacions que puguin sorgir entre els veïns emparats per l’Ordenança Municipal i 
“la Caixa”, es regiran en qualsevol cas pels propis contractes i acords que 
s’estableixin a aquest efecte, i en cap cas les Parts no tindran cap tipus de facultat 
representativa sobre els contractants. 
 
SEGONA. Àmbit de col·laboració 
 
Les Parts podran acordar la realització d’accions divulgatives entre les persones 
interessades amb l’objectiu de que ”la Caixa” pugui donar a conèixer els seus 
productes i serveis, operativa, i especificitats d’aquesta, així com qualsevol altre tema 
relacionat que pugui ser del seu interès. 
 
Per tal de donar viabilitat a l’operativa pactada en aquest Conveni, l’Ajuntament, 
durant la vigència del mateix, posarà en coneixement dels interessats que “la Caixa” 
ha “obert” unes línies específiques de finançament per a la realització de les obres de 
rehabilitació, i es compromet a realitzar les preses de raó derivades de les cessions 
de crèdit que es produeixin, respectant irrevocablement les domiciliacions de les 
subvencions als dipòsits administratius corresponents de “la Caixa” per a totes 
aquelles operacions que es plantegin. 
 
TERCERA. Condicions aplicables per ”la Caixa” als veïns afectats interessats 
en la contractació dels seus productes i serveis 
 
A l’empara d’aquest Conveni, ”la Caixa” realitza una oferta de productes i serveis 
adreçada a tots els veïns afectats, en unes condicions especials que es recullen a 
l’Annex III d’aquest Conveni. 
 
Les tarifes i les condicions econòmiques aplicables als productes financers que es 
relacionen a l’Annex III d’aquest Conveni s’ajustaran a les condicions del mercat que 
tingui establertes ”la Caixa” en cada moment. Per aquest motiu, les condicions 
econòmiques seran revisables puntualment segons les variacions del mercat en la 
forma allà indicada, a excepció d’aquelles operacions contractades a un tipus 
d’interès fix, que el mantindran segons el període pactat, que podrà ser durant tota la 
vida de l’operació o durant un cert període de temps. 
 
L’oferta dirigida als veïns afectats interessats no els obliga a acceptar-la sinó que es 
podran acollir a qualsevol de les condicions existents al mercat que sigui del seu 
interès. En tot cas, les condicions vigents finalment seran sempre les pactades entre 
els interessats i “la Caixa” en cadascun dels contractes. 
 
Totes les operacions, que impliquen concessió de crèdit i risc, seran estudiades 
individualment segons els criteris i les condicions habituals de "la Caixa", amb la 
finalitat d'avaluar-ne la viabilitat i conveniència. La seva concessió serà totalment 
discrecional per part de "la Caixa", i en cap cas es pot interpretar el contingut del 
present conveni i dels seus Annexes com una concessió automàtica de crèdit o risc. 
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La part prestatària en les operacions de crèdit per a l’avançament de la subvenció, 
independentment de la seva garantia personal, cedirà a “la Caixa” el crèdit al 
cobrament de la mateixa com a garantia específica addicional. 
 
En el cas d’un veí pertanyent a una Comunitat de Propietaris que ja és beneficiària 
globalment de l’avançament de la subvenció, la cessió del crèdit a nivell individual no 
serà possible, però ”la Caixa” podrà concedir a l’interessat alguna de les altres 
modalitats de crèdit previstes. 
 
“La Caixa” podrà demanar informació específica acreditativa del contingut i naturalesa 
dels projectes presentats i requerir-la en els casos que ho cregui convenient, molt 
especialment la referida a la titularitat de la propietat dels immobles i/o a potencials 
compromisos de compravenda. 
 
Per beneficiar-se de les condicions especials de l’oferta d'aquest conveni, serà 
necessari que els interessats mantinguin una satisfactòria relació comercial amb "la 
Caixa". 
 
“La Caixa” no atorgarà cap mena de crèdit ni de préstec a les persones en situació de 
morositat en operacions actives prèviament concertades amb ella. 
 
QUARTA. Procediment per a realitzar aquesta operativa 
 
Per a l’atorgament i posterior cancel·lació de qualsevol de les operacions de crèdit 
ofertes, es seguirà el següent procediment : 
 
1. L’interessat es dirigirà a la seva oficina de “la Caixa” presentant la documentació 
fefaent que l’acrediti com a veí afectat per l’Ordenança Municipal de referència i 
demanarà l’estudi d’una o les dues operacions de crèdit (la de la subvenció o/i un 
altre de finançament) de les descrites en l’annex III, segons les seves necessitats i 
interessos, pel muntant total o parcial de les obres a realitzar.  
 
2. L’oficina estudiarà les operacions proposades i en cas positiu aprovarà la 
realització de les mateixes. 
 
3. En el cas de sol·licitar l’avançament de la subvenció amb el crèdit específic a 
l’efecte, la sol·licitud serà fins un màxim del total de l’import de la subvenció i 
l’interessat formalitzarà un document de Cessió de Crèdit a favor de “la Caixa” 
degudament signat pel sol·licitant, i, l’Ajuntament, mitjançant la presa de raó 
corresponent (amb segell, data i signatura estampats sobre el mateix document) 
confirmarà l’operació, l’import a pagar i el número del compte administratiu de “la 
Caixa” al què transferirà els diners. 
 
4. Quan només es proposi la formalització realització d’un sol préstec amb garantía 
personal o hipotecària, que no sigui específicament per a l’avançament de la 
subvenció, a criteri de cada Director de “la Caixa”, la cessió del crèdit es podrà 
demanar com a garantía complementària en la forma establerta en l’apartat anterior i 
el cobrament de la mateixa es destinarà a l’amortització parcial del crèdit, en les 
condicions establertes en el contracte corresponent.  
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5. Quan una comunitat de Propietaris sigui la beneficiaria de la subvenció per part de 
l’Ajuntament, ni ella mateixa ni els copropietaris podran gaudir d’un préstec 
d’avançament de la subvenció, garantit per aquesta, ni tampoc podran utilitzar 
l’esmentada subvenció com a garantía complementaria de qualsevol operació 
creditícia. 
 
6. Les operacions de crèdit d’avançament de les subvencions amb aquesta garantia 
de l’Ajuntament, no es concediran fins que no es trobi en poder de “la Caixa” el 
document de presa de raó de la Cessió de crèdit degudament formalitzat per 
l’Ajuntament. 
 
7. Les quantitats que “la Caixa” rebi de l’Ajuntament en virtut de la Cessió del Crèdit, 
es destinaran en primer lloc a l’amortització parcial o total del préstec a la subvenció, i 
si existís sobrant i així s’hagués pactat amb el client, a l’amortització del préstec amb 
garantía personal o hipotecària. 
 
8. Cada operació de subvenció per rehabilitació requerirà l’obertura d’una operació de 
crèdit independent. 
 
9. Per part de “la Caixa” la gestió d’aquest Conveni el portarà l’oficina de Vilanova i la 
Geltrú-0024 qui serà l’interlocutor amb l’Ajuntament i amb les Oficines de “la Caixa” 
que realitzin aquesta operativa. 
 
CINQUENA. Utilització de nom i de marca 
 
Cadascuna de les parts pot utilitzar el nom i la marca gràfica de l'altra part per complir 
l'objectiu d'aquest contracte, sempre que compti amb la conformitat prèvia per escrit 
de l'altra part, per a cada cas i amb indicació de l'objectiu a complir. 
 
En el supòsit que, per part de qualsevol tercera persona, s'utilitzi o s'intenti utilitzar el 
nom o la marca de qualsevol de les parts de manera que, en opinió d'una d'aquestes, 
interferís en la realització del seu propi objecte social, les parts col·laboraran entre 
elles per adoptar les oportunes accions legals als efectes de la protecció dels 
esmentats nom i marca. 
 
SISENA. Durada 
 
El present conveni restarà vigent fins el dia 31 de desembre de 2011. 
 
No obstant això, si amb trenta dies d’anticipació a l’esmentada data de venciment, 
ambdues parts expressessin de forma fefaent i per escrit, la seva voluntat de 
mantenir vigent el present Conveni de Col·laboració, aquest es podrà prorrogar per a 
un període addicional d’un any a comptar des de l’esmentada data de venciment. 
 
En qualsevol cas, es respectaran les obligacions assenyalades en la clàusula setena 
següent. 
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SETENA. Finalització del Conveni 
 
Aquest Conveni finalitzarà pel fet d’haver arribat la data del venciment inicial o 
prorrogat, quan no s’hagi de considerar prorrogat d’acord amb allò que s’hi preveu, i 
també, en qualsevol moment, sense haver d’esperar a cap dels venciments indicats, 
per mutu acord de les Parts expressat per escrit. 
 
Així mateix, també finalitzarà d’una manera anticipada en qualsevol dels terminis 
inicial o prorrogat en cas d’incompliment de les obligacions que s’estipulen per a 
cadascuna de les Parts en el mateix. 
 
La finalització d’aquest Conveni, tàcita o expressament, suposarà la no realització de 
noves operacions de finançament a l’empara del mateix, però no suposarà mai 
l’exoneració de cap obligació prèvia contreta per cadascuna de les parts, de 
domiciliació, de pagament o transferència i/o de cancel·lació dels crèdits dels 
beneficiaris. 
 
VUITENA. Confidencialitat i dades personals 
 
L’Ajuntament i "la Caixa" es comprometen a guardar el més absolut secret sobre la 
informació mútua a que tinguin accés en compliment d'aquest Conveni, i en particular 
sobre allò que es refereix a les dades que l’Ajuntament proporcioni a "la Caixa". 
 
El desenvolupament i execució d’aquest Conveni no comportarà la comunicació de 
dades personals des de l’Ajuntament a “la Caixa” ni viceversa. 
 
En el cas que en un futur es volgués realitzar una comunicació de dades de caràcter 
personal, les parts hauran necessàriament de subscriure un document, de forma 
prèvia, que s’incorporarà mitjançant annex a aquest conveni en el que es recullin els 
límits i condicions en els que l’esdentada comunicació de dades i el seu tractament es 
durà a terme, en els termes previstos per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre i per la resta de disposicions legals vigents en la matèria que la 
substitueixin o complementin, així com adoptar les mesures de seguretat que siguin 
preceptives. 
 
NOVENA. Comunicacions 
 
Les comunicacions entre les parts que s'hagin de fer per escrit, es dirigiran segons el 
cas, als domicilis següents: 
 

• L’Ajuntament a l’Oficina del Projecte d’Intervenció Integrat del Nucli Antic, 
carrer major 39 de 08800-Vilanova i la Geltrú. 

• “La Caixa”, a l’Oficina 0024 de la Rambla Principal, núm. 10, 08800-Vilanova i 
la Geltrú. 

 
En cas de produir-se algun canvi en els respectius domicilis, la validesa de les 
notificacions quedarà supeditada a la prèvia comunicació fefaent de l’esmentada 
modificació a l’altra part. 
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DESENA. Coordinació i seguiment 
 
Amb la finalitat de vetllar per la bona marxa del Conveni, la seva adequació als 
interessos de les institucions signants, s'estableix una Comissió Paritària de 
Seguiment composta per dos representants de l’Ajuntament i dos de "la Caixa". 
 
El règim ordinari de reunions de la Comissió de Seguiment serà anual, i es podran 
convocar tantes reunions extraordinàries com siguin necessàries a sol·licitud escrita 
d'una de les parts. 
 
ONZENA. Jurisdicció 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest Conveni, les parts se 
sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació 
Catalana per a l’Arbitratge, al qual se li encomana la designació de l’àrbitre o àrbitres i 
l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara a acomplir la decisió arbitral. 
 
I perque consti, en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni per 
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data a l’inici esmentats. 
 
 

ANNEXOS 
 

Annex I 
Ordenança municipal reguladora de la concessió d’ajuts extraordinaris 

pels elements comuns dels edificis inclosos dins l’àmbit delimitat pel Pla 
de Rehabilitació Integral del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú 

 
Índex 
 
Article 1. Objecte de la Subvenció 

• Reparació de façanes i altres elements comuns 
• Instal·lació d’ascensors 
• Instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicacions 

Article 2. Règim jurídic 
Article 3. Beneficiaris 
Article 4. Dotació Pressupostària 
Article 5. Procediment per a la Concessió de la Subvenció 

• Presentació de sol·licituds 
• Instrucció del procediment 
• Resolució 

Article 6. Criteris per a l’assignació de les subvencions  
Article 7. Obligacions dels Beneficiaris 
Article 8. Criteris tècnics de les actuacions 
Article 9. Quantia 
Article 10. Justificació i Cobrament 
Article 11. El Reintegrament. 
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Article 12. Mesures de Garantia 
Article 13. Modificació de la Resolució 
Article 14. Compatibilitat de les Subvencions 
Article 15. Infraccions i Sancions 
Article 16. Entrada en Vigor 
 
 
ARTICLE 1. Objecte de la Subvenció (Segons redacció acord del Ple 1 d’octubre de 2007) 
 
Les subvencions que es regulen en les presents Bases tenen com a objecte finançar 
determinades actuacions de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels 
edificis, incloses dins els Camps 2 i 4 del Projecte d’intervenció integral “Nucli Antic 
de Vilanova”, cofinançat per la Generalitat de Catalunya segons resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 6 de juny de 2006, en el 
marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, que la 
desenvolupa. 
 
Les actuacions que són objecte de subvenció són les següents: 
 
1. Reparació de façanes i altres elements comuns:  
 
Es crea una línia d’ajuts per a la reparació de façanes d’edificis situats dins l’àmbit 
definit al referit projecte de rehabilitació integral del Nucli Antic d’aquest municipi, i 
d’acord amb les següents condicions: 
 

• Les obres de reparació de façanes hauran de tenir com a objecte dotar-les de 
condicions adequades de seguretat, salubritat i ornat públic. 

 
• Podran rebre subvenció les edificacions més degradades, que realitzin la 

rehabilitació integral bàsica de d’immoble. Garantint l’estabilitat i salubritat de 
l’edifici.  

 
• Podran rebre ajuts les obres de rehabilitació dels elements comuns dels 

edificis que serveixin per garantir-ne la seva seguretat i salubritat. 
 
L’objectiu és aconseguir un nivell acceptable de l’estat dels edificis del sector, i 
millorar la qualitat urbanística.  
 
2. Instal·lació d’ascensors:  
 
S’estableix una línia d’ajuts per a facilitar la instal·lació d’ascensors en els edificis 
residencials situats dins l’àmbit definit al projecte de rehabilitació integral del Nucli 
Antic d’aquest municipi, amb una alçada de mínim Planta Baixa i dos Plantes Pis, 
situats dintre l’àmbit delimitat. 
 
Com a condició imprescindible per a poder rebre la subvenció, haurà de quedar 
garantida l’estabilitat i salubritat de l’edifici, ja sigui perquè s’han reparat 
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adequadament les patologies existents a través de les obres subvencionades, o 
perquè ja estava garantida l’estabilitat de l’edifici abans de fer les obres. 
 
L’objectiu és millorar les condicions de vida dels habitants dels immobles beneficiats 
per l’ajuda, amb dificultats de mobilitat. 
 
3. Instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicacions:   
 
Per a facilitar l’accés a les telecomunicacions, ja sigui, telefonia, cable o televisió, es 
crea una línia d’ajuts a la instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicació 
en els edificis d’habitatges situats dins l’àmbit definit al referit projecte de rehabilitació 
integral del Nucli Antic d’aquest municipi, preferentment aquells que s’acullen als 
programes de rehabilitació. 
 
Els elements mínims que cal instal·lar, en els habitatges plurifamiliars, són un sistema 
de captació dels senyals radioelèctrics, una canalització vertical que suporta la xarxa 
de distribució de l’edifici, i una xarxa de distribució secundària per a la distribució per 
les diferents plantes fins al registre d’accés de l’usuari instal·lat a l’interior de cada 
habitatge d’acord a tot lo indicat en el reglament regulador de las infraestructures 
comunes de telecomunicacions, aprovat per reial decret 401 de 2003 .  
En els habitatges unifamiliars seran subvencionables les actuacions d’adequació de 
les instal·lacions d’acord a les noves tecnologies de telecomunicacions. Inclou la 
substitució de les antenes actuals en preferència de les de recepció de TDT i satèl·lit. 
També seran subvencionables les actuacions de neteja de cablejat de 
telecomunicacions passat per façana i antenes a les cobertes, establint com a màxim 
un sol suport per habitatge.  
 
L’objectiu principal és millorar les condicions de vida dels habitants dels immobles 
beneficiats, engrescar als ciutadans a la incorporació de les tecnologies de la 
informació en els seus edificis, i aconseguir la disminució d’antenes al barri vell del 
municipi, alhora que es pretén aconseguir que els vilatans del Nucli Antic centre 
tinguin les mateixes possibilitats que la resta de ciutadans del municipi d’accés a les 
noves tecnologies de la informació, i en particular aquells que es podran beneficiar de 
serveis de teleassistència.  
 
ARTICLE 2. Règim jurídic. 
 
La present ordenança s’aprova a l’empara de l’Ordenança General reguladora de la 
concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre 
de 2006 (publicada al BOP núm. 68 de 20-3-07) i de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i reglament que la desenvolupa, i que seran 
d’aplicació subsidiària en tot allò no previst específicament en aquesta. 
 
Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva, d’acord 
amb les bases que s’estableixen en la present ordenança específica. 
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ARTICLE 3. Beneficiaris 
 
Tindran la consideració de beneficiari, tota persona física o jurídica, que promogui 
una o més de les actuacions descrites en l’article 1 d’aquestes Bases, com a 
propietari o persona usufructuària d’habitatges o edificis destinats a residència 
habitual i permanent dels sol·licitants, o a terceres persones amb règim de lloguer o  
de qualsevol altre dret de cessió d’ús.  
 
Els sol·licitants podran actuar per sí mateixos o mitjançant representant legal. 
 
Es prioritzaran els immobles amb habitatges en règim de lloguer o altre dret de cessió 
d’ús, així com els ocupats pels propis propietaris que demostrin escassetat de 
recursos. 
 
En cada convocatòria anual que es realitzi dins el període de vigència de les presents 
bases, es determinaran específicament les limitacions temporals sobre les operacions 
de venda o règim de lloguer (o altre dret de cessió d’ús) dels habitatges i/o immobles 
que es beneficiïn d’aquestes subvencions, així com l’obligació de reintegrament a 
l’Ajuntament de l’import subvencionat, en cas d’incompliments d’aquests límits 
temporals.    
 
A més de les causes de prohibició previstes a l’article 3 apartat 3r de l’Ordenança 
General reguladora de la concessió de subvencions, no es podran beneficiar de cap 
ajut els sol·licitants que hagin estat condemnats amb sentència ferma per actuacions 
considerades com a mobbing immobiliari. En el moment que l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú tingui constància de que hi ha presentada una denúncia contra un 
sol·licitant per aquests fets, suspendrà la resolució o el pagament d’ajut fins que 
s’hagi resolt definitivament el procés judicial corresponent. 
 
ARTICLE 4. Dotació Pressupostària 
 
Es destinarà a la concessió d’aquestes subvencions la quantitat màxima i total de UN 
MILIÓ VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS MIL EUROS (1.852.000,00€), segons es 
preveu al Projecte d’Intervenció Integral “Nucli Antic de Vilanova”, amb càrrec a la 
partida pressupostària vigent en cada exercici pressupostari, en el període 
corresponent entre els anys 2007 a 2010, ambdós inclosos, d’acord amb les 
previsions econòmiques per a cada exercici establertes en dit Projecte d’Intervenció 
Integral, i de conformitat amb la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de data 6 de juny de 2006.   
 
No es podran destinar a subvencionar projectes quantitats pressupostades en anys o 
exercicis posteriors a la data de la presentació de les sol·licituds de subvenció.  
 
ARTICLE 5. Procediment per a la Concessió de la Subvenció  
 
Cada any es publicarà la convocatòria d’aquestes subvencions durant el període 
2007-2010, que s’efectuarà per l’alcaldia, mitjançant anunci que serà publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de difusió local i al tauló 
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d’edictes de la corporació. En cadascuna d’aquestes convocatòries anuals es 
determinarà el termini màxim concret per a la presentació de sol·licituds. 
 
Presentació de sol·licituds: (Segons redacció acord del Ple 10 de març de 2008) 
 
La sol·licitud, dirigida al Sr. alcalde-president de l’Ajuntament, es presentarà en el 
Registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o per qualsevol dels 
mitjans assenyalats en l'article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Es podran subvencionar les actuacions que s’hagin iniciat a partir de l’1 de gener de 
l’exercici corresponent a la convocatòria. 
 
S’acompanyarà la sol·licitud dels documents següents: 
 
a)  DNI o NIE del sol·licitant o representant legal, i NIF en el supòsit de persones 

jurídiques. 
b)  Títol de propietat o d’usdefruit de l’habitatge, i nota simple del Registre de la c) 

Propietat d’una antiguitat màxima de 15 dies.  
c)  Llicència d’obres atorgada per l’òrgan municipal competent o justificant d’haver-la 

sol·licitat. En cas que no sigui procedent la llicència, justificant de la comunicació 
prèvia. 

d)  Projecte tècnic i pressupost previst, inclosos els honoraris tècnics. 
e)  Informe tècnic emès per l’aparellador o arquitecte director de les obres, que 

justifiqui que amb les intervencions previstes quedarà garantida l’estabilitat i 
salubritat de l’edifici o indicant que en l’actualitat ja està garantida l’estabilitat. 

f)  Documentació acreditativa de què el sol·licitant té una renda per càpita inferior a 
2,5 l’IRSC (Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya), incrementant-lo 
un 30% per cada membre de la unitat de convivència que no té patrimoni ni 
ingressos, als efectes dels criteris per a l’assignació de subvencions previstos en 
aquestes Bases.  

 
En cas que s’aportin fotocòpies, hauran de ser degudament compulsades davant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mitjançant la oportuna comparació amb els 
originals. 
 
En els supòsits que els documents exigits ja estiguessin en poder de l'Ajuntament, el 
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització 
del procediment a què corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-ho, 
fent constar la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentat o emesos. 
 
Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts en aquesta Ordenança, l’òrgan 
competent requerirà a el interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i 
improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fes, se’l tindrà per desistit de la 
seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu 
l’article 71 de la Llei 30/1992. 
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Instrucció del procediment: 
 
L'òrgan instructor serà el Regidor responsable del Projecte d’Intervenció Integral 
“Nucli Antic de Vilanova”, o persona en qui delegui.   
 
Les activitats d’instrucció comprendran les activitats següents: 
 
- Petició d’aquells informes que estimi necessaris i/o convenients per a l’avaluació de 
les sol·licituds que es formulin. 
 
- Verificació prèvia del compliment de les condicions imposades per adquirir la 
condició de beneficiari de la subvenció. 
 
- Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme als criteris, formes i 
prioritats de valoració, que es defineixen en la base següent. 
 
Un vegada avaluades les sol·licituds, es remetrà l'expedient a l'òrgan col·legiat que, 
en compliment de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, emetrà 
Informes sobre les sol·licituds. El dit òrgan, que es denominarà Comissió de 
Concessió de Subvencions, estarà format pels membres següents: 
 
-  El Director del Projecte d’Intervenció Integral “Nucli Antic de Vilanova”, o persona 

en qui delegui. 
-  Un tècnic responsable del Projecte d’Intervenció Integral “Nucli Antic de Vilanova”.   
-  Un tècnic del departament o oficina d’habitatge. 
-  Un tècnic del departament de serveis socials. 
-  Un tècnic responsable de projectes o llicències municipals. 
-  Un assessor jurídic de la Corporació.  
 
A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor formularà 
la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se 
als interessats en la forma que s’estableixi en la convocatòria, amb un termini de deu 
dies per presentar al·legacions. 
 
La proposta de resolució definitiva haurà de contenir: 
 
— La referència als sol·licitants per als que es proposa la concessió de la     
subvenció. 
 
— La quantia específica de la subvenció. 
 
— Especificació de l’avaluació i els criteris seguits per efectuar-la. 
 
Resolució: 
 
Aprovada la resolució definitiva, l’òrgan municipal competent resoldrà el procediment. 
La resolució es motivarà i, en tot cas, hauran de quedar acreditats els fonaments de 
la resolució que s’adopti. 
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Haurà de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants a qui concedeix la 
subvenció i la desestimació de la resta de les sol·licituds. El termini màxim de 
resolució i notificació és de sis mesos, segons Llei i Ordenança General, a comptar 
des de la data de presentació en l’Ajuntament de la sol·licitud de la subvenció.  
 
La resolució de la concessió de la subvenció posarà fi a la via administrativa.  
 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als 
interessats per entendre desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci 
administratiu. 
 
Els ajuts s’entendran acceptats si transcorreguts deu dies naturals des de la 
notificació de la seva concessió, el beneficiari no s’ha manifestat en sentit contrari. 
 
ARTICLE 6. Criteris per a l’assignació de les subvencions (Segons redacció acord del 
Ple 10 de març de 2008) 
 
Els sol·licitants podran obtenir subvenció en els percentatges del Pressupost 
Protegible que es determinin en cada convocatòria. 
 
La convocatòria determinarà els percentatges que poden comportar increment de la 
suma a subvencionar, els quals es podran establir en funció dels següents factors: 
 
a)  La renda per càpita del peticionari i els membres de la seva unitat de   

convivència. 
b)  La degradació i/o antiguitat de l’edifici. 
c)  La inclusió de l’edifici en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, 

Artístic i Cultural. 
 
El criteri de l’ordre cronològic d’entrada es podrà establir en cada convocatòria com a 
darrer criteri per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds presentades. 
 
ARTICLE 7. Obligacions dels Beneficiaris 
 
Les obligacions dels beneficiaris són les següents: 
 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 
b)  Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així 

com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la 
concessió o gaudi de la subvenció. 

c)  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així 
com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta 
informació li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

d)  Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos que financin les activitats subvencionades. 
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e)  Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la 
Seguretat Social. 

f)  Disposar, en el seu cas, dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de 
documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i 
sectorial aplicable al beneficiari en cada cas. 

g)  Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

h)  Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, 
activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de 
subvenció. 

i)  Si s’estigués en curs d’alguna de les causes de reintegrament, s’haurà de 
procedir al reintegrament de la quantia rebuda. 

j)  Els promotors de les obres/actuacions hauran de permetre, obligatòriament, 
l’accés dels tècnics de l’Ajuntament a la finca o element objecte de millora, per tal 
d’efectuar les inspeccions pertinents, amb la finalitat de comprovar les obres o 
actuacions que s’estiguin desenvolupant. 

 
ARTICLE 8. Criteris tècnics de les actuacions 
 
No es podran beneficiar de cap ajut les obres o actuacions que es realitzin en 
situacions d’infracció urbanística, o en condicions tècniques manifestament deficients 
(segons apreciació dels tècnics municipals, degudament justificades). Qualsevol 
infracció en aquest sentit produirà pèrdua de l’ajut, fins i tot en el cas que ja s’hagués 
resolt el seu atorgament, amb independència de les actuacions sancionadores 
municipals que corresponguin. 
 
En les actuacions de reparació de la façana, els colors a utilitzar seran els que es 
determinin per la Secció de Llicències de l’Ajuntament, en aplicació de la normativa o 
planejament urbanístic que sigui aplicable.  
 
En el moment que es comuniqui a l’Ajuntament l’inici de les obres, l’Ajuntament 
entregarà al promotor i/o propietari una lona o cartell identificatiu del programa d’ajuts 
a la rehabilitació o actuació, per tal que el col·loqui a l’obra, en el lloc que assenyalin 
els serveis tècnics de l’Ajuntament. La lona o cartell haurà d’estar col·locat mentre 
durin les obres i, com a mínim, durant sis mesos si les obres acaben abans d’aquest 
termini. Un cop finalitzades les obres o transcorregut el termini de sis mesos 
esmentat, la lona o cartell s’haurà de retornar a l’Ajuntament. L’incompliment de les 
obligacions abans ressenyades comportarà el reintegrament del valor del Cartell o 
Lona a l’Ajuntament. 
 
En el cas de que la sol·licitud d’ajuts es resolgui desfavorablement i amb posterioritat 
a l’inici de les obres, el sol·licitant retornarà la lona o cartell identificatiu a l’Ajuntament 
en el termini d’una setmana. 
 
El promotor de les obres autoritzarà, en la sol·licitud de la subvenció, a l’Ajuntament a 
fer públiques les dades següents del seu expedient de rehabilitació o actuació: tipus 
d’actuació, fotografies significatives de l’estat inicial i final, adreça de l’edifici, any de 
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construcció de l’edifici, any d’inici i fi de les obres de rehabilitació, nom del promotor, 
nom del tècnic responsable, nom del constructor, pressupost de les obres, subvenció 
atorgada, descripció de l’estat original de l’edifici i descripció de les obres de 
rehabilitació o actuació. 
 
ARTICLE 9. Quantia (Segons redacció acord del Ple 10 de març de 2008) 
 
Les actuacions per les quals s’hagi sol·licitat subvenció i s’hagin resolt favorablement, 
rebran l’ajut del percentatge del Pressupost Protegible establert a la convocatòria 
anual, amb els increments també contemplats a la convocatòria.  
 
El Pressupost Protegible estarà constituït pel Pressupost d’Execució Material 
(s’ajustarà a l’aprovat en la llicència municipal), honoraris facultatius, cost de les 
llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, 
despeses generals i benefici industrial. 
 
ARTICLE 10. Justificació i Cobrament 
 
Per percebre la subvenció serà necessari presentar a l'Ajuntament la documentació 
següent: 
 
- Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l'Alcalde, sol·licitant el pagament de la 

subvenció, indicant el nombre de compte bancari al qual s’hagi d’efectuar la 
transferència. 

 
- Memòria de l’activitat realitzada. 
 
- Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la 

despesa. 
 
- Justificants del pagament de les factures aportades. 
 
- Certificats acreditatius de què el beneficiari es troba al corrent en el compliment de 

les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. 
 
- Document acreditatiu de la finalització de les obres o actuacions. 
 
- Informe tècnic d’aparellador o arquitecte, on es justifiqui que queda garantida 

l’estabilitat i salubritat de l’edifici. 
 
La documentació justificativa haurà de presentar-se en el termini d’un mes des de la 
finalització de l’activitat subvencionada, tret que en la convocatòria s’estableixi un 
altre específic. 
 
Finalment, els serveis tècnics de l’Ajuntament hauran d’emetre informe favorable 
resultat de la inspecció realitzada a l’immoble. 
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ARTICLE 11. El Reintegrament. 
 
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l'interès de 
demora des del moment del pagament de la subvenció fins el dia que s'acordi la 
procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei 
General de Subvencions, en els casos que es prevegin en la corresponent 
convocatòria anual, en l'article 10 de l'Ordenança General reguladora de la concessió 
de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre de 2006 
(publicada al BOP núm. 68 de 20-3-07), i d’acord amb els articles 37 i 38 de la Llei 
General de Subvencions. 
 
ARTICLE 12. Mesures de Garantia 
 
L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que 
consideri oportuns a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la 
documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de 
l’ajuda.  
 
El beneficiari tindrà l’obligació de col·laborar en la dita inspecció, proporcionant les 
dades requerides i facilitant, si escau, l’accés a dependències amb què es realitzen 
les activitats. 
 
ARTICLE 13. Modificació de la Resolució 
 
Concedida una subvenció, a sol·licitud de l’interessat podrà acordar-se per l'òrgan 
concedent la seva modificació, amb un informe previ de la Comissió de Concessió de 
Subvencions, sempre que es compleixin els requisits següents:  
 
-  Que les circumstàncies que justifiquin la modificació no hagin depès de la voluntat 

del beneficiari.  
- Que les condicions, elements o circumstàncies que es van tenir en compte per 

concedir la subvenció, s'han vist modificats pel que és necessari procedir a una 
revisió de la subvenció concedida. 

 
ARTICLE 14. Compatibilitat de les Subvencions 
 
La concessió d’aquestes ajudes serà compatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajuda. 
 
En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de 
l’activitat subvencionada. 
 
El beneficiari tindrà l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció de 
subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat. 
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ARTICLE 15. Infraccions i Sancions 
 
Els responsables de les infraccions, i les infraccions i sancions seran les establertes 
en els articles 12 a 17 de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions. 
 
ARTICLE 16. Entrada en Vigor 
 
La present Ordenança entra en vigor un vegada publicat íntegrament el seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i transcorregut el termini establert en 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
La present ordenança es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament. 
 
La redacció de l’article 1 es va donar per l’acord del ple de l’1 d’octubre de 2007. 
 
La redacció dels articles 5, 6 i 9 es va donar per l’acord del ple del 10 de març del 
2008. 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de maig de 2008 
____________________________________________________________________ 
 

Annex II 
Convocatòria Pública per a la Concessió de Subvencions 

corresponent a l’any 2009 
 
 
1. Objecte 
 
La present convocatòria es dicta emparant-se amb l’article 5 de l’Ordenança 
específica reguladora de les bases per a la concessió de subvencions de 
determinades actuacions de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels 
edificis, incloses dins els Camps 2 i 4 del Projecte d’intervenció integral “Nucli Antic 
de Vilanova”, aprovada pel Ple de la Corporació de data 16 d’abril de 2007 (BOP 
núm. 169 de data 16 de juliol de 2007). És va modificar la redacció de l’article 1 per 
l’acord del Ple de l’1 d’octubre de 2007. La nova redacció dels articles 5, 6 i 9 es va 
donar per l’acord del Ple del 10 de març del 2008. 
És objecte de la present convocatòria el procediment per a la concessió de les 
subvencions per a l’any 2009 d’aquestes actuacions. 
Per tant, seran d’aplicació la totalitat de previsions contingudes en la citada 
Ordenança específica, encara que no estiguin expressament relacionades en la 
present convocatòria, la qual conté un extracte de la mateixa.  
 
Concretament, seran subvencionables les següents actuacions:  
 
1) Reparació de façanes i altres elements col·lectius d’edificis situats dins l’àmbit 
definit al referit projecte de rehabilitació integral del Nucli Antic d’aquest municipi. 
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2) Instal·lació d’ascensors en els edificis residencials situats dins el referit àmbit, 
amb una alçada de mínim Planta Baixa i dos Plantes Pis.  
 
3) Instal·lació d’infraestructures col·lectives de telecomunicacions dins el 
ressenyat àmbit, ja sigui telefonia, cable o televisió. 
 
Les condicions, requisits i criteris tècnics d’aquestes actuacions són les previstes en 
la referida ordenança específica reguladora de les bases d’aquestes subvencions.  
 
2. Quantia de les subvencions 
 
Les actuacions subvencionables i que s’hagin resolt favorablement, rebran un ajut de 
fins el 60% del Pressupost Protegible que es delimita a l’Ordenança específica, el 
qual es podrà veure incrementat en un 10% més en el supòsit de peticionaris amb 
una renda per càpita inferior a 2,5 l’IRSC (Indicador de la Renda de Suficiència de 
Catalunya), incrementant-lo un 30% per cada membre de la unitat de convivència que 
no té patrimoni ni ingressos. També es podrà incrementar un altre 10% en el cas 
d’edificis inclosos dins el pla especial de catàleg i, finalment, s’incrementarà un 10% 
mes en el supòsit d’habitatges que demostrin una antiguitat o un degradació de la 
finca segons els següents criteris: 
 
Antiguitat: rebran el increment per antiguitat les finques construïdes abans de 1936. 
Degradació: rebran el increment per degradació les finques que compleixin com a 
mínim algun dels següents punts: 
 

• Apreciació de zones sense revestiment i fractures en façana 
• Risc de despreniments de certa entitat. 
• Lesions estructurals greus que puguin afectar a l’estabilitat de l’edifici. 

 
Tot això, per ordre cronològic d’entrada de les sol·licituds i fins els límits dels crèdits 
pressupostàriament disponibles per al present exercici pressupostari, i amb un màxim 
pressupostari de vint-i-quatre mil euros (24.000 €) per actuacions en façanes, vint-i-
quatre mil euros (24.000 €) per instal·lació d’ascensors i en el camp de les 
telecomunicacions, mil dos-cents euros (1.200 €) per instal·lacions en habitatges 
unifamiliars i dos mil quatre-cents euros (2.400 €) en habitatges plurifamiliars.  
Aquestes quantitats màximes seran individuals, per cada sol·licitud presentada.  
 
3. Beneficiaris 
 
Tindrà la consideració de beneficiari tota persona, física o jurídica, que promogui una 
o més de les actuacions descrites en aquesta convocatòria, com a propietari o 
persona usufructuària d’habitatges o edificis destinats a residència habitual i 
permanent dels sol·licitants, o a terceres persones amb règim de lloguer o  de 
qualsevol altre dret de cessió d’ús. Els sol·licitants podran actuar per sí mateixos o 
mitjançant representant legal. 
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Es prioritzaran els immobles amb habitatges en règim de lloguer o altre dret de cessió 
d’ús, així com els ocupats pels propis propietaris que demostrin escassetat de 
recursos. 
 
No es determina, en la present convocatòria, cap limitació temporal sobre les 
operacions de venda o règim de lloguer (o altre dret de cessió d’ús) dels habitatges 
i/o immobles que es beneficiïn d’aquestes subvencions 
 
4. Procediment per a la presentació de sol·licituds 
 
La sol·licitud, dirigida al Sr. alcalde-president de l’Ajuntament, es presentarà segons 
el model de l’annex I d’aquesta convocatòria en el Registre d’entrada de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38 de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a les oficines de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), l’Oficina Projecte Nucli Antic i a la web d’aquest Ajuntament. La 
presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases d’aquestes 
subvencions. 
Es podran subvencionar les actuacions que s’hagin iniciat a partir de l’1 de gener de 
l’exercici 2009. 
 
S’acompanyarà la sol·licitud dels documents següents: 
 
a)  DNI o NIE del sol·licitant o representant legal, i NIF en el supòsit de persones 

jurídiques. 
 
b)  Títol de propietat o d’usdefruit de l’habitatge, i nota simple del Registre de la 

Propietat d’una antiguitat màxima de 15 dies.  
 
c)  Llicència d’obres atorgada per l’òrgan municipal competent o justificant d’haver-la 

sol·licitat. En cas que no sigui necessària la llicència, justificant de la comunicació 
prèvia. 

 
d)  Projecte tècnic i pressupost protegible (estarà constituït pel Pressupost 

d’Execució  Material (s’ajustarà a l’aprovat en la llicència municipal), honoraris 
facultatius, cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que 
gravin les actuacions, despeses generals i benefici industrial). 

 
e)  Informe tècnic emès per l’aparellador o arquitecte director de les obres, que 

justifiqui  que amb les intervencions previstes quedarà garantida l’estabilitat i 
salubritat de l’edifici o indicant que en l’actualitat ja està garantida l’estabilitat. 

 
f)  Documentació acreditativa de què el sol·licitant té una renda per càpita inferior 

inferior a 2,5 l’IRSC (Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya), 
incrementant-lo un 30% per cada membre de la unitat de convivència que no té 
patrimoni ni ingressos, si s’escau.  
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g) Proves acreditatives de l’antiguitat de la finca i/o de l’estat de degradació (amb un 
informe emès per un tècnic qualificat), si s’escau. 

 
En cas que s’aportin fotocòpies, hauran de ser degudament compulsades davant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mitjançant la oportuna comparació amb els 
originals. 
 
5. Termini per a la presentació de sol·licituds 
 
El termini màxim per a la presentació de sol·licituds serà fins el 31 de desembre del 
2009 a partir de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
6. Instrucció del procediment i resolució 
 
L'òrgan instructor serà el Regidor responsable del Projecte d’Intervenció Integral 
“Nucli Antic de Vilanova”, o persona en qui delegui.  
 
Quan s’hagi sol·licitat un augment de la subvenció en concepte de degradació, el 
tècnic municipal podrà realitzar una inspecció a l’edifici per comprovar la veracitat de 
les dades. El beneficiari tindrà l’obligació de col·laborar en dita inspecció tal com es 
senyala en l’article 12 de  l’Ordenança específica. 
 
Un vegada avaluades les sol·licituds, es remetrà l'expedient a l'òrgan col·legiat que 
emetrà informes sobre les sol·licituds. El dit òrgan, que es denominarà Comissió de 
Concessió de Subvencions, estarà format pels membres següents: 
 

-  El Director del Projecte d’Intervenció Integral “Nucli Antic de Vilanova”, o persona 
en qui delegui. 

-  Un tècnic responsable de dit Projecte d’Intervenció Integral.   
-  Un tècnic del departament o oficina d’habitatge. 
-  Un tècnic del departament de serveis socials. 
-  Un tècnic responsable de projectes o llicències municipals. 
-  Un assessor jurídic de la Corporació.  

 
A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor formularà 
la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se 
als interessats, amb un termini de deu dies per presentar al·legacions. 
 
Aprovada la resolució definitiva, l’òrgan municipal competent resoldrà el procediment. 
El termini màxim de resolució i notificació és de SIS (6) MESOS, a comptar des de la 
data de presentació en l’Ajuntament de la sol·licitud de la subvenció. La resolució de 
la concessió de la subvenció posarà fi a la via administrativa.  
 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als 
interessats per entendre desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci 
administratiu. 
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Els ajuts s’entendran acceptats si transcorreguts deu dies naturals des de la 
notificació de la seva concessió, el beneficiari no s’ha manifestat en sentit contrari. 
 
7. Criteris per a l'assignació de les subvencions  
 
Tots els sol·licitants de subvenció que compleixin correctament amb els tràmits, 
justificacions i obligacions que es preveuen en aquesta convocatòria i en l’ordenança 
específica, podran obtenir fins al 60% del pressupost protegible de l’actuació objecte 
de subvenció, que s’incrementarà en un 10 % més en el supòsit de peticionaris amb 
una renda per càpita inferior a 2,5 l’IRSC (Indicador de la Renda de Suficiència de 
Catalunya), incrementant-lo un 30% per cada membre de la unitat de convivència que 
no té patrimoni ni ingressos, en els termes previstos en l’ordenança específica i en 
aquesta convocatòria. També es podrà incrementar un altre 10% en el cas d’edificis 
inclosos dins el pla especial de catàleg i, finalment, s’incrementarà un 10% mes en el 
supòsit d’habitatges que demostrin una antiguitat o un degradació de la finca segons 
els següents criteris: 
 
Antiguitat: rebran el increment per antiguitat les finques construïdes abans de 1936. 
Degradació: rebran el increment per degradació les finques que compleixin com a 
mínim algun dels següents punts: 
 

• Apreciació de zones sense revestiment i fractures en façana 
• Risc de despreniments de certa entitat. 
• Lesions estructurals greus que puguin afectar a l’estabilitat de l’edifici. 

 
8. Obligacions dels Beneficiaris 
 
Les obligacions dels beneficiaris són les previstes en l’Ordenança específica 
reguladora de les bases per a l’atorgament de les presents subvencions.  
 
Així com la col·locació del cartell entregat per l’Ajuntament a l’inici de les obres (art. 8 
de l’Ordenança Específica) en un lloc visible de l’edifici fins a la finalització del 
Projecte d’intervenció integral “Nucli Antic de Vilanova” l’any 2010. 
 
9. Justificació i Cobrament 
 
Per percebre la subvenció serà necessari presentar a l'Ajuntament la documentació 
següent: 
 

• Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l'Alcalde, sol·licitant el pagament 
de la subvenció, indicant el nombre de compte bancari al qual s’hagi 
d’efectuar la transferència. 

• Memòria de l’activitat realitzada. 
• Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la 

despesa. 
• Justificants del pagament de les factures aportades. 
• Certificats acreditatius de què el beneficiari es troba al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. 
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• Document acreditatiu de la finalització de les obres o actuacions. 
 
La documentació justificativa haurà de presentar-se en el termini d’UN (1) MES des 
de la finalització de l’activitat subvencionada. Finalment, els serveis tècnics de 
l’Ajuntament hauran d’emetre informe favorable resultat de la inspecció realitzada a 
l’immoble.  
 
10. Reintegrament. Mesures de garantia 
 
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l'interès de 
demora des del moment del pagament de la subvenció fins el dia que s'acordi la 
procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei 
General de Subvencions, en els casos previstos en l'article 10 de l'Ordenança 
General reguladora de la concessió de subvencions, i d’acord amb els articles 37 i 38 
de la Llei General de Subvencions. 
 
L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que 
consideri oportuns a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la 
documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de 
l’ajuda. El beneficiari tindrà l’obligació de col·laborar en la dita inspecció, 
proporcionant les dades requerides i facilitant, si escau, l’accés a dependències amb 
què es realitzen les activitats. 
 
11. Compatibilitat de les subvencions 
 
La concessió d’aquestes ajudes serà compatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajuda. En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l’activitat subvencionada. 
 
El beneficiari tindrà l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció de 
subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat. 
 
12. Infraccions i Sancions 
 
Els responsables de les infraccions, i les infraccions i sancions seran les establertes 
en els articles 12 a 17 de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions. 
 
13. Recursos 
 
Contra la present convocatòria que posarà fi a la via administrativa, podrà interposar-
se recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la seva 
publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona. 
  
Vilanova i la Geltrú, 24 d’abril de 2009 
 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

Annex III 
Modalitats de Crèdit que ofereix “la Caixa” 

______________________________________________________________ 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Rehabilitació d'edificis 
 
Oferta de Productes i Serveis “La Caixa” 
1 
______________________________________________________________ 
 
Préstec Personal Fix - Avançament subvenció 
 
Avançament subvenció 
 
Import El de l’ajut concedit  Índex  CECA    Comissió Obertura  0’50% 
Garantia Personal i productes de Diferencial 2’00%   Comissió Estudi 0’00% 
  passiu 
Termini amortització 36 mesos Liquidació Cànon francès  Comissió Amortització 0’00% 
Termini carència 18 mesos Periodicitat amortització mensual  Comissió Cancel·lació 0’00% 
Termini Total Màxim 54 mesos 
Observacions  Aquest préstec es cancel·larà en el moment del cobrament de la subvenció. 
  El diferencial serà considerat mínim. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Préstec Personal Fix  
 
Finançament de la rehabilitació d’edificis 
 
Import El del pressupost protegible Índex  CECA    Comissió Obertura  0’50% 
           revisat per l’Ajuntament 
Garantia Personal i productes de Diferencial 2’50%   Comissió Estudi 0’00% 
  passiu 
Termini amortització 8 anys Liquidació Cànon francès  Comissió Amortització 1’00% 
Termini carència 0 anys  Periodicitat amortització mensual  Comissió Cancel·lació 1’00% 
Termini Total Màxim 8 anys 
Observacions  Comissió d'amortització exempta si s'amortitza el préstec parcialment al rebre la 
  subvenció. El diferencial serà considerat mínim. 
   
___________________________________________________________________________________ 
 
Préstec Hipotecari Variable – Interès Ref. IRPH 
 
Finançament de la rehabilitació d’edificis. 
 
Import Segons garantia i aplicant Diferencial inicial 0’00%  Periodicitat Amortització Mensual 
            la norma de “la Caixa” 
Garantia Hipotecària  Índex Revisió IRPH-CAIXES    Comissió Obertura 0’50% 
Termini amortització 240 mesos Diferencial Revisió 0’00%        Comissió d’Estudi  0’00% 
Termini carència 6 mesos  Periodicitat revisió anual         Comissió amortització* 0’50% 
Termini Total Màxim 240 mesos Liquidació Cànon francès        Comissió cancel·lació* 0’50% 
Índex inicial IRPH-CAIXES 
Observacions  Interès inicial: mínim 6’70%. Els diferencials seran considerats mínims. 
  
* S’aplicaran comissions d’amortització i cancel·lació o bé compensacions per desistiment segons el que 
determina la “Nueva Ley del Mercado Hipotecario” (41/2007).  
___________________________________________________________________________________ 
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Observacions:  
Condicions i tarifes vàlides en la data d’impressió (12/5/2009) i subjectes a modificació segons l’evolució 
del mercat. Les Operacions de Crèdit i les seves condicions es consideraran en funció d’un estudi 
particularitzat de l’acreditat i de la seva vinculació, seguint els criteris habituals de “La Caixa”. Últims 
valors publicats dels índexs oficials en la data d’impressió de l’oferta: CECA, 5, 125, IRPH-CAIXES 
3’997, EURIBOR OFICIAL 1’771. 
____________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Senyor Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per emmarcar aquest conveni, bueno, recordar que 
enguany estem amb la tercera convocatòria de les subvencions per 
rehabilitació de la Llei de barris.  Recordar que al primer... la primera 
convocatòria, doncs l’ajuntament va establir un 40% de subvenció sobre el 
pressupost protegible, amb un topall màxim de 12.000 euros.  A la segona 
convocatòria aquest tant per cent es va incrementar fins a un 60% i es va 
mantenir el topall dels 12.000 euros, i enguany, la tercera convocatòria la vem 
reforçar doncs incrementant fins a un 90% màxim la subvenció del pressupost 
protegible, incrementant també el topall de 24.000 euros.  Tot això amb la 
finalitat doncs d’anar potenciant i incentivant a la gent del nucli antic doncs la 
rehabilitació d’aquest barri.   
 
Per a nosaltres el conveni que avui posem a consideració del Ple té 
importància perquè entenem que és un instrument més per potenciar aquestes 
polítiques de rehabilitació.  Per què entenem que és important?  Doncs ens 
hem trobat que la realitat és que la gent, quan ha d’afrontar unes obres de 
rehabilitació, tot i que és l’Ajuntament qui subvenciona aquestes obres, una 
part molt important, se’ls hi demana que inicialment la despesa econòmica la 
fagin ells.  Això jo crec, i més en el moment en el que ens trobem, doncs 
aquestes iniciatives poden ser minvades des de bon començament perquè la 
gent no disposa doncs d’aquest suport econòmic en el seu calaix o en la seva 
entitat financera.   
 
Precisament el que avui portem és una iniciativa que s’ha fet també en altres 
ajuntaments, en altres municipis.  És una iniciativa, doncs, que déu n’hi do lo 
bé que ha funcionat, i el que estem posant a consideració de la gent és la 
possibilitat de que una entitat financera els hi avanci part d’aquests diners 
perquè ells puguin doncs tirar endavant aquestes obres necessàries dintre dels 
seus habitatges i posteriorment la part subvencionada doncs poguer-la 
recuperar i amortitzar al crèdit.   
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L’objectiu d’aquest conveni?  Doncs facilitar el finançament total o parcial de 
les obres a realitzar.  De fet, el que els hi estem posant a l’abast dels ciutadans 
és una eina més perquè tinguin disponibilitat econòmica.  S’han fixat tres tipus 
de possibilitats de conveniar doncs amb la Caixa.  Per una banda un préstec 
personal fix, que seria només la part de la subvenció, o sigui, lo que fa la Caixa 
és avançar la subvenció amb el compromís de l’Ajuntament de que la 
subvenció aniria directament a amortitzar el préstec concedit.  Aquí hi ha tota 
una sèrie de... doncs de tipus d’interès, que s’ha establert el CECA més un 2% 
de diferencial que dóna un 6’87%, amb un període d’amortització de 36 mesos, 
una carència de 8 mesos.  I es cancel·larà el préstec doncs en el moment de 
cobrar la subvenció.   Un segon tipus o un segon model seria el préstec 
personal fix, amb un pressupost protegible; és a dir, no només la part que 
subvenciona l’Ajuntament sinó la totalitat de les obres.  Aquí doncs el que s’ha 
conveniat és el CECA més el 2’5, que dóna un 7’37% d’interès, amb una 
amortització de vuit anys, o sigui, el termini d’amortització és més llarg, amb 
una carència de zero, no hi ha carència i la comisió d’amortització seria zero en 
el cas de que s’amortitzés del préstec parcialment la part subvencionada.  I 
després hi ha un tercer cas, que és el préstec hipotecari variable, que ja no és 
fix, que és el que... bueno, la garantia és una garantia hipotecària i per lo tant 
el que es posa a disposició de la Caixa és la propietat de l’immoble. El 
procediment, breument, doncs qualsevol ciutadà o ciutadana que estigui inclòs 
dintre del Projecte Integral del Nucli Antic, doncs podrà anar a la seva oficina, 
demanar l’estudi de l’opció o opcions que triïn, l’oficina estudiarà aquestes 
operacions proposades i en cas positiu doncs aprovar la realització de les 
mateixes.  La gestió d’aquest conveni la portarà directament l’oficina número 
24 de la Caixa, la que tenim a la rambla Principal, al capdamunt, que serà 
l’interlocutor amb l’Ajuntament i també amb la resta d’oficines de la Caixa per 
aclarir qualsevol dubte.  Per cert, aprofitar també i agrair a la Caixa, i també 
molt especialment al director de l’oficina de la rambla Principal, senyor Xavier 
Ventosa, doncs les facilitats que ens han posat per tal d’arribar a la confecció 
d’aquest conveni.  La qüestió entenem que ha estat laboriosa i que ens obre un 
camí per afavorir la rehabilitació d’habitatges, tant al nucli antic i posteriorment 
extendre també a la resta de la ciutat. 
 
Per acabar, el termini de durada del conveni, doncs el termini d’aquest conveni 
finalitza doncs quan s’acaba el projecte integral del nucli antic.  En principi 
estem parlant del 31 de desembre del 2011 i la coordinació del seguiment dels 
compliments i compromisos establerts en el conveni, doncs es crearà una 
comisió paritària, que hi hauran dos representants municipals, amb dos 
representants de la Caixa, doncs per anar comprovant i anar perfilant qualsevol 
dubte que sorgi.  Doncs jo, per la importància que té per a nosaltres la 
signatura d’aquest conveni, doncs posar a consideració del Ple municipal i 
demanar el seu vot favorable.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Oller.  Senyor Ibars, ah, perdó, Óscar, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Bé, gràcies, senyor alcalde.  Bueno, només per anunciar el nostre vot favorable 
amb aquesta iniciativa que.. que bueno, des de fa temps penso que ja s’estava 
parlant en aquest Ajuntament, de donar facilitats a tots aquells que feien obres 
i que... bueno, doncs afectava a l’Ajuntament, directa o indirectament, com és 
la rehabilitació d’habitatges, i nosaltres ja vam tenir aquesta iniciativa en el 
marc de recuperació del casc antic, no?  Tenim dubtes, o tenim pors i d’aquest 
por va un prec, i és que el fet de que els hi pugui donar amb la gent, doncs que 
s’afavoreixi d’aquest tipus de crèdit, ja que s’afavoreixen d’aquest crèdit, que 
l’Ajuntament ho aprofiti doncs per demorar després lo que és el pagament de la 
subvenció que realment els hi pertoca, no?  Jo penso que és una... a més és 
una qüestió que canvia de regidoria, però que tenim aquest “por” de que això 
pugui succeir i és que aprofitant que la gent s’està beneficiant d’un crèdit, es 
demori en un temps més enllà de lo raonable, en aprofitar-se d’aquesta 
quantitat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gracies.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, vagi per davant que el nostre grup també votarà a favor.  No obstant, tal 
com vam dir a la comisió informativa, después de revisat i estudiat l’expedient, 
trobem, no les dugues primeres fórmules de préstec, sinó el préstec hipotecari, 
que possiblement s’hauria de perfilar o matisar més, perquè entenem que un 
préstec hipotecari a 20 anys, i amb unes condicions que diu que inicialment 
serà un 6’70% però no se sap on s’arribarà, quan l’Euribor ara està baix.  A mi 
m’agradaria sapiguer perquè no fan el préstec a través de l’Euribor i fan a 
través d’una fórmula de les caixes.  Per què?  Perquè sempre hi sortiran 
guanyant, no?  Ara s’aplica aquesta fórmula en la qual el senyor que fa el 
préstec al final perd, i amb un préstec a 20 anys jo temo que no torni a passar 
lo que ha passat fins ara, que la gent s’ha trobat una mica lligada.  Llavorens jo 
demanaria que aquesta tercera part s’estudiés amb més claritat i es matisés 
els punts.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
No, no, en la mesura que puguem trobar situacions més avantatjoses, com es 
poden imaginar, les contemplarem.  No podrà ser d’una altra manera.  D’això 
no en tingui cap dubte, sobretot perquè és un () entre el banc i l’usuari directe 
final.  Per tant, l’ajuntament en això no hi treu res més que la garantia de que 
es puguin fer unes operacions d’aquest tipus, que són bones per a la ciutat.   
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  6. MOCIÓ DEL PP SOBRE EL FINANÇAMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat de mocions.  La primera és del Grup Popular de Catalunya 
sobre el finançament de l’administració local. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Amb l’aprovació del nou model de finançament autonòmic és hora d'obrir les 
negociacions per reformar les hisendes locals, per tal que les corporacions 
locals puguin tenir els recursos necessaris per atendre als ciutadans i 
respondre als reptes de la crisi econòmica. 
 
És notori que, malgrat els avenços assolits per les anteriors reformes de les 
hisendes locals, a hores d’ara les corporacions locals estan suportant una 
situació financera que ens ofega i limita els serveis que podem oferir als 
ciutadans i ciutadanes dels municipis que representem.   
 
Si els governs autonòmics i l'Estat –una vegada tancada la reforma del 
finançament autonòmic- no milloren, d’acord als propis recursos i 
competències, el finançament local, les corporacions locals no podran seguir 
suportant l’esforç econòmic i social que representa la crisi econòmica, situació 
encara més agreujada pel pes de les despeses de serveis que recauen en les 
administracions locals, malgrat no ser de la seva competència.  
 
Aquesta insuficiència financera s’ha generat per la falta de reconeixement real 
del paper fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en 
l’actual estat del benestar. D’aquesta manera, s’ha mantingut la baixa 
participació de la despesa local respecte del total de la despesa de les 
administracions públiques.   
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Les entitats municipalistes de Catalunya han constatat que continua vigent la 
principal reivindicació del II Congrés de Municipis de Catalunya, celebrat al 
2001, on es va demanar obtenir una participació més gran en els ingressos i la 
despesa pública.   
 
A aquesta situació cal afegir dos fets que agreugen la situació de les 
corporacions locals. Per un costat tenim la tendència del l'Estat i de les 
comunitats autònomes a establir mandats sobre els ajuntaments sense les 
corresponents dotacions de recursos d’acord amb criteris de suficiència.  
 
Aquest és el cas del desplegament de la Llei de la dependència, que amplia 
molt significativament les necessitats de despesa local sense establir 
mecanismes de compensació íntegra, tal i com exigeix el principi de lleialtat 
institucional. 
  
Per l’altra, ens trobem amb una forta pressió social per tal que els ajuntaments 
assumeixin activitats i serveis que, malgrat no ser locals, no estan impartits de 
forma adient per les administracions que realment tenen la competència.  
 
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, entenem que una vegada tancat el 
cicle de la reforma del finançament autonòmic, malgrat que hagués estat millor 
fer les reformes de forma simultània, no podem retardar per més temps el nou 
finançament local, per donar resposta als problemes de suficiència financera 
dels ajuntaments. Una reforma que no es pot limitar a oferir més recursos sinó 
que ha d'aixecar un nou model per incrementar l’autonomia, la suficiència i la 
responsabilitat fiscal de les corporacions locals i garantir la cohesió territorial.  
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acorda:  
 
  “1. Instar el Govern d'Espanya a iniciar la reforma immediata del sistema de 

finançament local que permeti a les corporacions locals continuar prestant 
els serveis que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de 
l’administració local: noves escoles bressol, més habitatge social, més 
polítiques d’ocupació, polítiques adreçades a la plena integració de la 
immigració o l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles necessàries 
per garantir la cohesió social en pobles i ciutats.  

 
   2. Instar el Govern de l'Estat a introduir en la reforma del finançament local 

els recursos necessaris per atendre a les corporacions locals les noves 
competències derivades de les lleis estatals, com és el cas de la Llei de 
dependència, i abordar, mitjançant les reformes legals corresponents, una 
delimitació de les competències dels ens locals per tal que exerceixin 
aquelles que els correspongui i alhora tinguin el finançament necessari 
per fer-ho. 
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   3. Instar el Govern d'Espanya, mentre no s’acordi un nou model de 

finançament local, a procedir a la creació d’un fons específic que permeti 
retornar l’IVA pagat per les inversions fetes pels Ajuntaments en el marc 
de Fons Estatal d'Inversió Local i a no disminuir en l’any 2010 les 
transferències que han de rebre les Corporacions Locals mitjançant la 
participació en els ingressos de l’Estat. 

 
   4. Instar el Govern de la Generalitat a aprofitar la millora del finançament 

autonòmic per millorar de forma sensible les transferències corrents i de 
capital que fa a les corporacions locals catalanes, amb especial atenció 
pel que fa al finançament dels serveis impropis i a les necessitats de 
finançament generades per la legislació autonòmica catalana. És 
imprescindible un salt qualitatiu en la dotació del Fons de Cooperació 
Local. 

 
   5. Instar els Governs de l'Estat i de la Generalitat a assumir el principi bàsic 

de lleialtat institucional, segons el qual no es poden imposar mandats 
legislatius o reglamentaris sobre les corporacions locals sense preveure 
una dotació pressupostària suficient per atendre els nous serveis o 
competències.  

 
  6. Comunicar aquest acord als ministres d’Administraciones Públicas, 

Economía y Hacienda, al president de la Generalitat i als presidents de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques.” 

 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Carretero.... senyor Rodríguez.  És que... em pensava que 
m’havíeu dit que ho feia ell. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
La intervenció del senyor Carretero era... Gràcies.  Aquesta és una moció 
rebotada, que arriba en aquest Ple rebotada del darrer Ple abans del mes 
d’agost, del Ple del mes de juliol, i ho dic per precisar el moment en el qual es 
presenta aquesta moció, que és tot just després de que hi hagi hagut un acord, 
no sabem si satisfactori o no encara, però sí que hi ha un acord marc sobre el 
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes.  De fet, mocions 
com aquesta, similars en aquesta, reivindicant un millor finançament local en 
aquest ajuntament i en molts ajuntaments, no només de Catalunya, sinó de 
tota Espanya, se n’han debatut al llarg de fa forces anys, no?, fins i tot a la 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

mateixa moció s’ha de fer referència a un congrés d’entitats municipalistes de 
Catalunya, de la Federació i l’Associació de Municipis, que en l’any 2001 ja 
reivindicaven aquesta millora del finançament local, i també és freqüent que en 
aquest mateix Ple de l’Ajuntament, sobretot quan hem de debatre ordenances 
fiscals, o quan hem de debatre els pressupostos de l’Ajuntament per als 
exercicis corresponents, doncs som forces –i en aquest cas m’hi incloc- els 
regidors que fem referència tot sovint a la necessitat d’una millora del 
finançament local.  Com s’ha tancat, entre cometes, insisteixo, eh?, sembla ser 
que s’ha tancat un nou cecle, un nou cicle de debat entorn al finançament de 
les comunitats autònomes i s’ha tornat a deixar de banda una vegada més el 
finançament de les administracions municipals, de les administracions locals, 
tot i les càrregues que suporten, i la situació especialment greu que travessen 
alguns ajuntaments, uns més, altres segurament menys, en aquests moments 
en els que s’han reduït d’una forma important els ingressos, especialment per 
l’impost d’obres i construccions, considerem i vam considerar oportú la 
presentació d’aquesta moció, per tal de que el Ple es manifestés una vegada 
més en el sentit de demanar una millora del finançament local.  També, tot i 
que com hem pogut comprovar en forces propostes i punts en la moció, una de 
les qüestions que es demana és que en aquesta presumpta millora del 
finançament de la Generalitat de Catalunya que, en la mesura del possible, 
una part, una petita part pugui anar destinada també a millorar el Fons de 
Cooperació Local que es destina als ajuntaments i amb aquest propòsit hem 
presentat aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, per posicionar-se els grups.   
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, des de la Candidatura d’Unitat Popular estem d’acord amb el fons 
d’aquesta moció i, per tant, votarem favorablement, però no ens ha quedat clar 
exactament per què es va deixar sobre la taula el darrer Ple i per què ara es 
passa en aquest Ple.  Vull dir, què ha canviat de l’un a l’altre i si estàvem 
esperant els pronunciaments de les Federacions i de les Associacions, quines 
s’han pronunciat.  I simplement això, des de la Candidatura donarem el nostre 
suport.  Entenem que els municipis, tal com explica la moció, estan assumint 
més competències, per sort o per desgràcia, més competències del que els hi 
toquen.  Jo crec que, per sort, és l’administració més propera, és on recorre el 
ciutadà quan té necessitats, quan té queixes, quan té... quan reclama millores 
a l’entorn, etc.  I... però no obstant això no rep... els municipis no reben el 
finançament que els permeti desenvolupar totes aquestes competències, 
doncs amb qualitat i oferir un servei públic, això, de qualitat.  Per tant, estem 
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totalment d’acord amb la moció.  Només ens queda aclarir aquest punt del pas 
d’un Ple a l’altre. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
També per posicionar el grup municipal de Convergència i Unió.  Nosaltres, 
l’any passat, en el mes de setembre, ja vam presentar una moció similar, tal 
com deia... com es comentava, s’han presentat mocions d’aquest tipus des de 
fa anys en molts ajuntaments.  És una necessitat urgent i donarem 
recolzament a aquesta moció perquè la situació ja fa molts anys que és molt 
difícil perquè els ajuntaments puguin continuar donant tots els serveis que 
estan donant.  I cal tenir en compte que aquest any 2009 s’han reduït fins i tot 
les transferències que es fan als ajuntaments al voltant d’un 5%, cosa que es 
preveu que l’any que ve també sigui igual, amb la qual cosa encara és més 
actual i més urgent aquesta reivindicació de part dels ajuntaments.  Per aquest 
motiu, igual que ja vam argumentar en el seu dia, nosaltres donarem suport a 
aquesta iniciativa. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, en nom del govern el senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
En tot cas el posicionament serà el mateix en aquesta moció, igual que al mes 
de juliol, que em sembla que es va presentar la... aquesta mateixa moció, i en 
tot cas es va demanar que es deixés sobre la taula.   
 
Totalment d’acord amb el que ha dit la senyora Lloveras, el senyor de la CUP, 
el Santi, respecte a la necessitat d’un nou model... el Quim, perdona, senyor 
Arrufat... respecte a la necessitat d’un nou model de finançament local.  Estem 
assumint cada vegada més més competències que no són estrictament 
competències municipals, etc., etc., no?  Però en aquests moments ens consta 
que les entitats municipalistes, tant a nivell de l’Estat com a nivell català, estan 
en converses amb l’Estat, amb el govern de l’Estat, de cara a les futures 
transferències del 2010, i a més a més estan també doncs una mica intentant 
acordar com es durà a terme tot el procediment per a la reforma del nou 
sistema de... d’un nou model de finançament local, no?  Per tant, en aquest 
sentit nosaltres ens volem esperar a veure quin és el posicionament de les 
entitats municipalistes, en tant i en quant que repeteixo, que podem estar 
d’acord amb totes les mesures, gairebé totes les mesures en els acords que 
proposa la moció, però segurament potser n’hi hauran d’altres, per exemple, en 
un punt de la moció demanava el retorn de l’IVA, que això ja ho demanaven les 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

entitats municipalistes no fa gaires mesos en un comunicat i en un acord que 
després els diferents ajuntaments vam ratificar, no?   
 
Per tant, nosaltres, el que demanem primer és que es deixi una altra vegada 
sobre la taula, en tant i en quant a l’espera de quin és el posicionament de les 
entitats municipalistes, i si no fos així nosaltres ens abstindríem, repeteixo, no 
tant perquè no estiguem a favor d’un nou model de finançament local, al 
contrari, sinó perquè també volem esperar a com acaben aquestes converses 
entre les entitats municipalistes que, en definitiva, són les que representen al 
món municipal. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, endavant. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bàsicament perquè hi han dos qüestions, no?, una pregunta directa 
sobre perquè es deixa sobre la taula durant el Ple passat.... sí?... tampoc... 
hola!... sí... si aconseguim millorar el finançament pensin en els micros 
d’aquesta sala, eh?, o en el plan E, o qualsevol cosa d’aquestes... com a 
mínim els d’aquest costat.  Hi havien dos qüestions que se’ns han plantejat, 
una primera els motius sobre els quals va quedar sobre la taula aquesta moció 
en el darrer Ple i l’altra la petició de que torni a quedar sobre la taula en aquest 
Ple, no?  Va quedar sobre la taula precisament, com ha explicat el portaveu del 
grup socialista, en nom del govern, esperant, o a petició d’ells, i amb la nostra 
bona voluntat per tal d’intentar arribar a un acord sobre aquesta moció.  Però 
en qualsevol cosa tampoc no crec que sigui necessari explica’ls-hi a la CUP 
què és això de que quedin les mocions sobre la taula, ho saben perfectament, 
no? 
 
I l’altra és la petició que ens tornen a fer avui de que quedi sobre la taula a 
l’espera d’un pronunciament de les entitats municipalistes.  Em sembla que les 
entitats municipalistes, per activa i per passiva, estan en la línia que s’expresa 
en la moció i, per tant, creiem que no és estrictament necessari que haguem 
d’esperar ni un pronunciament ni haguem d’esperar a veure què succeeix, al 
contrari, un pronunciament favorable dels ajuntaments en unes mocions 
d’aquestes característiques el que pot fer, el que pot contribuir és a reforçar el 
plantejament que puguin fer les entitats municipalistes en la negociació amb el 
govern de l’Estat.  I per tant, nosaltres som partidaris de sotmetre a votació 
aquesta resolució.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, per tant passem a la votació.  Vots a favor?  Abstencions?  
S’aprova, doncs, la moció. 
 
La moció s’aprova amb la votació següent: 
 
 Vots a favor: CIU, PP i CUP (12)  
 Abstencions: PSC, ICV-EA i ERC (13) 

 
  7. MOCIÓ DEL PP SOBRE LA SENYALITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA. 
 

ALCALDE 
 
Passem a la següent sobre... del Partit Popular, sobre la senyalització a la via 
pública. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Històricament, és evident la insuficiència de la senyalització viària, pel que fa a 
indrets d’interès ciutadà. 
 
També és evident la manca d’un criteri de senyalització viària quan es realitzen 
obres que comporten talls a la via pública. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular fa un crit per la deficient qualitat utilitzada 
per a la senyalització de la via pública per part del Govern, ja que s’estan 
produint situacions molestes per als ciutadans alhora que s’esdevé una imatge 
molt poc positiva de la ciutat. 
 
Amb la combinació de dites carències resulta molt difícil saber quines 
alternatives es poden oferir per poder arribar “enlloc” quan s’ha de tallar un vial, 
tant per als vilanovins, però encara més per aquells que no coneixen la ciutat o 
el lloc buscat.  
 
Aquesta manca de deixadesa genera desorganització en la circulació, per no 
parlar dels col·lapses  que ens trobem sovint a la nostra ciutat.  Per això creiem 
necessària una bona senyalització viària, que permeti alleugerir el caos 
circulatori, i s’adeqüi un sistema de senyalització adequat per als vianants que 
els permeti adreçar-se als indrets de qualsevol zona de la nostra ciutat amb 
facilitat i uns criteris adequats i intuïtius perquè es puguin senyalitzar les 
alternatives quan s’hagi de tallar un vial. 
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És per tot això que aquest Grup Municipal proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 

“Instar l’equip de Govern municipal a: 
 

1.  Establir un inventari de senyalitzacions viàries existents. 
 
2.  Dur a terme la creació d’una comissió, per tal de realitzar un estudi amb 

una proposta dels llocs d’importància i interès per realitzar una senyalització 
viària, per completar, complementar i actualitzar; i establir criteris de 
senyalitzacions alternatives quan es produeixin talls a la via pública.” 

 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Bé, gràcies senyor alcalde.  Bueno, penso que a ningú se li escapa, o que ja 
per molts és molt evident la... la carència, la insuficiència que n’hi ha a la 
senyalització viària, sobretot pel que fa als indrets d’interès per als ciutadans.  
Parlem dels Mossos d’Esquadra, de l’hospital, de l’estació, del mateix 
ajuntament, per no dir d’altres, i a vegades aquesta carència en quant a la 
senyalització fa que els criteris, quan n’hi ha un tall a la via pública d’un vial 
doncs essencial a la ciutat, doncs que no es pugui tenir o no es pugui 
senyalitzar correctament alternatives doncs per arribar a aquests indrets, que 
ja d’origen estan mal, mal senyalitzats, no?  Llavors, el sentit d’aquesta moció, 
l’objectiu, és doncs primer doncs mirar, a veure’m, realment l’estat de tot allò 
que tenim senyalitzat, tenir uns criteris a l’hora d’aquests indrets que volem 
senyalitzar, doncs perquè almenys quan es va a la via pública recordem que ja 
vam presentar una altra moció, doncs lo que és per a la connexió peatonal 
d’aquests indrets, però ara parlem només de la vial, doncs que poguessin estar 
ben senyalitzats doncs per això, doncs perquè les persones que tenim de 
Vilanova com de fora puguin arribar a un lloc i no tinguin la dificultat que s’han 
trobat, sobretot aquest estiu, que la majoria de carrers doncs estaven tallats, 
algun vial bàsic ha estat tallat i fins i tot per arribar als Mossos d’Esquadra 
doncs alguna vegada algú s’ha vist obligat a donar una volta sencera a la 
ciutat, no?  És per evitar això, per tenir uns criteris de senyalització i 
d’alternatives a l’hora de senyalitzar els llocs importants d’interès d’aquesta 
ciutat.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Carretero.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Jo diferenciaria dues coses.  Vostè ho ha fet, però per 
aclarir-nos: una cosa és la senyalització excepcional, preventiva, en cas, doncs 
això, d’obres, i ara n’estan havent-hi moltes, en aquest sentit l’Ajuntament, 
sabent que ens venia el FEIL, les obres tan intenses que estem portant ara, 
sobretot al centre, doncs va preveure una senyalització amb la vocació, i uns 
criteris de senyalització, amb la vocació de que fossin implementats en el futur.  
Per tant, diguem-ne, en el marc de la Informativa doncs ens explicarem, i els 
explicarem aquests criteris, que entenc que sí que han servit per almenys 
senyalitzar itineraris alternatius pel que fa a les obres que s’estan produint ara 
en el centre.  Deia diferenciar les coses; després hi ha la qüestió de senyalitzar 
espais o serveis d’interès a la ciutat.  Aquests espais es van senyalitzant.  Li 
puc admetre algunes mancances, que les podem discutir també en el marc de 
la Comisió Informativa, però sense anar més lluny, diguem-ne, hi ha una 
despesa per part d’aquest ajuntament de més de 20.000 euros per senyalitzar 
precisament els Mossos d’Esquadra, just fa quatre o cinc mesos.  Per tant, 
diguem-ne, és una senyalització que es va fent però evidentment, parlant-ne 
entre tots els grups polítics és possible que trobem algunes mancances, eh?, 
no li dic que no.  Em refereixo a altres serveis que són d’interès per a la ciutat.  
Però en qualsevol cas distingir que una qüestió són les obres, l’altra qüestió 
són els indrets d’interès.   
 
Parlem-ne a la Comisió Informativa.  Jo sóc partidari de parlar-ne a la 
informativa més que no pas crear una comisió exprés per a això i si allí doncs 
ens entenem i trobem doncs una fórmula d’anar avançant sobre aquestes 
qüestions, doncs segurament millor, atès que la Comisió Informativa de 
Serveis a la Ciutat doncs tampoc es reuneix, diguem-ne, cada setmana, i que 
per tant doncs ens és fàcil anar treballant aquestes qüestions. 
 
ALCALDE 
 
Per posicionar-se el grup popular... 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
No, ho aceptem.  En principi no, ja ens sembla bé que sigui a la Comisió 
Informativa corresponent, és un lloc idoni.  I el que sí doncs matitzar que per un 
cantó és veure com està senyalitzat i què és lo que considerem prioritari per 
senyalitzar, primer per senyalitzar-ho si no és complicat, doncs després quan 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

n’hi han obres buscar una alternativa, no?, si ja d’origen està senyalitzat.  Però 
sí, sense cap problema en que sigui a la pròpia Comisió Informativa.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, el govern la votaria a favor.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí.  No, nosaltres no votarem a favor de la moció, però perquè entenc que el 
que està proposant ell és que es parlarà a les comissions informatives.  Per 
tant, no votarem el text, els acords, tot i que estem totalment d’acord amb la 
preocupació que expressa el Partit Popular en aquesta moció i no acabem 
d’estar d’acord amb l’explicació que ha fet el Xavier Carbonell.  És cert que les 
obres han estat una cosa excepcional, que Vilanova ha estat excepcionalment 
plena d’obres, però ha estat també especialment, creiem nosaltres, en aquest 
cas d’obres, mal senyalitzada i hi ha hagut itineraris marcats, on només hi ha 
els noms dels carrers que s’han de seguir per arribar a tal lloc.  Vull dir, un s’ha 
de treure un doctorat en vilanovisme i en carrers de Vilanova per poder arribar 
a determinats llocs i poder seguir aquestes senyalitzacions.  Vull dir, trobem 
perfecte que es tracti a la Comissió Informativa, calculem que falten pocs 
mesos doncs perquè acabin totes aquestes obres que han paralitzat el centre, i 
trobem en certa manera normal que hi hagi hagut un estrès a les 
senyalitzacions dels carrers, però realment ha estat un problema greu que ha 
afectat ja des d’abans de l’estiu fins ara aquestes senyalitzacions alternatives 
per obres.  I per tant trobem molt adequada i molt encertada la moció del Partit 
Popular, en el seu fons, però no en els seus acords i trobem llavors molt 
encertat continuar parlant-ho en comissions informatives. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Llorens.  Té el micro... el micro de la regidora el té el Partit 
Popular.... Convergència i Unió, perdó. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Apreciat alcalde, aviam, no, nosaltres una mica repetir el mateix que s’ha dit, 
però posant també bastanta força en el tema que comentava el Quim, el 
senyor Arrufat, respecte la dificultat de molts vilanovins i vilanovines aquests 
darrers dies per arribar a llocs de la ciutat.  Entenem que s’ha de començar a 
peatonalitzar, que doncs treballem una mica per fer, per pacificar el centre, 
però no és, diguem-ne, suposo que és conegut per tothom que el centre pateix 
una certa... un cert mal endèmic, que és el fet de que ha de patir totes les 
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festes, totes les... o patir o gaudir, eh?, les dues coses, no?, i d’alguna manera 
és un àmbit on s’ha de fer molta molta cura i s’ha de mirar molt específicament 
quantes vegades es talla un carrer, quants cops s’obre i es tenca, etc., no?  
Llavors també volem reiterar la demanda aquesta d’obrir carrers i tancar 
carrers el mínim possible.  Suposo que ja es té en compte, però no està de 
més demanar-ho des de l’oposició.  I també jo diria, jo afegiria aquest fet, no?, 
del fet transitori, durant les obres, i del fet en estadi normal, en situació normal.  
Sí que és cert que es troben a faltar certes indicacions a la ciutat, inclús 
algunes d’elles que estan obsoletes.  Per donar un exemple, doncs l’Escola 
Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú ja no és una escola tècnica, 
continua sortint com a escola tècnica, per posar un exemple.  Doncs són petits 
detallets que sí que valdria la pena fer.  En qualsevol cas em sembla que el lloc 
idoni és la Comisió Informativa i que a més a més els tècnics són prou, eh?, 
saben prou com per no, com per no tenir que els recomanem res sinó que ells 
fagin les seves propostes i nosaltres a la Comisió Informativa com a polítics, 
doncs, revisar-les.  Per tant, el grup de Convertència i Unió votarem a favor. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs vots a favor?  Endavant. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
No, simplement atès que hi ha hagut, diguem-ne, forces intervencions amb 
relació a aquest tema, es recullen totes les demandes.  Ja havíem quedat 
d’acord doncs amb l’Óscar, amb la moció del PP, doncs que en parlaríem a 
Comisió Informativa i res, que no passarà una setmana, més ben dit, no 
passaran quatre dies, que ho trobaran a l’ordre del dia de la Comisió. 
 
ALCALDE 
 
Un momentet, escoltin, aquí hem parlat... a veure, aquí el que diem és la 
mateixa moció amb un afegit que és que en comptes d’una comissió específica 
sigui a la Comisió Informativa, que és això el que ara passem a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Instar l’equip de Govern municipal a: 

 
1.  Establir un inventari de senyalitzacions viàries existents. 
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2.  Que la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat realitzi un estudi amb 

una proposta dels llocs d’importància i interès per realitzar una senyalització 
viària, per completar, complementar i actualitzar; i establir criteris de 
senyalitzacions alternatives quan es produeixin talls a la via pública.” 

 
Seguidament es tracten conjuntament els punts 8 i 10 de l’ordre del dia. 
 

  8. MOCIÓ D’ERC EN DEFENSA DEL DRET A DECIDIR I DE LA 
CONSULTA POPULAR PER A LA INDEPENDÈNCIA A ARENYS 
DE MUNT. 

 
ALCALDE 
 
Bé, ara ve la moció número 8, que és sobre... en defensa del dret a decidir i de 
la consulta popular per a la independència d’Arenys de Munt.  I després hi ha 
la moció de CiU de suport a la consulta popular d’Arenys de Munt.  Jo 
suggereixo que ho fem plegat.  Que el grup d’Esquerra presenti la seva, que el 
grup de CiU presenti la seva i després ens posicionem, que es posicionin els 
grups.  Us sembla? 
 
Per tant, hauria de llegir el punt número 8, també el 10 de CiU, i després que la 
presenti el senyor Álvaro i la senyora Lloveras, i després els grups de menor a 
major que es posicionin.  Endavant. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La nació catalana es troba en una cruïlla decisiva de la seva història.  Després 
de més de trenta anys del restabliment de les llibertats democràtiques, les 
limitacions del marc polític i jurídic vigent pel que fa a l’avenç i el 
reconeixement de l’autogovern, fins i tot dins els estrets paràmetres establerts 
pel règim autonòmic, s’han fet cada vegada més evidents a ulls de tothom.  Ja 
ningú no dubta que l’Estat espanyol continua mantenint, malgrat la 
modernització social i institucional que ha viscut durant aquest llarg període, 
una voluntat uniformitzadora i absolutament refractària a l’avenç nacional dels 
Països Catalans. 
 
En un moment com el present té una importància fonamental la unitat del poble 
de Catalunya en la defensa dels seus drets nacionals i democràtics.  I, més 
enllà encara, el compromís actiu i la participació del conjunt de la ciutadania en 
la definició del futur que més li convé al país.  El dret a decidir, doncs, és un 
element bàsic i irrenunciable que, en democràcia, ningú no pot negar als 
catalans i les catalanes. 
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És per tot plegat que cal saludar molt positivament iniciatives com la consulta 
popular per la independència d’Arenys de Munt.  Només des de la por a la 
llibertat es poden entendre les pressions i les amenaces que s’han exercit 
sobre aquesta, tant per part de grups de caràcter feixista com, i això és encara 
més greu, des del mateix govern de l’Estat.  Tot plegat és una mostra de la 
baixa qualitat de la democràcia espanyola quan topa de ple, encara que sigui 
en un pla merament simbòlic, amb el dret a decidir del poble català. 
 
Atesos tots aquests elements exposats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú acorda el següent: 
 
“1. Defensar el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur sense 

traves ni limitacions de cap mena, en la línia del pronunciament del 
Parlament de Catalunya de 1989. 

2.  Donar suport a la consulta per la independència d’Arenys de Munt com un 
saludable exercici de democràcia, obert a la participació de la ciutadania 
d’aquest municipi. 

3.  Encoratjar a actuar amb llibertat, i en complicitat amb la societat civil, als 
ajuntaments d’altres municipis dels Països Catalans que es plantegin la 
realització de consultes similars. 

4.  Exigir al govern espanyol el respecte més escrupolós al dret dels 
municipis catalans que així ho considerin convenient a celebrar consultes 
populars per a la independència. 

5.  Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als 
portaveus dels diferents grups amb representació a la cambra.” 

 
10. MOCIÓ DE CIU DE SUPORT A LA CONSULTA POPULAR 

D’ARENYS DE MUNT. 
 

A continuació el secretari llegeix la part resolutiva de la moció que es transcriu: 
 
Davant la consulta popular sobre la independència de Catalunya que ha 
promogut una plataforma d’entitats del municipi d’Arenys de Munt prevista per 
al dia 13 de setembre de 2009, recolzada per un acord del Ple de l’Ajuntament 
del mateix municipi, i davant les reaccions que ha provocat aquesta consulta 
per part dels poders públics de l’Estat espanyols, 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
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“1. Manifestar el ple suport a la celebració de la consulta popular entre els 
vilatans d’Arenys de Munt com un exercici de llibertat que ha de produir-se 
amb la més absoluta normalitat cívica i democràtica.  

 
2.  Rebutjar el tractament que per part de tots els poders públics de l’Estat 

espanyol s’està efectuant per tal d’impedir aquesta consulta. Un tractament 
que és el reflex d’un Estat que té por que els ciutadans puguin expressar 
lliurement la seva opinió. Qualsevol pronunciament legal en contra 
significarà un atemptat contra la llibertat d’actuació de les entitats civils 
privades.  

 
3.  Manifestar el recolzament d’aquest Ple a processos similars que pugui 

impulsar la societat civil vilanovina . 
 
4.  Emplacem a les organitzacions polítiques del país a mirar més enllà i traçar 

una estratègia nacional per possibilitar que tots els ciutadans de Catalunya 
puguin pronunciar-se lliurement sobre la independència de Catalunya en el 
moment i en la forma que considerin oportuns.” 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs ordenem el debat d’aquesta forma.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  No ho tinc per costum però voldria llegir, de la part 
expositiva de la moció d’Esquerra Republicana, crec que és prou important, 
diu: (llegeix el segon i el tercer paràgraf de la part expositiva de la moció). 
 
Això ho dic perquè precisament en aquest Ple municipal no és la primera 
vegada que es presenta una moció que parla sobre el dret a l’autodeterminació 
del poble català, i avui que he vist amb el Francesc Surroca i Pasqual, que està 
aquí present, quan Esquerra Republicana estava fent la travessa al desert, és 
a dir, entre el 1987 i el 1995, que no estàvem representats en aquest Ple 
municipal, com que no existia un reglament de participació ciutadana com el 
que ara tenim, que es planteja el fet del dret a decidir, vàrem demanar si us 
plau, que el grup de... en aquell moment Iniciativa per Catalunya ja, pogués 
presentar una moció en nom d’Esquerra Republicana que parlés sobre el dret 
a l’autodeterminació, cosa que en aquells moments ja va causar un neguit molt 
gran i perplexitat fins i tot en els propis membres d’aquest Ple municipal.  
Finalment aquella moció va ser derrotada i bé, no se n’ha tornat a presentar 
cap més fins al dia d’avui, en què parlem clarament, no sols del dret a 
l’autodeterminació sinó sobre el dret a decidir i en aquest cas, doncs, si es 
poden fer consultes populars a les ciutats de Catalunya i en aquest cas si la 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

societat civil o quansevol entitat de la nostra ciutat doncs volgués en aquest 
cas plantejar això, se li pogués donar suport.  
 
I després també hem parlat de la unitat, perquè també s’ha intentat, i penso 
que és molt, molt normal que aquests partits que amb normalitat creuen que és 
possible, doncs miressin de buscar una entesa i finalment de poder aconseguir 
que avui una moció doncs pogués ser aprovada amb majoria en aquest Ple.  
Es necessiten 13 vots i, per tant, si no tens 13 vots difícilment... i a més a més 
avui, aprofitant que tenim el senyor Josep Lluís Vidal i Piqué aquí i per tant, hi 
ha una manera també de poder guanyar una votació en aquest cas de 13 vots 
a 12, no?  I per tant, malauradament no és perquè el senyor Vidal avui sigui 
aquí sinó perquè no hi ha hagut possibilitats en aquest cas de sumar 13 vots.  
Per tant, com que no ha estat possible de fer una moció conjunta per diversos 
grups polítics d’aquesta... d’aquest Ple, doncs finalment hem presentat aquesta 
moció.   
 
Bé, jo crec que el més... el més saludable i el més normal seria doncs que tots 
plegats votéssim favorablement aquesta moció que, al cap i a la fi, el que 
demana és això, no?, que des dels ajuntaments donguem suport a aquelles 
consultes populars que en aquest cas doncs parlin de temes a nivell nacional i 
temes a nivell local.  Així ens ho permet també el Reglament de participació 
ciutadana i també voldria recordar que aquest partit des dels seus origens és 
un partit ja independentista i, per tant, no cal que ningú s’espanti.  A més a més 
hem fet coalició amb partits no tant independentistes, sobiranistes, 
catalanistes, nacionalistes en el seu moment, com també en el seu moment 
estem donant suport i formem part d’un govern amb partits d’esquerra.  Per 
tant, qui ens coneix ja sap que som un partit independentista i, per tant, no s’ha 
de posar neguitós perquè presentem mocions d’aquesta mena.  Al cap i a la fi 
està en els principis fonamentals i estatutaris d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
Bé, el que sí que demanaria és, doncs, en aquest cas, que en el seu moment i 
que aquests partits que les seves assemblees locals han aprovat fins i tot 
propostes per no renunciar al dret a l’autodeterminació, que després potser 
han estat rebutjades en les assemblees més nacionals d’aquests propis partits, 
a nivell nacional, doncs que avui fessin aquest exercici de mirar cap endins i no 
cometre l’error que es va cometre l’any 89 i 90, en què van votar en contra 
sobre el dret a l’autodeterminació.  Per tant, seria interessant, no només per 
negar aquest dret a les consultes populars, sinó a no negar el dret a 
l’autodeterminació que avui els 25 regidors d’aquest Ple doncs féssim un vot 
bàsicament pel dret a decidir i donar suport a la societat civil, que en un 
moment donat pugui elevar a la consulta ciutadana amb un suport del Ple, 
perquè al cap i a la fi el Ple municipal és el màxim exponent i representant de 
la ciutadania, el fet de poder fer una consulta.  I si parlem de participació 
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ciutadana, doncs, tant de bo aquells que es creuen la participació, que no 
tinguin por i jo els esperono a que si parlem d’una cosa, parlem d’una cosa, o 
sigui, si parlem sobre el dret a l’autodeterminació, consultes populars, el dret a 
decidir i, per tant, si un reflexiona, mira cap endins i es creu lo de la participació 
ciutadana, evidentment avui hauria de donar suport en aquesta moció, no 
només de donar suport a la població d’Arenys de Munt, sinó també suport a 
que quansevol entitat cívica d’aquesta ciutat pugui plantejar finalment una 
consulta a nivell de tota la ciutadania.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras, per presentar la moció número 10, que és la moció 
de CiU sobre la consulta popular a Arenys. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Jo, a priori, com a introducció a la nostra moció, voldria deixar clar les prioritats 
del grup municipal de Convergència i Unió en aquests moments.  Per al grup 
municipal de Convergència i Unió en aquests moments els temes més 
importants i on centrem els nostres esforços són la crisi i els aturats, però això 
no treu que hàgim... que creiem que és la nostra obligació expresar el nostre 
recolzament a la iniciativa d’Arenys de Munt, que no és més que una expresió 
d’un dret democràtic, del dret a decidir.  Això és el que nosaltres volem 
manifestar amb aquesta moció, alhora que rebutjar les reaccions que ha 
provocat la presentació d’aquesta iniciativa.  
 
I també des del nostre grup, dir a la societat civil vilanovina que si sorgeix 
aquesta iniciativa, tindrà el nostre recolzament per tirar endavant aquesta 
iniciativa, deixant ben clar que creiem que els polítics en aquest tema ens hem 
de quedar en segon terme i que ha de ser una iniciativa que ha de ser des de 
la societat civil. 
 
La nostra moció anava en aquests tres termes: donar recolzament a la 
iniciativa d’Arenys perquè creiem que és un dret legítim, rebutjar les reaccions 
totalment fora de lloc que s’han donat i explicar a la societat civil vilanovina que 
en el cas que a Vilanova es doni aquesta iniciativa, tindrà el nostre recolzament 
en la mesura que la societat ens la demani.  Sempre mantenint-nos en un 
segon terme. I aquests són els acords bàsics que la nostra moció presentava. 
 
Crec que hauria estat molt important que havéssim aconseguit una unanimitat 
en aquesta moció, perquè és una moció que parla, jo crec, d’uns principis que 
són fàcilment acceptables. I hem estat fent una feina aquests darrers dies per 
pactar una moció transaccional entre quatre grups, el grup de la CUP, 
Esquerra Republicana i Iniciativa. No ha estat possible, tot i que a darrera hora 
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teníem una transaccional que s’acostava bastant a tots els grups, però per 
aquest motiu jo ara voldria demanar al senyor Tomàs Álvaro, que és la persona 
que no ha acceptat aquesta última proposta, que s’ho replantegi, perquè si bé 
reconeixem que aquesta proposta no... no arriba tan lluny com el que hauríem 
desitjat, sí que en el fons els principis s’hi reflexen i seria important que en 
aquest sentit en aquest tema poguéssim anar a una unanimitat, a una majoria i 
es pogués aprovar aquesta moció transaccional que teníem preparada fa una 
estona.  Res més.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Hi ha una transaccional?  És que el grup al qual pertanyo no n’ha vist 
cap.  No sé si és n’han treballat alguna o...?  Ho dic perquè parlem de que la 
posem sobre la taula o no... és que no ho sé. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Perdoni.  No hem presentat la transaccional perquè hem cregut que s’havia de 
presentar amb un suport dels quatre grups que ho hem estat parlant i aquest 
suport no s’ha donat a última hora perquè el grup d’Esquerra Republicana no 
ho ha acceptat.  Per això jo he volgut fer ara aquest pas de tornar-ho a 
demanar a veure si seria possible, i llavors la presentaríem, la transaccional. 
 
ALCALDE 
 
Aquesta eventual transacció que el grup majoritari no l’ha vist, és la que era 
amb voluntat de qui hagués unanimitat? 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Correcte. 
 
ALCALDE 
 
Doncs, bona manera que començar, sense donar-la al grup majoritari.  
 
Té la paraula el senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Senyora Lloveras, no, jo no sóc... aviam si ens entenem, la proposta de fer una 
moció és per parlar sobre, primer, la consulta que s’ha celebrat a Arenys de 
Munt, per parlar sobre el dret a decidir, per parlar del dret a l’autodeterminació 
i, si s’escau, per fer consultes sobre la independència, val?  Clar, si hem de 
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parlar sobre coses esotèriques, que no ens porten enlloc, millor no parlar-ho.  
Jo penso que hem de ser clars i, mai més ben dit, català.  Ja sé que a alguns 
els hi pot molestar, però si parlem de les coses les diem clares: qui estigui 
d’acord, que digui que sí; qui no estigui d’acord, que digui que no.  Però escolti, 
jo només parlar de consultes populars, exercicis d’aprofundiment democràtic, 
mecanismes pacífics, legítims, però en cap moment parlem del que volem 
parlar, si no parlem en cap moment del que volem parlar, bé, escolti, no és el 
nostre cas.  Si no podem parlar clarament de la iniciativa que s’ha celebrat a 
Arenys de Munt, la capacitat que et pugui tenir la societat civil de poder fer 
aquestes, demanar aquestes consultes i fer-les, i parlar sobre el dret a decidir, 
consultes, i parlar de la independència sense cap mena de por... ja li dic que 
d’una cosa que sí que em sento orgullós és que Esquerra Republicana ha 
ajudat en aquest país a legitimar la paraula independència, eh?  Abans érem 
marginals.  Ara, per sort, hi ha molta gent que és independentista, de totes les 
tendències.  Fantàstic.  Vostès, la CUP, Esquerra Republicana, en som tres, en 
el seu moment érem poquets; en aquests moments hem legitimat el tema de la 
independència, doncs parlem clarament.  Aquesta moció parla del dret a 
decidir el () d’independència.   I clar, nosaltres el que no podem acceptar com a 
Esquerra Republicana és començar a treure bàsicament allò que vol aprofundir 
i vol arribar aquesta moció.  Si no parlem de les coses clares, no estic disposat 
a que es voti. 
 
ALCALDE 
 
Jo he fet una intervenció de caràcter formal en el sentit de dir: per tant, estem 
parlant de que hi ha dues mocions sobre la taula.  El senyor Arrufat té la 
paraula per posicionar-se sobre les mocions.  Posteriorment la senyora 
Iolanda, després el senyor Rodríguez, o l’Óscar, i el senyor Ruiz en nom del 
grup socialista. 
 
JOAQUIM ARRUFAT  
 
Bé, imagino que els... gràcies... bé, imagino que el procediment, el costum que 
hi ha... diguéssim, l’activitat al voltant d’aquest Ple municipal de presentar 
propostes, contrapropostes, una hora, dues hores abans del Ple, etc., i anar a 
corre-cuita, doncs ha ajudat a dificultar aquest acord de moció, que finalment 
no es presenta i, per tant, romanen les dues, la de Convergència i la 
d’Esquerra, tal i com estava en l’ordre del dia.  Imagino també que d’alguna 
manera la precipitació en presentar les mocions just, doncs, en aquesta onada 
de tensió mediàtia que ha atret la consulta popular d’Arenys de Munt, doncs la 
setmana passada doncs, per una banda la de Convergència i per altra la 
d’Esquerra, i amb una setmana escassa per reunir-nos per parlar, per cimentar 
doncs acords que permetessin justament consensos democràtics majoritaris en 
aquest Ple de Vilanova i la Geltrú per refermar la convicció en el dret que tenim 
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el poble català a decidir.  Que a més a més és un dret i un exercici i, per tant, 
la consulta popular com la d’Arenys de Munt, que situa molt clarament i 
meridiana la frontera entre les forces democràtiques i les forces democràtiques 
de l’Estat, és a dir, les forces que per sobre de tot fan passar, no la voluntat del 
poble sinó el pes de l’Estat, de la llei, de la policia i de les il·legalitzacions, i el 
pes, i llavors el pes d’aquests partits que situem la gent al centre del debat 
polític, al centre de la força política, al centre de la proposta i de la iniciativa i 
que, per tant, donem a la voluntat popular el nivell més alt que se li pot donar, 
que és el del dret a decidir.  Entenc que acabem de perdre aquesta ocasió.  
Imagino, doncs, que és per aquestes raons que acabo de denunciar, 
diguéssim, o d’explicar, com són doncs això, les presses a l’hora de preparar... 
a l’hora de presentar aquestes mocions la setmana passada, el poc temps que 
hi ha hagut, l’Onze de Setembre pel mig, i finalment aquest... aquest costum, 
aquest mal costum de debatre les coses a darrera hora abans de començar el 
Ple, amb cinc minuts i proposta, contraproposta, etc. 
 
No obstant això, nosaltres volem afegir que òbviament des de la CUP, des de 
que vam veure aquestes dues mocions... no podem, nosaltres no hem 
presentat moció per la consulta d’Arenys de Munt.  Nosaltres ens vam 
desplaçar en bon nombre a la consulta d’Arenys de Munt, vam estar observant, 
vam estar passejant, vam estar pendents de quin era el procés que s’havia 
seguit des del mes de gener fins ara per assolir consensos democràtics, 
consensos en la societat civil que portessin en aquesta consulta i a l’èxit rotund 
d’aquesta consulta i nosaltres no hem presentat moció perquè volíem esperar 
els resultats.  Per tant, a nosaltres només ens queda o donar suport o no donar 
suport a les mocions que han presentat els altres grups.  Els intents de tots 
quatre doncs per sumar, doncs s’han fet aquesta setmana i malauradament 
doncs no s’hi ha arribat.   
 
La CUP donarà suport a les dues mocions sense entrar a valorar ni a 
incorporar discurs propi en aquestes dues mocions, sinó amb la voluntat que 
hem mantingut des del principi i que pensem mantenir, perquè creiem que és 
en benefici de la població, en benefici de la democràcia, en benefici de 
Vilanova i la Geltrú i en benefici del país i de la història d’aquest país, perquè 
s’està escrivint amb consultes com les d’Arenys i s’escriurà els propers mesos 
amb les consultes que realitzaran els altres municipis.  Estem escrivint història, 
precedents històrics que portaran, tard o d’hora, a que aquest poble pugui 
proclamar lliurement la seva independència, la seva sobirania nacional, i pugui 
deixar de dependre de l’Estat espanyol i pugui expressar-se al món 
obertament, lliurement, universalment, des del seu propi lloc, des de la seva 
independència com a poble i com a nació.  Per tant, nosaltres votarem 
indistintament les dues a favor.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per manifestar primer de tot doncs que sí, que en part les raons, 
tal com manifestava el regidor Quim Arrufat, doncs de la precipitació de les 
mateixes mocions i del fet de que doncs bueno, doncs va ser ahir 
concretament la consulta i el que passava a Arenys de Munt i l’intent, jo crec 
que molt saludable, de totes les formacions i dels en aquest cas dels ponents i 
dels titulars de les mocions de possiblement arribar a un consens sobre aquest 
fet, que crec que... i també valoro, senta un precedent important en l’àmbit 
local, però també en l’àmbit nacional, i que en aquest sentit nosaltres, en les 
converses que ja vam tenir doncs el mateix dijous, en la que ens reuníem els 
diferents grups i avui mateix us explicitava que requeria una reflexió, un 
aprofundiment del que això volia dir i que, en aquest sentit, us demanàvem als 
ponents que aplacéssim i posposéssim aquestes mocions al proper Ple i en la 
via de fer un treball de que al proper Ple doncs de consensuar.  Això no ha 
estat possible i en tot cas doncs els ponents de les mocions doncs presenten 
aquestes mocions. 
 
I vull començar per fer el nostre posicionament primer amb unes 
consideracions generals de la nostra formació política.  Primer, Iniciativa 
sempre ha defensat i defensarà el dret a opinar i a participar i a la llibertat 
d’expresió, per un costat.  I sobretot Iniciativa respecta l’autonomia local com a 
un principi fonamental.  I també considerem –i vull remarcar-ho- que l’actual 
Estatut i la via federal són el camí més últil per assolir els objectius nacionals 
de Catalunya i el punt de trobada de l’àmplia majoria dels catalans i catalanes.   
 
Des d’aquestes consideracions generals, entenem que el que ha passat a 
Arenys de Munt, i en aquest sentit sí que estàvem a nivell global d’acord amb 
el sentit que proposaven les dues mocions, és que, i així ho manifestàvem en 
la proposta que us hem fet arribar.  Manifestàvem que volíem donar 
recolzament a l’Ajuntament d’Arenys de Munt en la seva decisió d’autoritzar 
aquesta activitat d’una entitat del seu municipi, en l’exercici legítim de 
l’autonomia municipal, per la seva vocació d’aprofundiment democràtic i perquè 
utilitzava mecanismes doncs pacífics i legítims per expresar l’opinió dels seus 
conciutadans, per un costat.  Demanar de les institucions de l’Estat i dels 
tribunals el respecte més absolut a l’autonomia local, a la decisió d’un Ple d’un 
Consistori respecte a allò que li proposaven els seus conciutadans.  I rebutjar, 
en aquest sentit, la Sentència autoritzant la manifestació de la Falange 
Espanyola coincidint amb el dia de la consulta popular i que, entre altres 
qüestions, també modifica una decisió adoptada pel govern de Catalunya. 
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Bàsicament aquesta era el que volíem manifestar.  És a dir, hi havia una entitat 
local que proposa una iniciativa al seu Consistori i aquest doncs decideix 
autònomament el seu posicionament polític al respecte.  No compartíem, en 
aquest sentit, algun dels posicionaments que... dels acords que mostraven les 
dues mocions, i és que deixava la porta oberta a legitimar processos impulsats 
per la societat civil, molt oberts, i que podien inclús legitimar que hi haguessin 
posicionaments o processos de signe contrari.  I en aquest sentit doncs crèiem 
que s’havia de reflexionar i ser molt curós amb el proposant.   
 
I després tots som molt conscients del que... de la iniciativa i del procés que hi 
ha hagut a Arenys de Munt, que té exclusivament un valor simbòlic, un valor, i 
com deia al començament, polític, que ens ha de fer reflexionar a tots, però 
que evidentment no té cap valor vinculant i entenem que doncs extendre, 
inclús allò... animar-ho des dels posicionaments dels partits polítics, sense que 
ho hagi demanat prèviament la societat civil vilanovina, o en altres municipis 
extendre això, pot causar o generar encara moltes més frustracions.  En 
definitiva, doncs, davant de les dues mocions i amb aquest intent d’explicació 
d’intentar arribar a un consens no haver estat possible, el nostre grup davant 
de les dos mocions s’abstindrà. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  I ara el senyor Rodríguez.  Després el senyor Ruiz, després els 
proposants, diguem-ne... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Ja veuen, hem començat aquest Ple amb el micro 
d’Unió i l’acabem amb el micro del PSC.  No sé si serà simptomàtic de res. 
 
En qualsevol cas, respecte de les mocions que tenim en aquest moment sobre 
la taula, nosaltres volem dir bàsicament dues coses, no?  Una primera és que 
el nostre grup és i serà respectuós amb l’Estat de dret i no compartim 
expresions com les que s’han fet servir aquí de que s’ha llançat la Llei per 
evitar un acte democràtic, etc., etc., etc., com si les lleis que regeixen aquest 
país no fossin lleis aprovades democràticament i democràtiques en nom dels 
representants dels ciutadans.  Una altra cosa és que aquells que això expresen 
segurament no tenen les majories suficients ni necessàries per canviar les lleis. 
Però, a més a més del respecte a l’Estat de dret, volíem esmentar també un 
segon aspecte que és possible que a dia d’avui a la classe política no se li 
esperi o no se li suposi, però que nosaltres humilment voldríem fer l’esforç de 
mantenir-ho, que és la coherència.  I clar, ens sembla d’una incoherència 
terrible que forces polítiques que acaben de dir i de donar el seu suport i de 
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negociar directament l’Estatut, el nou Estatut de Catalunya, en el qual no hi 
caben aquests tipus d’accions que s’estan discutint ara, ara avui plantegin que 
ens saltem aquella norma que ells mateixos van aprovar en el seu moment. O 
també trobem d’una coherència magnífica que aquells que estan en el govern 
doncs vinguin als ajuntaments a plantejar aquestes qüestions i no ho facin, per 
exemple, doncs a través del propi govern en el Parlament de Catalunya, no?   
 
I per tant, escolti’m, nosaltres intentarem mantenir aquesta coherència.  Hi ha 
hagut qui ha parlat de pors i neguits.  Miri, per la nostra part pors i neguits cap 
en absolut.  Sabem perfectament cadascú on està, el que no sé si tothom és 
conscient precisament d’on està i amb qui està.  És a dir, formar part de 
determinats governs amb determinats socis que expresen posicionaments 
extraordinàriament diferents, doncs segurament no cal esperar actes 
institucionals de la Diada per visualitzar-ho per escàndol de tots els ciutadans o 
de la majoria de ciutadans.  Ho podem veure sovint en actes com el que tenim 
avui aquí al davant, no?  I home, també ens sobta que es vulgui posar aquest 
com un exemple clar i nítid de la participació ciutadana.  Un exemple que, 
insisteixo, no està recolzat per l’Estat de dret.  Quan en podrien posar d’altres, 
quan en podrien posar d’altres –no, senyor Sánchez, no està recolzat per 
l’Estat de dret-, quan en podrien posar d’altres que estan recolzats per l’Estat 
de dret, el govern municipal ha ignorat per complert.  O se n’obliden vostès que 
fa menys de tres mesos que hi han 10.000 signatures sobre la taula demanant 
una consulta popular sobre el futur de la gossera de Vilanova?  Se n’obliden, 
senyora Sánchez? Se n’oblida, senyor Álvaro?  On està la legitimitat de la 
participació?  On està aquesta voluntat de que els ciutadans participin en les 
coses públiques?  Deixin-los participar, convoquin una consulta popular sobre 
la gossera, que això sí que té recolzament legal, sí que en té, i no lo que 
vostès ens estan plantejant avui.  Tot fruit d’aquesta, permeti’m que els hi digui, 
d’aquesta comedieta que s’ha muntat a Arenys de Munt, que l’únic que fa és 
crear falses il·lusions que acaben conduint a frustracions ciutadanes, sense 
que els resultats finals puguin ser coneguts. 
 
Senyor Álvaro, vostè ha esmentat, ha utilitzat un adjectiu sobre aquest debat.  
Permeti’m que li digui que té tota la raó, no podem estar discutint sobre coses 
esotèriques que no porten absolutament enlloc. 
 
Finalment, permetin-me també que els hi digui que quan vostès parlen 
d’unanimitat jo no sé si se’ls hi veu el llautó o no, però unanimitat vol dir tots, 
no vol dir només aquells que pensen com vostès, que segurament aquest és 
un error de base important que tenen vostès, unanimitat vol dir tots, i tots som 
sis grups municipals, tots som 25 regidors, no només 13, això no és unanimitat, 
això és molt diferent.  Per tant, no utilitzin aquesta falsa unanimitat com a 
excusa de coses, senyor Álvaro, que no porten enlloc. Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Ara té el torn el senyor Ruiz.   
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde... 
 
ALCALDE 
 
No, a vera, perquè hi ha dubtes... no, no és... primer s’han posicionat els que 
proposaven, que és el grup d’Esquerra i el grup de Convergència, i ara ens 
estem posicionant, diguem-ne, la resta de grups.  Ara tornarà al torn el senyor 
Álvaro i després la senyora Lloveras, de resposta a les posicions dels diferents 
grups. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde.  Jo, primer de tot, en nom del grup 
municipal socialista, el que sí que voldria és deixar ben clar quin és el projecte 
nacional dels socialistes catalans, que és el catalanista... el catalanisme 
federalista.  Jo no he interromput quan ha parlat la seva portaveu, li demano si 
us plau que fagi el mateix.  És un projecte que vol sumar i el que no volem és 
que els diferents graus d’identificació nacional es converteixin en un element 
de conflicte i en un element de divisió.  Nosaltres defensem l’autogovern de 
Catalunya dins el marc espanyol, ho diem amb tota claretat, està escrit i, per 
tant, ho defensem aquí, allà i on correspongui.  Dit això, que una entitat 
organitzi... una entitat d’un municipi organitzi una consulta, les que vulgui, en 
tot cas fins aquí no hi ha cap problema, lliurement és lliure de fer-ho i, per tant, 
això no és qüestionable, no?  El que sí que qüestionem és el paper de 
l’Ajuntament davant d’aquesta consulta.  Per tant, un ajuntament, com vostès 
saben, no pot, no pot organitzar consultes sobre temes que no són 
estrictament de la seva competència municipal, ni pot donar suport a aquestes 
consultes més enllà del que diu la legalitat vigent, la legalitat actual.  Per tant, 
aquí hi ha una qüestió jurídica que cal tenir molt present i com nosaltres 
sempre hem defensat, nosaltres també defensem l’Estat de dret i, per tant, 
també defensem la legalitat actual.  I més la legalitat actual que ha d’exercir 
una administració pública, i més un ajuntament, com aquest mateix, en el qual 
avui som.   
 
Jo crec sincerament que la consulta d’ahir va ser un error.  Ho dic sincerament.  
Tant en el fons com en la forma.  Un error precisament per a aquells que 
defensen la independència de Catalunya, no?  I un error que precisament el 
que fa és donar joc a aquells que estan en contra del procés d’autogovern de 
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Catalunya i que a més a més també dóna arguments a aquells que volen veure 
una Catalunya sense una identitat pròpia.  Per altra banda, també entenc, com 
ha dit el senyor Rodríguez, home, que aquests partits que defensen la 
independència, que en el qual hi ha partits que sempre les han defensat, ara, 
abans i segurament després, l’Esquerra Republicana, la CUP, no s’han 
amagat, són independentistes, ho tenen escrit i així ho defensen, no?  Però ara 
que s’han sumat altres partits d’aquest procés d’independència, home, jo el 
que també no acabo d’entendre massa és per què no porten aquest debat 
precisament en aquelles institucions en les quals sí que hi ha capacitat per 
decidir respecte aquesta qüestió i en canvi ho porten aquí en els ajuntaments, 
home, que poca cosa podem fer respecte a aquesta qüestió, perquè no és una 
competència pròpiament nostra, no?  I que per tant, doncs allà, en aquelles 
institucions on tenen representació, on tenen també poder de decisió, doncs 
allà no es fa.  No entenc per què, suposo que les seves raons tindran, no?, i 
permeti’m també que tampoc acabo d’entendre massa que aquells partits que 
en el seu moment van donar el seu suport a l’Estatut de Catalunya doncs ara, 
aquell Estatut sembla que estigui mort i que, per tant, ara el que defensen ja és 
la independència, que evidentment això no figura dins de l’acord de l’Estatut de 
Catalunya, no? 
 
I després també m’ha sorprès molt que es digui que els polítics han d’estar en 
un segon terme respecte aquesta qüestió, i que ha de ser la societat la que es 
posicioni.  Home, jo em considero, que com a partit polític que sóc, o que 
formo part d’un partit polític, formo part d’aquesta societat i que evidentment 
tinc alguna cosa a dir respecte a consultes populars d’aquestes 
característiques, no?  El que no podem dir és: la societat civil que es pronunciï, 
els polítics no.  Em sorprèn, i més quan ha estat precisament el líder de la seva 
formació política el que fa unes setmanes que va dir que ell votaria que sí a 
aquesta consulta.  Per tant, el primer polític en pronunciar-se precisament ha 
estat el que... el de la mateixa formació política que ara diu que els polítics ens 
hem de mantenir al marge d’aquesta qüestió.  Home, això, si més no doncs em 
sembla una mica incongruent, no?, en aquest sentit. 
 
Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquestes mocions.  Nosaltres entenem 
que la defensa del dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
passa per defensar allò que la ciutadania catalana va decidir en el referèndum 
legal del 18 de juny del 2006, que és el nou Estatut de Catalunya.  I també per 
coherència, doncs, votarem en contra d’aquestes dues mocions. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Per posicionar el... perdona, per posicionar, no.  () per part del ponent 
de la moció. 
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JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Molt breument.  Tampoc, sense ànims d’arribar aquí ara a un debat esotèric, 
com algú vol pretendre que sigui això, no?  Miri, des d’Esquerra Republicana 
estem contents perquè hem aconseguit en vint anys posar a l’agenda política 
temes que eren tabús fa vint anys enrera, que era la paraula independència, 
expoli fiscal, consciència nacional... temes que en aquells moments era 
impensable que avui dia es pogués parlar d’això.  Era impensable que en 
aquests moments hi ha 21 diputats independentistes al Parlament, segurament 
més, perquè Convergència en aquest cas dóna suport, i Unió, al que és els 
processos sobre la independència, per tant estem parlant d’una majoria 
parlamentària.  Jo emplaço doncs també en aquest cas que a nivell de les 
direccions nacionals fem un pas endavant i en el Parlament de Catalunya 
treballem doncs per, per tirar més enllà, no?   
 
Després, a l’Estatut de Catalunya nosaltres vàrem donar suport a aquell que 
s’aprovà el 30 de setembre en el Parlament i després doncs, com que el poder 
emana del poble i nosaltres pensem que el Parlament de Catalunya és el 
nostre Parlament que ens representa, estàvem satisfets amb allò que havien 
votat els partits nacionals d’aquí de Catalunya, no?  Després aquest Estatut va 
passar el ribot, van passar-hi de tot i el van deixar més... no, no, tots, vull dir 
que... més finet que... devien buscar un Sant Josep i no el van trobar, i 
pràcticament doncs ens va quedar l’Estatut que ens va quedar i Esquerra 
Republicana va demanar clarament no a l’Estatut, perquè no complia amb allò 
que nosaltres havíem... havíem pensat, no?  Per tant... i a més a més això va 
comportar el que va comportar, no cal que els hi expliqui a vostès. 
 
Per a naltros aquesta... aquesta consulta popular ha estat un encert.  Il·lusiona 
i a més a més ens dóna un futur nacional com a poble.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, jo abans no he acabat.  El senyor alcalde ha comentat que com podia 
haver-se presentat una transaccional i que el principal grup del govern no el 
tingués.  Només volia acabar d’aclarir aquest tema.  El que s’ha estat fent 
aquests dies és intentar arribar a un consens entre quatre grups, per després 
passar-ho a la resta de grups.  Com que aquests quatre grups no hem arribat a 
cap consens, per això no ha passat.  Bàsicament, degut a les objeccions que la 
senyora Iolanda Sánchez ha explicat, no s’ha pogut tirar endavant aquest 
tema.  Només per deixar aquest tema.  És a dir, no estava... penso que el 
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següent pas hauria estat aquest.  No hi hem arribat perquè no hi ha hagut 
aquest consens.  I jo no sé si he parlat d’unanimitat.  M’hauré confós, parlava 
de consens.  El que intentàvem creiem que és un tema en el qual s’ha de 
buscar el consens, i per això hem estat negociant i el següent pas era negociar 
amb els... passar la transaccional als altres grups, cosa que ja no s’ha arribat a 
aquest punt. 
 
Bé, jo crec que ja he explicat ben clar quin era l’objectiu que nosaltres 
buscàvem amb aquesta moció.  Manifestem i estem convençuts que és legítim 
i creiem que les consultes populars és aquest... previstes en l’Estatut, aquest 
és el seu objectiu, que es puguin fer consultes populars d’allò que la societat 
creu convenient.  I en aquest cas a Arenys així ha estat.  Per tant, donem 
recolzament a aquesta iniciativa perquè creiem que és legítima.  I per altra 
banda creiem que les reaccions que s’han produït d’aquest tema són totalment 
fora de lloc. 
 
Respecte al tema de si, comentava el senyor Ruiz, de... a veure, una cosa és 
pronunciar-se, nosaltres ens pronunciem, ens podem pronunciar a favor, però 
jo el que he dit és que no impulsar, creiem que s’ha d’impulsar des de la 
societat civil.  Nosaltres el que volem manifestar amb aquesta moció és el 
nostre recolzament a aquestes iniciatives que es puguin produir a la nostra 
població.   
 
I referent al comentari que també ha fet el senyor Juan Luis Ruiz, sobre la 
posició de Convergència i Unió respecte a la independència, jo crec que l’any 
89, al Parlament de Catalunya, fa 10 anys ja, Convergència va votar a favor 
quan es va parlar sobre aquest tema.  Per tant, no és un tema que acabi de 
sortir ara del calaix.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Tenen la paraula els portaveus que vulguin, de menor a major, excepte els 
ponents.   És a dir, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, no sé si el... si el senyor Juan Luis volia fer una rèplica immediata per 
al·lusions... 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
No, no, no, puc esperar. 
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ALCALDE 
 
No, no, quan correspongui. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, no sé si estic gaire content o estem gaire contents des de la CUP del debat 
que s’ha generat i de com s’ha introduït aquest tema doncs en aquest Ple, no?  
Cadascú sabrà com es mostra a la societat, com dibuixa el seu projecte, com 
pensa en el seu passat, en la gent que l’ha precedit, en els partits que han 
estat anteriors, que han ocupat els seus espais polítics, i a quina alçada està 
cadascú respecte al que el poble pot esperar dels seus representants polítics i 
en particular del respecte al dret a l’autodeterminació.   
 
No entraré més en aquest tema.  Jo només volia, atès que la moció no 
prosperarà, volia doncs simplement fer un parell de... de comentaris al voltant 
de les intervencions, bàsicament del Partit Popular i del Partit Socialista, molt 
breus.  Del Partit Popular, que el seu portaveu, el Santi, ha fet una descripció, 
ha descrit l’acte d’Arenys de Munt d’ahir com a comedieta, i després el seu 
homòleg del Partit Socialista, doncs l’ha descrit com un error, que ve a ser una 
mica similar, amb diferents aproximacions.  Bé, jo miro enrera la història del 
meu país i de comedietes i d’errors en veig unes quantes, són les comedietes 
que es van assajar durant molts anys, als anys 20 i 30, van portar a armar-se a 
un poble de valor, de conviccions, per aturar un cop d’estat feixista, militar.  
Van ser moltes les comedietes que es van fer, moltes expressions –parlo 
bàsicament de comedietes, són les paraules del Partit Popular-, són moltes les 
comedietes que es van cometre, que van armar de conviccions i de principis un 
poble que va saber plantar cara durant 3 anys al feixisme, al feixisme espanyol, 
l’italià i l’alemany, que eren els feixismes que hi havia, tots els feixismes que hi 
havia a Europa.   
 
Jo vinc d’un poble que quan va arribar la transició democràtica va armar-se de 
comedietes, armar-se de raons, de conviccions i de principis, que va saber 
organitzar una Assemblea de Catalunya, amb un puntal bàsic, que era 
l’estructura del Partit Socialista Unificat de Catalunya, amb un punt bàsic a 
l’ordre, els quatre punts de l’Assemblea de Catalunya, que era el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, que quan es va pactar amb l’Estat espanyol, 
democràtic ell, va caure, va caure aquest punt i va quedar il·legalitzat el dret 
democràtic i va quedar prohibit el dret de la població a pronunciar-se sobre 
aquest tema.  
 
I vinc també, i ja més, més recentment, també vinc d’un poble que ha assajat 
comedietes com aquesta en casos tan,  potser tan poc importants però d’una 
rellevància humana superior, crec jo, noble i digna com és, per exemple, en la 
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línia del referèndum d’Arenys de Munt, els referèndums que van organitzar, 
que es van organitzar a la Xarxa per la devolució del deute extern, ara farà vuit, 
nou, deu anys, que van repartir urnes per tot el país, que van burlar la legalitat, 
van desobeir a l’Estat de dret, perquè creien que demanar, exigir i fer una 
mostra de força popular al carrer votant a favor de la devolució del deute extern 
era legítim, just, universalment just.  És igual que les lleis de l’Estat espanyol 
no ho permetin, les lleis de l’Estat espanyol en 200 anys d’història de l’Espanya 
moderna no han permès res.  Si el país ha avançat ha estat per la força 
popular.  Ha estat pels canvis que ha protagonitzat la societat i que han situat 
cada vegada la legalitat, quan han pogut, al servei del poble. 
 
Per tant, crec que aquests avenços, que aquestes comedietes i que aquests 
errors són necessaris.  Penso que així avancen, pensem que així avancen els 
pobles i pensem que a Arenys no ha estat una comèdia, no ha estat un error, 
creiem que ha estat un armar-se de conviccions i de valor del poble, un 
revulsiu del poble de Catalunya, per poder armar-se de raons.   
 
Perquè, i aquí entro a debatre l’últim punt de la intervenció, en aquest cas del 
Partit Socialista, quan ha dit evidentment, tots sabem quin és el principi del 
federalisme en qualsevol Estat de dret.  El principi del federalisme és el dret a 
l’autodeterminació dels pobles, que lliurement s’uneixen.  I això no ha estat mai 
posat en qüestió aquí.  No s’hi entra.  S’és federalista per obligació.  S’està 
adscrit a una nacionalitat espanyola per obligació.  No hi ha cap... no hi ha 
possibilitat democràtica de decidir-ho, és il·legal.  És il·legal vol dir que és 
perseguit aquesta idea i aquest pronunciament.  Però, més enllà d’això, el 
portaveu socialista ha entrar en una qüestió que és bàsica en tot aquest debat i 
que crec que és el que preocupa realment al voltant del... del que ahir va 
succeir a Arenys de Munt, d’aquest pronunciament popular, que és la 
confrontació identitària.  Però siguem realistes, com a catalans i catalanes la 
confrontació identitària és una cosa que està a l’ordre del dia, a l’ordre del dia, 
perquè hi ha un bàndol, que és el bàndol del nacionalisme espanyol, que té 
televisions, que té Tele5, que té Antena3, que té un munt de televisions 
agressives, insultants, que té un munt de ràdios, que no paren de proferir 
insults contra la dignitat del poble de Catalunya, contra la dignitat del poble 
basc, contra la dignitat dels homosexuals i contra la dignitat d’una sèrie de 
minories.  Tenim un nacionalisme espanyol, que té una àmplia... un ampli 
dispositiu de xarxes, de mecanismes, de mitjans que cada dia, a cada llar, ens 
està bombardejant, i nosaltres els catalans necessitem moure’ns, necessitem 
aixecar-nos, necessitem revulsius, comedietes com les d’Arenys, com diu el 
Partit Popular.  Marxar pel carrer, explicar i debatre políticament, perquè sinó, 
com a catalans, serem el folklor de la democràcia, acabarem sent el folklor, 
estarem... totes les institucions escriuen en català tots els documents públics i 
al carrer no podrem viure plenament en llibertat i expressar políticament, 
políticament, el debat polític, o sigui, no podrem defensar políticament el dret 
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de decidir i de constituir-nos en un país lliure, separat d’Espanya i lliurement 
adscrit a la Unió Europea, no podrem fer-ho, perquè se’ns perseguirà, perquè 
amb l’actual estat mediàtic i l’actual estat legal de la situació dels catalans, hem 
de moure’ns, no ens podem quedar quiets, defensant l’status quo i esperant 
que les lleis algun dia canviïn, perquè no canviaran. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sentir-ho ho hem sentit tots.  Anava a demanar que em ratifiquessin, senyor 
secretari, que continuem en l’any 2009 del segle XXI, perquè donava la 
impresió de que segurament havíem retornat en el passat i a rancúnies que 
enteníem que havien passat i que havien deixat d’existir.  Però en qualsevol 
cas jo no entraré, ni molt menys, en un debat sobre aquestes coses i aquestes 
històries o aquestes papallones que em dóna la impresió que a algú li ronden 
pel cap, no? 
 
Jo crec que... vostè ho ha dit, que comedietes com aquesta són les que es van 
produir en els anys 20, en els anys 30, i que van donar lloc a un conflicte 
armat.  Doncs miri, li diré molt senzillament, precisament per això nosaltres 
votem que no en aquesta moció, perquè no volem que es repeteixin els errors 
de fa 70 anys, que van dur al conflicte armat entre ciutadans, no espanyols i 
catalans, no eren espanyols i catalans, perquè eren catalans i catalans que 
lluitaven en contra seva mateixa, i gent de la mateixa família que lluitaven en 
contra seva mateixa.  Per tant, no era un conflicte entre Catalunya i Espanya, 
ni entre catalans i espanyols, era un conflicte entre ciutadans, i moltes vegades 
ciutadans que eren veïns.  I crec que és un debat en el qual no hi hauríem 
d’entrar ara en aquest moment.  Gràcies. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Comparteixo tot el que ha dit el senyor Rodríguez, serà pel micròfon, però 
vostè ho ha dit alt i clar.  Jo, sincerament, és a dir, vostè té un... senyor Arrufat, 
té un model d’Estat que és el que és, evidentment jo el respecto, respecti el 
que tenim els altres, el model d’Estat que tenim els altres, les altres formacions 
polítiques, amb molts més anys d’història que la que vostè representa aquí 
mateix.  Per tant, em sembla que quan vostè fa i diu, home, que en 200 anys 
d’història no s’ha avançat, home, sincerament, em sembla que està totalment 
allunyat de la realitat.  Clar que s’ha avançat en les llibertats democràtiques.  
Escolti’m, estem en un país de ple dret, estem en un Estat... en un Estat 
democràtic, és a dir, els diputats que estan a Corts no estan perquè algú els 
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posi a dit, eh?, estan perquè es presenten a unes eleccions i hi ha una 
ciutadania que lliurement, exercint el seu dret democràtic, els voten.  Hi pot 
estar d’acord o no pot estar d’acord, però no estan allà posats a dit, posats per 
la... no sé, per la divina providència, no?, estan posats perquè hi ha una gent 
que els vota, igual que han votat a vostè,  Exactament igual que han votat a 
vostè els ciutadans de Vilanova i la Geltrú, també voten als seus representants, 
tant al Parlament de Catalunya com a les Corts generals.  I per tant, dir que no 
s’ha avançat res, home, sincerament, vostè avui ha dit el que ha dit, sortirà per 
aquesta porta i ningú el detindrà.  Per tant, quan parla de persecucions 
polítiques, home, em sembla que estem una mica allunyats de la realitat, 
sincerament, és la meva opinió, eh?  Hi han altres països que vostè 
evidentment no podria dir això que està dient, perquè allà sí que no hi han 
llibertats.  Evidentment que allà no hi han llibertats, però això no té res a veure 
amb aquest Estat i em sembla que no es poden confondre les coses. 
 
I res més.  No, sí, en tot cas, ja m’ha quedat ben clar, per la intervenció de la 
senyora Lloveras, que Convergència i Unió és independentista, no?, perquè 
acaba de dir que vostès votarien a favor, per tant em sembla totalment... 
cadascú té la posició que té, però en tot cas jo demanaria que entre la seva 
formació política també es posessin d’acord exactament de que si estan per la 
independència o no, més que res per aclarir després als futurs votants seus, 
no?  Perquè avui mateix un destacat dirigent de la seva formació política diu, 
literalment: “ni Convergència i Unió, ni Unió Democràtica han estat mai 
independentistes”.  En tot cas, posin d’acord. 
 
ALCALDE 
 
Jo, si em permeten, només perquè hi ha hagut un parell d’afirmacions que des 
del meu punt de vista m’han ofès profundament, i jo els hi volia trasladar, no?  I 
és amb relació a la intervenció... dues qüestions de... de la CUP.  Una és “error 
o comedieta”, o comedieta, que ve a ser lo mateix.  Miri, nosaltres ho hem 
manifestat.  El procés que s’ha produït a Arenys nosaltres no el compartim, 
però ho respectem.  Hi ha una posició diferent que és qualificar-ho com una 
comedieta, cosa que també respecto, com respecto lo contrari, com per 
exemple la posició dels grups que creuen que és una bona opció i que és bo 
per al país i que és una esperança i una il·lusió.  Crec que és un error.  Així ho 
ha manifestat el senyor Ruiz.  Tenim dret a dir-ho, sap què vull dir?  És a dir, 
aquí està la gràcia de la... és a dir, no hi han dos maneres d’entendre les 
coses, una els que tenen la raó i la puresa i l’alçada de mires i l’altra els que 
són uns venuts.  Perquè vostè ha fet una afirmació, una afirmació directa i molt 
concreta, que ha afirmat, diu miri: hi han els partits democràtics i hi han els 
partits espanyols, que fan les coses amb la policia i l’exèrcit.  I en aquesta 
separació incloïa el partit del qual formo part, que estem de la part dels partits 
que fem les coses no democràticament, sinó que som partits que fem les coses 
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amb la policia i amb l’exèrcit.  Home, aquest partit de la policia i l’exèrcit ha tret 
deu regidors i vostè u, perquè té més suport dels ciutadans i això també ho 
hem de dir. I aquest Estat que oprimeix, i aquest govern que oprimeix als 
ciutadans i que ha creat un Estat policial a Catalunya, ha obtingut gairebé el 
50% dels vots dels ciutadans de Catalunya, amb una participació del 75 o del 
80%, no recordo, crec que era el 75.  I va treure 25  diputats a les Corts.  És a 
dir, aquest govern del qual vostès diuen el que arriben a dir, ha obtingut aquest 
resultat i l’ha obtingut no perquè la gent sigui estúpida i sigui bombardejada per 
mitjans de comunicació que oprimeixen la voluntat dels catalans.  Evidentment 
jo tinc la meva opinió sobre tots els mitjans de comunicació i tots els d’aquí 
tenim una opinió respecte de cada mitjà de comunicació, i les seves intencions 
darreres sobre el que fan amb relació a Catalunya, no?  Però home, aquesta 
no és la realitat de les coses.  Per tant, jo crec que no es pot afirmar... en tot 
cas protesto.  Aquí hi ha un partit, dos partits, tres partits, quatre partits, és 
igual, els que siguin, que representen no la democràcia sinó que representen 
l’Estat policial i persecutori.  Jo crec que això respon a una visió extremista, 
radical i molt minoritària de la vida i de la (), per això probablement les coses 
les () cadascú.  Gràcies. 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breument.  Ho sento, però per al·lusions.  Agraeixo molt que s’expliquin 
tan pedagògicament les coses.  No cal explicar-les tan pedagògicament perquè 
ens entenem, ens entenem i entenem les explicacions.  És a dir, no cal 
il·lustrar-ho i anar fent... s’entenen les coses parlant, i no cal rebaixar el to 
d’aquesta manera per adreçar-se a la Candidatura d’Unitat Popular.  S’ha 
entès com s’ha volgut.  Jo crec, estic convençut que heu entès el fons de la 
qüestió del que jo plantejava i llavors heu tret un altre tema o heu agafat les 
parts que us ha interessat.  És a dir, que l’Estat espanyol en els 200 últims 
anys d’història ha canviat a base de la mobilització popular, és una realitat.  
Que no ha canviat per si mateixa, o sinó encara estaríem amb la monarquia.  
Però l’Estat espanyol i els altres estats, canvien en base a que el poble es 
mou.  Això és el que he dit jo, altra cosa és el que heu volgut entendre per fer 
una rèplica i llavors exagerar-la i portar-la a l’absurd, etc., no?  És el que se’n 
diu una reductia absurdum i que és molt corrent agafar un detall i portar-lo a 
l’absurd per ridiculitzar al defensor de l’altra idea.  I bé, ho deixarem, ho 
deixarem aquí.   
 
Jo no estava... jo no feia la línia divisòria entre partits de l’Estat policial i 
opressor, etc., això són imagino que ha associat altres discursos justament, 
això de l’Estat opressor militar, l’exèrcit policial, sinó que parlava en concret del 
dret a decidir.  El dret a decidir del poble català traça una línia divisòria entre 
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els partits democràtics que posen la voluntat popular del poble per davant del 
poble català i els partits democràtics que posen la llei de l’Estat per davant.  
Això és el que he dit jo i això és el que estic convençut que han entès vostès.  
Altra cosa és que vulguin això, doncs agafar el detall, exagerar-lo, portar-lo a 
l’absurd i a partir d’aquí diu: escolti, veu com vostè estava dient una 
animalada?  Però no és això, eh? 
 
ALCALDE 
 
Aquesta llei de l’Estat, que és l’Estatut de Catalunya i una llei catalana, ha estat 
aprovada per la immensa majoria dels catalans.  I això també és democràcia.  
No només la mobilització partidària, sinó també és democràcia.  Això és el que 
vull trasladar, que no hi ha dos models, sinó que hi ha el de la majoria, el de la 
participació de la gent, i que s’ha de ser respectuós amb el que vol un i el que 
vol l’altre, i que el que vol l’altre no és desqualificable de forma genèrica, com 
m’ha donat la percepció -i si no és així me n’alegro-, i que la que defensa un és 
la democràtica i la representant del poble.  Em sembla que això no sóc jo l’únic 
que ho ha entès d’aquesta manera. 
 
Si els hi sembla, passem a la votació de les mocions.  Vots a favor de la moció 
presentada pel grup d’Esquerra Republicana?  Vots en contra?  Abstencions? 
Decau per 11 a favor i 12 en contra i 2 abstencions. 
 
La següent, del grup de Convergència i Unió.  Vots a favor?  Vots en contra?  
Abstencions?  El mateix resultat. 
 
Es vota en primer lloc la moció que correspon al punt número 8 de l’ordre del 
dia, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, ERC i CUP (11) 
  Vots en contra: PSC i PP (12) 
  Abstencions: ICV-EA (2) 
 
A continuació es vota la moció de CiU, que correspon al punt número 10 de 
l’ordre del dia, la qual es desestima amb el mateix resultat. 
 

  9. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA COMPATIBILITZACIÓ DE L’OCI AMB 
EL DESCANS DELS VEÏNS. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la següent moció, que és la d’entremig, que és la de la CUP per 
afrontar la problemàtica entorn a les bicicletes a l’estació del ferrocarril.   
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SECRETARI 
 
Ara hem de fer la nou. 
 
ALCALDE 
 
Justament és aquesta la que he dit, no? 
 
SECRETARI 
 
No. 
 
ALCALDE 
 
Tenia el de la Junta de Portaveus i m’he liat.  Endavant, endavant. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que Vilanova i la Geltrú és una ciutat mediterrània amb un important 
contingut de festa i vida al carrer, fet que forma part de la nostra identitat i que 
cal conservar. 
 
Atès que això no treu que hi hagi persones que desitgen descansar i que no 
ho poden fer degut a sorolls.  
 
Atès que cada cop es produeixen més conflictes per la incompatibilitat del dret 
a l’oci amb el dret dels veïns a descansar. 
 
Atès que des de l’abril de 2008 esta aturada la aprovació del  mapa de 
capacitat acústica de la ciutat i l’ordenança municipal sobre els sorolls i les 
vibracions (Llei catalana 16/2002),  estudiada i debatuda a la Comissió 
Informativa de Ciutat Sostenible i Participació.  
 
Per tot això el Grup Municipal de Convergència i Unió proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
“1. Convocar abans d’un mes una taula de debat sobre el  tema: “com fer 

compatible l’oci a la ciutat amb el descans dels veïns”, en la qual participin 
representants: de les associacions de veïns, dels locals de restauració i 
d’oci, dels partits polítics amb representació al consistori, de les 
associacions de joves i de les entitats culturals de la ciutat. 
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2.  Aprovar, abans de dos mesos, el mapa de capacitat acústica de la ciutat i 
l’ordenança municipal sobre els sorolls i les vibracions (Llei catalana 
16/2002), tenint en compte les consideracions que es puguin derivar de la 
taula de debat. 

 
3.  En base al nou mapa de capacitat acústica i les conclusions de la taula de 

debat, establir abans de final d’any els paràmetres per regular el 
funcionament dels locals d’oci de la ciutat a partir del mes de gener de 
l’any 2010.” 

 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Endavant, senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup de Convergència i Unió hem presentat aquesta moció perquè sabem 
que des de l’abril de l’any 2008 està debatut i aprovat a Comissió Informativa el 
mapa de capacitat acústica, i especialment ara a l’estiu es donen moltes 
situacions en les quals és difícil fer compatible el descans amb l’oci a la ciutat.  
Per una banda, la gent de restauració es queixen de que degut a les queixes 
dels veïns precipitadament durant l’any se’ls hi canvien els horaris d’apertura, i 
per altra banda els veïns es queixen de que hi ha molt soroll al carrer.   
 
D’alguna manera dóna la impresió que s’estan aplicant restriccions horàries 
allà on es produeixen els conflictes, sense tenir en compte un mapa que 
realment hagi delimitat on s’han de... on és convenient que hi hagi unes 
normati... que s’apliquin unes normatives i on unes altres.  És a dir, la moció el 
que proposa és que, veient tota aquesta problemàtica, i també tenint en 
compte que, a veure, que som una ciutat mediterrània, hi ha molta vida al 
carrer, tampoc volem pretendre ser una ciutat... un país nòrdic, és a dir, una 
miqueta combinar tot això: la nostra manera de viure, el descans dels veïns, 
que també la gent de la restauració volen tirar endavant i en aquests moments 
és difícil, creiem que tot això, ara per ara, no està ben lligat i el que seria 
necessari és sentar-nos totes les parts implicades i parlar d’aquest tema, a 
banda que immediatament passar l’aprovació d’aquest mapa que fa més d’un 
any que tenim sobre la taula i que ben segur podria ajudar molt a posar una 
mica d’ordre en tot aquest tema.  És a dir, la proposta és que s’aprovi ja aquest 
mapa, que ja està debatut a la Comisió, i que seguidament es fagi una taula on 
hi participin, crec que hem posat, a veure... totes les parts implicades, entenent 
representants dels locals de restauració, partits polítics, associacions de joves i 
entitats culturals de la ciutat.  Una miqueta totes les parts implicades.  I que 
parlin sobre aquest tema de cara a que... de cara al proper any, a principis 
d’any, es pugui definir exactament unitàriament per a tota la ciutat quines, 
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quins horaris i quines normatives s’apliquen a tots aquests tipus de locals.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant senyor... gràcies, senyora Lloveras, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  No arriba el fil... bé, senyora Lloveras, entenc que en 
aquests últims dies hi ha hagut un tema estrella mediàtic per a tothom, i que no 
hem pogut parlar de temes que afecten a la ciutat en Comisió Informativa o en 
altres foros, i a més a més evidentment venim d’una època estiuenca per tenir 
vacances, que també ajuda doncs a canviar de temàtiques.  Dic això perquè jo 
el que li demanaria és que aquesta moció la deixin sobre la taula, aclarim 
alguns dels temes dels quals parla, per exemple, el mapa de capacitat 
acústica, què pot suposar l’ordenança de sorolls i vibracions, què pot suposar, 
quines millores pot suposar per a la ciutat i, per tant, quin canvi hi haurà, hi pot 
haver per a l’aplicació... a través de l’aplicació d’aquesta nova... nous 
documents, i a partir d’aquí decideixin si en el proper Ple o en un altre proper 
Ple presenten la moció.  Ho dic perquè ens sembla que hi ha una certa 
informació que hauríem de tractar en Comisió, que és, vaja, almenys en els 
temes, darrerament en temes d’aquesta mena, temes urbanístics, en aquest 
cas és activitats, però el que afecta a la meva Regidoria, doncs crec que pot 
ser una bona fórmula, perquè a més a més ens interessa a nosaltres que 
estigui aprovada amb el màxim de consens possible, i si pot ser per unanimitat 
doncs millor, que en tractem, fem un calendari, fem uns objectius de tractar en 
la Comisió Informativa.  Dic això perquè el tema del mapa de capacitat acústica 
s’està produint una situació estranya, que és que nosaltres vam encarregar, 
perquè així ho deia la normativa, un mapa de capacitat acústica, que té uns 
objectius determinats, i s’ha vist enterbolit per l’aparició d’una normativa 
d’àmbit estatal, a la qual ens hauríem d’adaptar, que variava la redacció del 
mapa de capacitat acústica i que estem a l’espera d’una normativa d’àmbit 
autonòmic o nacional que ens demora molt més de lo que nosaltres voldríem, 
que fa un any que l’estem esperant.  Com que per aclarir tots aquests temes 
ens sembla que era important potser parlar-ne en Comisió Informativa, donar 
informació a tothom de en quins aspectes està tot això i a partir d’aquí doncs 
portar-la.  Jo li demano que la deixi sobre la taula més que res perquè ens 
sembla que és un tema prou sensible com perquè tots hi estiguem d’acord i 
poder crear un calendari, activitats per fer i tractar aquesta qüestió.  Perquè 
ens sembla que només amb el mapa de capacitat acústica i l’ordenança de 
sorolls no n’hi ha prou i per tant, doncs, com que sortiran més coses, parlem-
ne i aclarim, sobretot la part tècnica, perquè és una ordenança i una temàtica 
molt tècnica, que crec que els tècnics ens han d’explicar tots plegats doncs 
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com podrà variar i com estarà organitzat.  És veritat que aquí ens hem demorat 
a l’hora d’aprovar aquest mapa de capacitat acústica, eh?, això és una cosa 
que no nego, perquè a més és una evidència, no?  No per culpa únicament del 
municipi, sinó que a més estem esperant una normativa i que potser explicant 
tècnicament perquè ha passat tot això doncs podem trobar una solució per 
resoldre aquest impàs.  En qualsevol cas no és una qüestió, el tema de l’oci, 
que només s’hagi de parlar en aquest aspecte, sinó que hi ha altres 
consideracions que potser en altres Comisions n’hem de parlar.  Jo el que li 
demano és que això, ho deixi sobre la taula per poder fer un calendari objectiu i 
si al proper Ple doncs la vol presentar, doncs endavant, tampoc no... és una 
qüestió per aclarir una mica més els objectius, tenint en compte que no n’hem 
parlat abans i que hi havia altres qüestions doncs que potser estaven planant 
en el Consistori. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
La proposta de parlar-ne durant aquest proper mes l’acceptarem, perquè 
creiem que sempre és bo parlar-ne.  Ho aplaçaríem.  El que passa que sí que 
voldria deixar clar que el tema del mapa de capacitat acústica és una eina més, 
però el conflicte, la problemàtica va molt més enllà, eh?  Perquè nosaltres, 
nosaltres creiem que aquest mapa ja tocaria que estés aprovat perquè fa un 
any i mig que està sobre la taula, però... i és una eina més, però això no treu 
que hi han molts conflictes que estan mal resolts.  A veure, s’estan donant 
situacions tan absurdes com que hi hagin denúncies amb revetlles, situacions 
tan absurdes com que un local fa les seves previsions a principi d’any i al mes 
de juny se li canvien els horaris.  Situacions que s’han de regular i que és 
important que quedi, que es parli amb totes les parts implicades i que quedi 
ben regulat, perquè sinó es poden intuir injustícies, perquè quan en una banda 
s’actua d’una manera perquè hi han hagut queixes i en una altra s’actua 
diferent, evidentment això porta malestar. 
 
És a dir, a banda del tema tècnic de la capaci... del tema del mapa, jo crec que 
la segona part de la proposta, que és que es fagi una taula en la qual es parli 
d’aquest tema, és molt més important i crec que s’hauria de tenir molt en 
compte.  Per tant, agafant la seva proposició, ho deixem a la taula fins al 
proper Ple i parlem d’aquests temes a la Comisió a veure si arribem a un 
acord, però sense demorar-ho, perquè jo crec que seria important, abans 
d’acabar l’any, de cara a l’any que ve, això regular-ho d’una altra manera que 
no es donguin les situacions que s’han donat aquest any. 
 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Hauríem de fer un exercici.  Si la deixem sobre la taula, la deixem 
sobre la taula, perquè sinó, saps?, fem el debat ja.  I no ho dic per això, sinó 
perquè ara... i per part del govern segur que també, eh?, vull dir per totes les 
parts.  Ara el senyor Rodríguez pot dir: jo també vull dir la meva.  () no toca.  I 
si hi ha una moció que es presenta, el govern demana que es deixi sobre la 
taula i el ponent l’accepta, s’ha (), s’ha desaparegut.  Per tant, una cosa és que 
l’alcalde, en properes edicions, serà més contundent a l’hora de que quan es 
deixa sobre la taula es deixa sobre la taula, no?  Per part del govern no 
explicar tot lo que fem i després dir que la deixi sobre la taula, i que per part de 
l’oposició digui tot lo que vol fer i deixar-la sobre la taula.  Llavors més val no 
fer-ho.  Però ara no correspon, perquè sinó el senyor Arrufat també dirà: home, 
jo tinc una opinió sobre el tema.  O podria, o podria, diguem-ne, no?, té dret, i 
el senyor... doncs en fi, per tant, intentem en això disciplinar-nos una mica. 

 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

11. MOCIÓ DE LA CUP PER AFRONTAR LA PROBLEMÀTICA 
ENTORN LES BICICLETES A L’ESTACIÓ DEL FERROCARRIL. 

 
ALCALDE 
 
Que passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la moció per afrontar la 
problemàtica sobre les bicicletes a l’estació del ferrocarril, que presenta la 
CUP. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
L’ús creixent de la bicicleta com a mitjà de transport per part dels vilanovins i 
vilanovines és un fet. En aquest sentit, una de les destinacions més freqüents 
és l’estació de ferrocarril. Malauradament, els aparcaments de bicicletes 
adjunts a l’estació de ferrocarril són coneguts per l’alt nombre de robatoris que 
s’hi produeixen.  
 
Des de la CUP creiem que la ciutat ha de disposar de sistemes d’aparcament 
de bicicletes que garanteixin en tot moment la seguretat als usuaris i usuàries. 
En aquest sentit, la millora de l’aparcament de l’estació de ferrocarril, com a 
infraestructura que acull un volum molt important de bicicletes, és fonamental. 
Les opcions i possibilitats per fer front a aquesta problemàtica són diverses: 
habilitar un pàrquing dins la mateixa estació, apostar per sistemes 
d’aparcament soterrat com el biceberg, millorar-ne la vigilància, etc. 
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Creiem que les mesures per millorar i fomentar la mobilitat en transport públic i 
transport privat no contaminant han de ser una prioritat de l’equip de govern.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“1. Reconèixer l’existència de la problemàtica entorn els robatoris de bicicletes 

al conjunt de la ciutat i, en concret, a la zona de l’estació del ferrocarril, a la 
qual cal trobar solucions des de l’Ajuntament. 

 
2. Que la Regidoria de Mobilitat faci arribar a la Comissió Informativa de 

Serveis a la Ciutat una proposta o bateria de propostes per donar solució a 
la problemàtica, i que aquesta o aquestes siguin debatudes en el seu si. 

 
3.  Que la proposta o propostes a la Comissió informativa es faci en el termini 

màxim de 3 mesos.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Hola. Gràcies.  Bé, és una proposta prou clara, crec a més és prou òbvia i és 
una necessitat que, poc o molt, tots els vilanovins i vilanovines que utilitzem la 
RENFE hem vist i hem patit, o hem vist patir a l’altra gent.  Doncs hi ha un lloc 
a Vilanova on aparquen especialment les bicicletes, que és un transport encara 
poc utilitzat a Vilanova o menys del que desitjaríem a Vilanova, però déu n’hi 
do la gent que es desplaça a l’estació de ferrocarrils de la RENFE amb 
bicicleta.  És cert doncs que el govern hi ha posat, hi va posar un pàrquing, 
després va ampliar-lo, etc., i per tant doncs s’han habilitat diferents places 
d’aparcament per a les bicicletes, però també és cert, també és cert que hi ha 
hagut al llarg dels últims anys denúncies suficients com perquè també la policia 
local prengués consciència doncs de la necessitat de fer una vigilància, doncs, 
més acurada de l’estació de RENFE, però l’estació de RENFE es troba doncs 
en aquest sentit, creiem nosaltres, en un impàs.  Hi aparquen moltes bicicletes, 
hi continua havent molts robatoris. Hi ha molts agents de seguretat a dins però 
no es preocupen de les bicicletes de fora, no?  Ara s’han posat valles i tot 
doncs per assegurar que ningú es coli i hi ha a més a més agents de seguretat 
a dins, etc., però les bicicletes continuen desapareixent i creiem que és una 
situació que bé, que és una necessitat popular, per dir-ho d’alguna manera, 
que d’alguna manera, i aquí és on nosaltres deixem oberta l’opció a que la 
mateixa Regidoria de Mobilitat o a qui pertoqui, doncs proposi els sistemes que 
cregui més convenients, perquè no sabem exactament quina pot ser la millor 
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manera de tenir vigilades les bicicletes i que alhora doncs el pàrquing de 
bicicletes sigui... no esdevingui una cosa doncs molt cara tampoc per a 
l’Ajuntament, perquè tampoc imaginem que hi ha gaires diners per invertir en 
aquestes infraestructures.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  Gràcies, senyor alcalde.  Compartim absolutament la... jo diria la 
realitat, no?, de l’estació de trens, fins al punt que en aquest Ple municipal i en 
la persona d’aquest regidor i d’altres doncs, aprofitant que parlàvem de 
l’estació, del funcionament de RENFE, que tantes i tantes vegades s’ha parlat 
en aquest Ple, doncs hem insertat també la qüestió de les bicicletes.  Nosaltres 
creiem que RENFE, l’operadora, s’ha de corresponsabilitzar d’aquesta realitat, 
perquè la gent va amb bicicleta per un motiu, per agafar el tren, i està molt bé 
que així sigui.  Vostè diu, diu: hi va molta gent.  Sí, i compartirà amb mi que 
molta més gent que hi aniria si no passés el que evidentment passa, que és 
que doncs hi ha moltes bicicletes que es roben, ho sabem, la policia està 
alertada, el que no podem tenir és un policia ni permanentment a l’estació ni a 
cada punt on s’aparquen bicicletes, com també diu en la moció, la problemàtica 
del robatori de bicicletes a l’estació i en altres indrets de la ciutat.  Hem 
proposat en alguna ocasió algunes mesures per fer-hi front.  Avui mateix hem 
anat a parlar amb RENFE de diferentes qüestions, i una d’elles ha tornat a ser 
el tema de les bicicletes.  En la propera Comisió Informativa en parlarem, els 
explicarem les diferents versions, les diferents propostes que tenim al respecte 
i en podrem parlar i, per tant, arribar a acords sobre aquesta qüestió.   
 
ALCALDE 
 
Per posicionar els grups...imagino que comparteixen la preocupació, sinó 
passem a la votació.  Vots a favor? S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

12. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA COMMEMORACIÓ DEL 5 
D’OCTUBRE DE 1934. 

 
ALCALDE 
I passem a la següent moció, per la commemoració del 5 d’octubre del 34. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
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L’octubre de 1934, davant del temor a un cop d’estat contra la IIa República 
Espanyola, Catalunya va viure un seguit de manifestacions populars que foren 
conegudes més endavant com la “Revolució d’Octubre del 34” o els “Fets 
d’Octubre del 34”. En concret, la Història ha recordat com especialment 
significativa la proclamació de la República Catalana pel president Lluís 
Companys, el 6 d’octubre. 
 
Un dia abans, el 5 d’octubre de 1934, Vilanova i la Geltrú s’anticipà al 
president. A instàncies de les forces sindicals, l’Ajuntament, amb l’alcalde 
Antoni Escofet al capdavant, va donar suport la proclamació de la República 
Catalana. Ràpidament s’hissà la senyera estelada al màstil del balcó de 
l’Ajuntament. Les forces sindicals també col·locaren banderes roges als 
balcons laterals. 
 
Mentre que a la resta de Catalunya i a Barcelona la revolta durà tan sols un dia 
i una nit, la del 6 al 7, a Vilanova i la Geltrú es mantingué durant cinc dies i 
calgué la intervenció de diverses dotacions de la Guàrdia Civil, de l’Exèrcit de 
Mar i d’un Regiment d’Infanteria de Tarragona per tal de sufocar-la. 
 
La repressió que va seguir els dies i els mesos posteriors s’acarnissà 
especialment amb Vilanova i la Geltrú, on hi hagué fins a 100 detinguts, la 
meitat finalment processats i empresonats, entre els quals el govern municipal. 
 
Deixant de banda els detalls de la revolta, els fets d’octubre a Vilanova i la 
Geltrú poden ser llegits en perspectiva històrica com la reacció del poble de 
Vilanova i la Geltrú davant del temor, ben fundat, que la dreta reaccionària 
espanyola, i amb ella amplis sectors de l’exèrcit i l’església, estaven preparant 
el futur Alzamiento Nacional, que finalment s’edevnigué encara no dos anys 
més tard, el 18 de juliol de 1936. 
 
Enguany que es compleixen els 75 anys de l’efemèride esmentada, amb la 
voluntat de recuperar la memòria històrica democràtica del nostre poble, les 
parts positives i les parts negatives, per a les futures generacions de vilanovins 
i vilanovines, des de la CUP volem proposar al Ple de Vilanova i la Geltrú la 
recuperació de la data del 5 d’octubre de 1934 per tal de mantenir-la en el 
record col·lectiu de la ciutat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“1. La designació del 5 d’octubre com a data de la “Proclamació de la 

República Catalana a Vilanova i la Geltrú”. 
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2.  La instal·lació d’una placa commemorativa en algun indret de la façana de 
l’Ajuntament, així com hi ha d’altres plaques que commemoren castells o la 
Carta Pobla, amb un text igual o semblant al següent: “En data 5 d’octubre 
de 1934, des d’aquest Ajuntament el poble de Vilanova i la Geltrú va 
proclamar la República Catalana”. 

 
3.  Que l’Ajuntament hissi al màstil del balcó la mateixa senyera estelada que 

s’hissà aquell 5 d’octubre (senyera quatribarrada amb triangle blau i estel 
blanc), en record d’aquella data en el seu 75è aniversari. 

 
4.  Que l’Ajuntament hissi cada 5 d’octubre la mateixa senyera estelada, en 

memòria de la revolta del 34 i en homenatge als anhels de llibertat que el 
poble de Vilanova i la Geltrú ha demostrat amb constància al llarg de tota la 
seva història.” 

 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, és una moció que nosaltres emmarquem doncs en la recuperació de la 
memòria històrica local, de Vilanova i la Geltrú.  És... hi ha llibres publicats, 
evidentment molts de vosaltres els teniu i els heu pogut llegir, sobre els fets 
d’octubre a Vilanova i la Geltrú.  Van ser especialment particulars, per dir-ho 
d’alguna manera, i especialment cruents o van doncs durar més dies que a 
altres llocs.  El 5 d’octubre es vivia una situació per l’entrada de... bueno, per la 
conformació d’un govern doncs bastant forçat de la dreta... bueno, d’una dreta 
entre lerrouxista i el prototip del feixisme que havia de venir, etc., a l’Estat 
espanyol, i en certs llocs de l’Estat, a Catalunya i Astúries, bàsicament, el 
neguit perquè passés a l’Estat espanyol el que havia passat a Alemanya, que 
era que per la victòria democràtica doncs del partit nacionalsocialista des de 
l’Estat es comencessin a... doncs a tallar els canals democràtics i les lleis que 
garantien les llibertats públiques, etc., que és el que estava passant a 
Alemanya, doncs hi va haver aquest neguit que va portar doncs a, bàsicament 
a Astúries i a molts pobles de Catalunya, doncs a iniciar doncs uns 
pronunciaments públics, etc., que van portar doncs a Vilanova, el 5 d’octubre, a 
proclamar la república catalana de forma simbòlica i que al dia següent es 
proclamà a Barcelona pel president Lluís Companys.   
 
Per una... per una sèrie de descoordinacions i de talls de comunicacions i 
d’aturada del ferrocarril ràpid de Barcelona a Madrid, etc., Vilanova va quedar, 
o almenys la gent de Vilanova que estava en aquells moments doncs amb les 
banderes pel carrer, etc., va quedar incomunicada de Barcelona, i mentres a 
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Barcelona ja feia dos o tres dies que la república catalana s’havia acabat, que 
s’havia abaixat la bandera i que el general Batet havia recuperat totes les 
posicions, havia fet fora doncs els revoltosos, Vilanova continuava la gent tan 
feliç, confiant doncs que fins i tot enviar gent cap a Barcelona a defensar la 
república catalana i ajudar-los, per si hi havia alguna lluita contra l’exèrcit i 
aquestes coses, no?, i aquí va continuar fins que finalment efectivament 
Vilanova va quedar sola, la gent encara no sabia ben bé que s’havia quedat 
sola i van arribar doncs això, la marina, la marina per mar, l’exèrcit de 
Tarragona doncs va entrar a la ciutat, van entrar més dispositius de la Guàrdia 
civil i efectivament en algun moment algú els devia dir que Vilanova era l’últim 
poble que quedava o gairebé l’últim que quedava amb la república catalana 
proclamada i el dia 10 de setembre doncs es van acabar aquests cinc dies. 
 
Bé, ho explico una mica per fer d’introducció a la proposta de moció de la CUP, 
que doncs consisteix en recordar com a fet històric que es va produir en unes 
circumstàncies X, doncs que no tenen més simbologia doncs de la que en 
aquella època es vivia i que creiem que nosaltres, nosaltres, que en aquell 
1934 el que va representar la proclamació d’aquesta república catalana va ser 
doncs... va representar doncs la força d’un poble com el de Vilanova que veia 
que a l’Estat, al cor de l’Estat espanyol s’estava creant doncs un poder doncs 
que no el veia clar, que veia que podia anar en detriment de les llibertats 
aconseguides amb la segona república, i doncs que va fer aquest 
pronunciament des d’aquella casa que sentia com a epicentre de la vida 
política pròpia de la comunitat de Vilanova, que era l’Ajuntament, i va hissar la 
bandera estelada i va posar també les forces sindicals doncs banderes roges a 
balcó i balcó de l’Ajuntament.  Llavors, en aquest sentit, considerem que és de 
justícia doncs rememorar aquests fets i proposem, doncs demanem als altres 
grups que votin favorablement en aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  En nom del govern, per posicionar-nos i per no estendre’m més en 
algunes de les afirmacions que s’han fet, és evident que aquest és un dels 
moments claus de les quals... en el qual la majoria de ciutadans de Vilanova es 
van manifestar, com també ho van fer en les diferents conteses electorals en la 
lluita contra el feixisme, contra el feixisme que s’avançava i contra el feixisme 
que va acabar instal·lant-se en el nostre país i en el conjunt de l’Estat 
espanyol.  Una lluita que va ser en defensa de les llibertats nacionals de 
Catalunya, que representava l’Estatut, i la república i la legalitat vigent, per 
tant, emanada de la república.  I en aquest sentit doncs em sembla que és bo 
recordar, naturalment sense rancúnies, sense més que retre un homenatge, ni 
menys, que retre un homenatge a aquelles persones que van defensar la 
legalitat de la república i l’Estat de dret.   
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Jo li volia fer una proposta de modificació, una esmena, en algun sentit, com a 
conseqüència en primer lloc de l’existència d’una comisió de memòria històrica 
a la ciutat, no?  Aquesta comisió de memòria històrica em sembla que ha de 
ser informada d’això, lo qual no vol dir que nosaltres no ens puguem 
posicionar.  Per tant, una de les propostes que li traslado és que hi hagi un únic 
punt i després que els altres siguin subpunts d’aquest, en el qual es digui: 
traslladar a la Comissió de Memòria Històrica la voluntat del Ple de 
l’Ajuntament de realitzar les següents accions:”.  Per tant, el punt número 1 
seria: “a) la designació del 5 d’octubre...”, la 2, que seria la b), suggereixo una 
modificació que és no dir exactament on s’ha de col·locar la placa, sinó posar: 
“la instal·lació d’una placa commemorativa en algun indret destacat de la ciutat 
que recordi aquest fet” i en tot cas la comisió de memòria històrica designi quin 
és el lloc més adequat, perquè en un moment determinat poden decidir que, en 
fi, pot haver algun altre indret que sigui simbòlicament doncs més emblemàtic, 
més oportú, per la pròpia tradició, pel que va passar aquells dies a la ciutat, 
no?  El punt número 3 seria el fet de no hissar la bandera, sinó de situar-la en 
el balcó de l’Ajuntament, com es fa en altres casos i el 4, que seria el d), que 
això es reprodueixi cada any, no?, en aquesta data.  Finalment, un punt que 
digui “emplaçar la Comissió de Memòria Històrica a suggerir altres moments 
històrics en els quals es pot realitzar accions d’aquestes característiques”.   
 
Em sembla que recull més... i després una qüestió de concepte, que per a mi 
no és menor, sinó que és central, i que fa referència a l’exposició de motius 
que malgrat evidentment no es canvia i, per tant, no suggereixo cap esmena, 
però sí que vull subratllar que em sembla que no és un tema menor, en algun 
dels paràgrafs concretament diu: “Deixant de banda els detalls de la revolta, 
els fets d’octubre a Vilanova poden ser llegits en perspectiva històrica, 
efectivament, com una reacció del poble de Vilanova –d’una part del poble de 
Vilanova, d’una majoria del poble de Vilanova- davant el temor, ben fundat, que 
la dreta reaccionària espanyola -i catalana, perquè crec que és important 
subratllar que la confrontació civil i que la revolta contra la legalitat republicana 
no va ser una revolta d’Espanya contra Catalunya, va ser una revolta de la 
dreta contra l’esquerra, també la catalana.  Aqui no hi ha hagut una guerra civil 
de Catalunya contra Espanya, hi ha hagut una guerra civil provocada per la 
dreta que va sublevar-se contra la legalitat vigent (no em sortia la paraula), 
contra la legalitat republicana i que va tenir la complicitat de tota la dreta, no 
només l’espanyola, també la catalana, perquè van ser milers les persones no 
catalanes de l’Estat espanyol que van patir igual que milers de catalans la 
represió, la tortura, la persecució, l’assassinat, per part de 40 anys de 
dictadura.  I com hi ha hagut excesius intents, des del meu punt de vista, de 
separar, de separar aquesta confrontació de la confrontació ideològica de dreta 
i esquerra des del punt de vista històric, em sembla que és bo subratllar que 
aquesta sublevació va tenir també el suport de la dreta catalana.  En aquest 
sentit, doncs, des del meu punt de vista em sembla que s’ha de subratllar, 
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perquè em sembla que els fets testimonien exactament això, la història 
testimonia això. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Intervinc per dir que des de la CUP acceptem aquesta... la transaccional, no?   
 
ALCALDE 
 
Això és una transacció amb tota regla. Us semblarà bé o no, però és una 
transacció que si a la CUP li sembla bé després procedirem a votar-la.  
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Em semblava que havia d’intervenir jo per dir que acceptàvem la transaccional.  
Bé, això, doncs que acceptem la transaccional i a més estem d’acord amb 
l’argumentació que hi ha afegit el senyor alcalde a posteriori.  Ja està. 
 
ALCALDE 
 
Ara té la paraula el... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Miri, només dues coses, no?  Només dues coses.  
Miri, una primera és que segurament haguéssim, des de la legitimitat de 
discutir i emprar el temps que sigui necessari per discutir els temes que tots 
vostès considerin necessaris, però també des de la legitimitat que tenim 
d’opinar al respecte de determinats debat.  Miri, nosaltres sincerament estem 
convençuts que hagués estat més útil emprar el temps que hem emprat avui o 
que estan emprant avui en intentar revisar la història i parlar de la història i de 
200 anys enrera o de 70 anys enrera, en parlar dels problemes que tenen els 
veïns amb els sorolls a l’estiu, encara que no hi hagués moció.  Hagués estat 
molt més útil que no pas altres debats en els quals estem immersos i estem 
emprant una cantitat de temps important.  En qualsevol cas, jo crec que també 
una mica com a resum d’un debat que hem tingut anterior i com a corol·lari, 
no?  Escolti’m, entre l’enyorança del passat i la il·lusió del futur, nosaltres 
apostem per la il·lusió del futur.  Per tant, votarem en contra d’aquesta 
proposta. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Figueras. 
 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Aquesta és una moció que des del grup municipal de 
Convergència i Unió, tal i com ha estat plantejada per la CUP, la veiem positiva 
i, per tant, rebrà el nostre suport.  No ens han agradat tant les reflexions que ha 
fet el senyor alcalde i algunes de les modificacions, però tot i així també rebran 
el nostre suport.  Dit això, aquí jo crec que no és el moment de revisar la 
història en funció dels ulls de qui la revisa.  Vostès tenen una especialitat 
perquè els hi agrada, perquè és el seu espai natural, en parlar doncs de dretes 
i esquerres i aquí col·locar-ho tot.  Jo no sé qui és de dretes o qui és 
d’esquerres, i menys quan les persones que utilitzen aquests termes són 
personalment vostès, els que estan assentats en aquest Ajuntament, i fent 
unes polítiques d’una dubtosa esquerra o progressisme en aquest ajuntament 
vostès, i més també en el punt d’abans, com per exemple la senyora Sánchez, 
els senyors d’Iniciativa, que han quedat aquí tan indemnes, impedint que es 
pogués votar una moció de país, però clar, com que som d’esquerres quedem 
bé. 
 
També faig aquesta reflexió per dir que vostès que van a ferir la llaga, eh?, hi 
ha hagut gent que pertany no només... no a la meva formació, però sí a una 
formació amb la que el meu partit hi comparteix més de 30 anys de batalla, va 
tenir un dels seus principals dirigents assassinats, i era algú que no es 
considerava d’esquerra, i era el senyor Carrasco i Formiguera, però vostès, 
com sempre, han de ferir la llaga.  Igual com a Vilanova i en aquesta ciutat hi 
havia molta gent que jo no sé si es van rebel·lar per ser Catalunya contra 
Espanya, no ho sé, però n’hi havia molts, i en aquestes ciutats, i alguns tenim 
famílies al darrera d’aquesta ciutat de moltes generacions, que simplement 
tenien ganes de que se’ls deixés treballar i de poder tirar endavant, de poder 
viure.  Per tant, jo crec senyor alcalde que avui s’ha equivocat vostè aquí, i 
segons quins afegitons se’ls tindria que guardar, perquè la moció que ha 
presentat la CUP era del tot correctíssima. 
 
Dit això, endavant en situar evidentment una placa commemorativa doncs dels 
fets que planteja la CUP.  És evident.  Alguns, i la persona que us parla, i ho 
vull personalitzar, estem en política per una qüestió molt senzilla, que no és ni 
de partidisme ni d’altres coses, eh?, sinó és per seguir la feina que des de fa 
mil anys alguns van començar a fer, i que encara que alguns vulguin disfressar 
la història entre dretes i esquerres, alguns no la veiem aixís.  La història, i un 
servidor el passat dia 10 tenia l’orgull i l’honor de poguer fer una eloqüència en 
el Fossar de les Moreres, la història es llegeix de moltes maneres i nosaltres, 
alguns dels que fem política i estem assentats en aquest banc, és per seguir la 
feina que van començar alguns.  L’episodi de la república catalana fou una de 
les fites, que si no s’hagués estroncat aleshores potser avui estaríem en país 
diferent.  Doncs aquell episodi que, malauradament, es va veure estroncat més 
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tard, evidentment, per molts anys doncs de foscor, és un episodi o un horitzó 
que en el futur a alguns ens agradarà tornar a veure i pel que seguim lluitant, i 
no només com a conseqüència d’aquesta república catalana, sinó del 1714, 
sinó de Felip IV, i aixís em podria remuntar.   
 
Senyor Rodríguez, jo em sap greu que amb vostè li sàpiga greu recordar lo del 
passat.  És evident que tots els que estem aquí tenim la il·lusió del futur en el 
nostre horitzó, és evident.  I més les generacions més joves que estem aquí.  
Estem aquí precisament per això, per construir el futur, i per construir el futur 
també hi han errors, eh?, perquè quan es parla d’unitat del catalanisme, cony, 
no fotem el ridícul, avui hem sigut incapaços de posar-nos d’acord per una 
moció per intentar que alguna entitat d’aquí fes un referèndum sobre 
l’autodeterminació.  Vés si en parlem d’unitat.   
 
I acabo, senyor alcalde, amb... ara sí que pot penjar l’estelada al balcó de 
l’Ajuntament?  I el dia 11 no la va poder penjar, en una moció passada?  Coi, 
no entenc... no entenc aquest canvi de posicionament.  Si bé que podíem 
penjar la... no la podíem penjar, la senyera estelada, ara sí que la podrem 
penjar per això?  Nosaltros ho celebrem, si alguns ciutadans ho van veure, ja la 
vam posar als nostres balcons del grup municipal, la bandera estelada el dia 
de la Diada.  Però vull dir, vostè que demana tanta congruència, estigui segur 
que els que estem en aquest banc la tenim tota, per parlar d’economia quan 
toca, i de totes aquelles mesures que han de servir per fer funcionar la ciutat i 
el país endavant, però també per parlar de passat.  I per tenir clar d’on venim 
per tenir molt clar cap on hem d’anar.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Jo, per al·lusions.  Com que m’ha interpel·lat directament, si em permet... Jo no 
tinc cap vocació de tenir la raó absoluta de les coses, ni tampoc tinc la vocació 
de representar mil anys d’història de Catalunya, i és legítim intentar-ho.  Però 
em conformo en treballar per a la ciutat i fer-ho lo millor possible.  Però home, 
sí, permeti’m que li digui que aquesta és la meva opinió i la meva opinió és que 
el que va passar aquells anys tan difícils per al nostre país i per al conjunt de 
l’Estat, i aquella sublevació contra la legalitat republicana, no va ser només 
suportada ideològicament per una dreta espanyola, també per part de la dreta 
catalana.  I de la mateixa manera que hi ha hagut, segur, gent conservadora a 
Catalunya que ha defensat la legalitat republicana (), també segur que a l’Estat 
espanyol hi va haver gent conservadora que va defensar la legalitat 
republicana.  Però és veritat que en aquell moment, ideològicament, eren uns 
determinats partits conservadors que van donar suport a la sublevació.  I 
constatar això és perquè des del meu punt de vista hi ha excessives vegades 
en les quals es vol recordar la confrontació, que segurament no tornarà a 
passar mai més i tots treballarem perquè així sigui, que aquella confrontació no 
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va ser entre Catalunya i Espanya, aquella confrontació va ser entre els qui es 
van sublevar contra una legalitat vigent a Espanya i els qui van patir per 
aquesta sublevació militar.  I aquesta és la realitat de les coses, des del meu 
punt de vista, sense vocació de tenir la veritat absoluta de res, més que de 
posar un accent en quelcom que des del meu punt de vista és així.  I insisteixo, 
manifesto la meva opinió.  No més.  I que vostès són i actuen amb el favor de 
la ciutat de Vilanova... no ho he dubtat mai, mai hauran sentit deslegitimar cap 
posició -estar en contra sí, perquè tenim dret a opinar tots-, deslegitimar les 
posicions de ningú.  Estic convençuts que quan vostès defensen una cosa que 
jo no comparteixo ho fan perquè creuen que és el millor per als ciutadans de 
Vilanova, estic convençut.  Els hi demano que quan dubtin d’una cosa també 
pensin el mateix.  Això em sembla que és el mínim que es pot demanar. 
 
Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Deu segons, senyor alcalde.  Primer, satisfet perquè després de... de dotze 
anys doncs es podrà aprovar una moció reconeixent el 6 d’octubre.  En el seu 
moment la vam presentar i em vaig quedar sol, va ser derrotada.  I segona 
cosa, recomanaria a tots vostès que... que llegissin el llibre de l’Albert Virella 
dels fets del 6 d’octubre, i segurament que aclarirem famílies, no famílies, d’on 
era un i d’on era l’altre, i crec que sabrem una miqueta la raó i les raons del 
que va passar en aquesta ciutat i sabrem allò els col·laboracionistes, els dretes 
catalans, dretes espanyols, els esquerranosos, els anarquistes, tots, i ens 
podrem fer tots plegats una mica de la realitat com està.  Jo us el recomano 
aquest llibre, que està molt bé. 
 
Si els hi sembla, passem a la votació, acceptada l’esmena, que no inclou la de 
l’exposició de motius, sinó que només era un argument.   
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Ho pot repetir?, perquè em sembla que no estàvem atents. 
 
ALCALDE 
 
S’hi ha d’estar atent, eh?, perquè s’ha d’estar al cas sempre, per prevenció.  
Doncs s’ha d’estar, s’ha d’estar.  L’esmena és la de l’exposició de motius... ai, 
perdó, justament no, la dels manifesten.  L’exposició de motius mai hem fet 
esmenes.  El que sí manifesto és quina és la meva opinió i a mi em sembla 
que per bastanta gent, respecte de les afirmacions que allà exposen.  El que 
es vota sempre és, vostè ja ho hauria de saber, el que es vota sempre és els 
acords. 
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FRANCESC XAVIER PÉREZ 
 
És que volia que quedés clar. 
 
ALCALDE 
 
Veu? Avui ha après algo i és que només es vota l’exposició de motius.  Si us 
plau, una mica d’ordre.  Això és més sèrio que tot això, eh?  Insisteixo.  
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova amb el vot en 
contra del grup Popular. 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada pel senyor alcalde, la qual 
s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
 Vots en contra: PP (2) 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“1. Traslladar a la Comissió de Memòria Històrica la voluntat del Ple de 
l’Ajuntament de realitzar les següents accions: 
 
a)  La designació del 5 d’octubre com a data de la “Proclamació de la 

República Catalana a Vilanova i la Geltrú”. 
  
b)  La instal·lació d’una placa commemorativa en algun indret destacat de la 

ciutat que designi la Comissió de Memòria Històrica, que recordi aquest fet. 
 
c)  Que se situï en un balcó de l’Ajuntament la senyera estelada (senyera 

quatribarrada amb triangle blau i estel blanc) el dia 5 d’octubre, en record 
d’aquella data en el seu 75è aniversari. 

  
d)  Que cada any, en aquesta data, es col·loqui la senyera estelada en un 

balcó de l’Ajuntament, en memòria de la revolta del 34 i en homenatge als 
anhels de llibertat que el poble de Vilanova i la Geltrú ha demostrat amb 
constància al llarg de tota la seva història. 

  
2. Emplaçar la Comissió de Memòria Històrica a suggerir altres moments 
històrics en els quals es poden realitzar accions d’aquestes característiques.” 
 

13. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2009. 
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ALCALDE 
 
I passem a la darrera, sí, la darrera moció, que és el suport al Correllengua 
2009. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atesa la consolidació que després de més de deu anys està assolint la 
iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells 
comarcals, associacions i societat civil en general. 
  
L’ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països 
Catalans. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua catalana (CAL) volem donar un nou impuls a la normalització de la 
nostra llengua per mitjà de la tretzena edició del Correllengua. Una tasca que 
requereix de l’esforç de tothom. Només d’aquest manera podrem garantir que 
el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més 
globalitzat.  
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries. 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat 
aquest municipi, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
 

ACORDA: 
 

“1.  Donar suport al Correllengua 2009 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu 
dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 
2.  Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra 

llengua, que es concreti amb una nova llei de Política lingüística. 
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3.  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 

 
4.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 

propis d’aquesta corporació. 
 
5.  Fer una aportació econòmica general, seguint els processos establerts per 

l’Ajuntament, per a l’organització dels actes i el bon funcionament del 
Correllengua 2009. 

 
6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 

d'Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua,15 
baixos 08012 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua 
pel municipi.” 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  A vera, aquesta moció és oberta, però qui l’ha presentat, per la 
signatura que veig, és la CUP.  Per tant, té la paraula el senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breument i no m’allargaré gens.  La moció del Correllengua s’ha presentat 
els últims dos anys, és una moció de suport genèric en aquesta activitat de... 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Cada any s’ha presentat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Cada any s’ha presentat, des de fa més temps, perdó.  Cada any s’ha 
presentat.  No volia arriscar-me a dir quants anys i per tant, com que els únics 
que conec són els dos darrers, doncs, però bé, se n’han presentat cada any 
per acompanyar doncs les activitats que organitza la CAL, al voltant d’aquesta 
activitat que és el Correllengua, que va recorrent el país i va doncs això, fent 
activitats lúdiques i representacions, etc., doncs en favor de l’ús social de la 
llengua catalana.  No crec que calgui més explicació, atès que s’ha votat tants 
anys i recordo doncs que la moció és oberta i que si algú vol intervenir-hi 
també per exposar-la, doncs és el seu torn. 
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ALCALDE 
 
Endavant, per posicionar els grups, el senyor... no, comencem de menor a 
major. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
No, breument.  De fet, tal com diu l’encapçalament, fa més de deu anys doncs 
aquest ajuntament cada any ha aprovat una moció de suport al Correllengua, 
és així fa exactament onze anys i sempre s’ha aprovat per unanimitat, amb 
alguns punts de la pròpia moció que algun partit doncs no dóna suport, però a 
banda d’això sempre la unanimitat ha estat present per donar suport al 
Correllengua aquí a Vilanova. 
 
El que sí que seria interessant és, a banda de donar suport, com vostès diuen, 
és precisament que aquesta comisió ciutadana que funciona, obrir-la en aquest 
cas també a les xarxes, a la xarxa d’entitats de la ciutat que treballen per la 
llengua catalana i que possiblement no han tingut aquest coneixement de que 
existeix una comisió i, per tant, en ares de la participació i de l’obertura, estaria 
bé, doncs, a vostès que potser, i nosaltres des de l’Ajuntament, que aquestes 
entitats es poguessin implicar i fer-les coneixedores d’aquest projecte del 
Correllengua.  I per tant, doncs, seria interessant obrir-lo més a la societat civil.  
D’acord? 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  El grup Popular. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, també per, per corregir que la moció sobre el Correllengua, no 
aquesta, sinó altres mocions sobre el Correllengua, ja fa anys que es vénen 
debatent en aquest Ple municipal, i en moltes ocasions han gaudit d’unanimitat 
i fins i tot del suport del Partit Popular, no?  I nosaltres no tindríem inconvenient 
en donar suport a tota aquella iniciativa que sigui per promocionar l’ús del 
català.  El que també és cert és que segurament des de fa dos anys cap aquí, 
com que hi ha una espècie de competència a veure, en determinats grups, 
aviam qui és més nacionalista que qui, qui és més independentista que qui, 
aquestes mocions han adoptat un caire molt més polític, van molt més enllà de 
la promoció del català.  S’hi introdueixen conceptes polítics que nosaltres no 
compartim i malauradament aquesta competència d’independentisme i de 
nacionalisme, doncs el que ha comportat és que es trenqués aquesta 
unanimitat, com tornarà a passar avui, amb el nostre vot en contra. 
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ALCALDE 
 
La senyora Sánchez.  Hauria de tocar-li amb ella abans.  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs, bàsicament per manifestar el nostre suport a la moció, exceptuant 
el punt número dos, en coherència també doncs amb els últims anys que s’ha 
anat presentant la moció i en coherència amb el que, doncs en el Parlament de 
Catalunya va defensar el grup d’Iniciativa i en el context és que creiem que 
tenim una bona llei de normalització lingüística, que el que bàsicament doncs 
que l’Estatut ademés ha donat suport doncs en aquest sentit a aquest fet, i que 
en tot cas el que necessita, doncs, és que hi hagi doncs instruments i una 
intensitat de treball per fer que el català sigui doncs una llengua normalitzada, 
que sigui la llengua comuna per a tots els catalans i que no sigui doncs això, 
un exercici o una batalla de vegades doncs treballar... i en aquest sentit doncs 
donarem suport a totes aquelles iniciatives de caire de govern, per dir-ho així, 
com totes aquelles iniciatives que vinguin de la societat civil, organitzada o no. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Sí, el grup de Convergència i Unió donarem suport a aquesta moció.  Ens 
sembla una bona iniciativa i la recolzarem, com ja venim fent des dels seus 
inicis.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en coherència amb el que hem anat votant fins ara, el grup municipal 
socialista votarà a favor de la moció i al punt número dos.  Tot el que sigui, ho 
vam fer l’any passat exactament amb el mateix, per tant pot servir la mateixa 
intervenció de l’any passat pot servir per aquesta.  En tot cas sí que aquest any 
ha canviat el fet de la subvenció econòmica, que s’ha de fer seguint els 
processos que està establert a l’Ajuntament i, per tant, en aquest sentit ho 
agraïm.  El que també demanaríem, si us plau, era en el punt número tres, 
exactament el mateix.  És a dir, que també s’afegís un punt que digués: seguint 
els processos establerts per aquest Ajuntament, no?, quan parla d’aportar la 
infraestructura necessària i l’ajuda necessària per al bon funcionament, doncs 
igual que per la subvenció econòmica, en tot cas s’ha de seguir els processos 
que aquest Ajuntament té establerts, res més, no?  I, per tant, en coherència, 
doncs, repeteixo, votarem a favor.  Demanem la votació separada del punt 
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número dos, perquè entenem que l’actual llei de política lingüística és 
totalment... està totalment en vigor, encara queda molt camí per recórrer i que, 
per tant, doncs nosaltres no, en tot cas no estem d’acord en que hi hagi una 
nova llei de política lingüística. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Votació separada del punt número dos, si 
és possible i tots els punts altres, no?  Tots els punts excepte el dos, vots a 
favor?  Vots en contra?  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
És que em pensava que venia el dos.  
 
ALCALDE 
 
No, perquè ha votat dos vegades, senzillament, no perquè...  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Error meu. 
 
ALCALDE 
 
No, perquè ha votat dos vegades i no es pot votar en la mateixa votació dos 
vegades.  Per tant, vots a favor? Disculpin, eh?, repetim.  Vots a favor?  Vots 
en contra?  Doncs el vot en contra del grup Popular. 
 
Punt número dos.  Vots a favor?  Vots en contra?  Decau amb els vots a favor 
d’Esquerra, Convergència i la CUP i el vot en contra del grup Socialista, el grup 
Popular i el grup d’Iniciativa. 
 
JUAN LUIS RUIZ  
 
No, una qüestió només, perquè com no hi ha ningú que pròpiament la defensi, 
entenc que el que he demanat de “seguir els processos establerts per part de 
l’Ajuntament” s’assumeix plenament en el punt número tres, no? 
 
ALCALDE 
 
Sí, normalment ha estat així. 
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Es vota la moció, amb l’afegit al punt número 3 de: “... seguint els processos 
establerts per part de l’Ajuntament.” 
 
En primer lloc es voten tots els punts, llevat del punt 2, els quals s’aproven amb 
els vots següents: 
 
 Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
 Vots en contra: PP (2) 
 
En segon lloc es vota separadament el punt número 2 de la moció, el qual es 
desestima: 
 
 Vots a favor: CIU, ERC i CUP (11)  
 Vots en contra: PSC, PP i ICV-EA (14) 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“1.  Donar suport al Correllengua 2009 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu 
dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 
2.  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades, seguint els processos 
establerts per part de l’Ajuntament. 

 
3.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 

propis d’aquesta corporació. 
 
4.  Fer una aportació econòmica general, seguint els processos establerts per 

l’Ajuntament, per a l’organització dels actes i el bon funcionament del 
Correllengua 2009. 

 
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 

d'Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua,15 
baixos 08012 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua 
pel municipi.” 

 
 

PRECS 
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ALCALDE 
 
Molt bé.  Precs.  N’hi ha tres, bueno tres o més, però en tot cas tres persones.  
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Només, només es tracta de fer un recordatori sobre diverses coses que han 
passat aquest estiu a la nostra realitat propera.  Des del grup municipal de la 
CUP preguem que tingueu present el següent relat, principalment aquells 
partits del govern que esteu a càrrec dels departaments d’Interior i de Justícia, 
és a dir, Iniciativa i el Partit Socialista de Catalunya.   
 
El Karim, un jove de Vilanova i la Geltrú, haurà de complir 50 dies de presó per 
haver-se manifestat a Barcelona i, segons testimoni dels Mossos d’Esquadra, 
sense més proves que la seva declaració els va agredir a tots tres alhora.  Un 
jove que es va manifestar exigint que la crisi no la paguin els pobres i que posa 
en evidència que existeixen els fitxers il·legals sobre persones i la persecució 
d’una certa dissidència política.  Que estiguin atents els grups municipals del 
Partit Socialista i d’Iniciativa, que tenen les responsabilitats d’Interior i Justícia.  
Ho és, ho he dit, és preguem que escoltin atentament aquest relat. 
 
ALCALDE 
 
A veure, jo... no el tallaré però el que no és raonable, i ja no ho dic a vostè, ho 
dic a tothom, que un prec sigui prego i a partir d’aquí diguis el que et sembla, 
diguem-ne, seria infinit.  En aquest sentit, és a dir, en fi, perquè per això hi han 
mocions, per això hi ha... 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Escapcem qualsevol possibilitat de participar mentres no sigui una moció, és a 
dir, s’obliga a qualsevol pronunciament al Ple acompanyar-la en forma de 
moció, que és, crec, un funcionament bastant... 
 
ALCALDE 
 
... ha de ser una cosa equilibrada.  I en tot cas jo no sé si té previst parlar deu 
minuts, un quart d’hora o dos minuts... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Crec que són de dos minuts els precs. 
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ALCALDE 
 
Però... si és així, doncs, era una advertència amb tothom, eh?, perquè 
probablement després tornarà a passar.  No tinc més inconvenient que el de 
subratllar això, com abans ho he fet en un altre tema. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, continuo.  En Jaume, de la Candidatura d’Unitat Popular de Terrassa, va 
ser detingut aquest mateix mes d’agost i va ser tancat a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a Vilanova i la Geltrú durant tota una nit, en un exercici de 
repressió innecessari, no calia detenir en Jaume, se li podia haver fet arribar 
una citació per anar a declarar i estalviar-li la privació de llibertat a Comissaria, 
i més quan no hi ha proves, altra vegada, fitxes policials altra vegada.   
 
La Núria Portoles, la militant anarquista de les comarques gironines, està 
pendent d’un ingrés a presó per una suposada col·laboració amb una banda 
terrorista que mai s’ha provat que existeixi.  No hi ha grup terrorista, ni proves 
ni delicte, es condemna la Núria per presumpta col·laboració futura.   
 
Està encara l’Alfonso també, jove ocupa de Barcelona, tres anys a la presó.  I 
quedarà impune i oblidat que a la manifestació en què el van detenir els 
Mossos els mossos agredien els manifestants amb kubotans.   
 
I encara n’hi ha més, les carreres policials contra els maulets de Mallorca; la 
condemna dels dos joves maulets a la Catalunya Nord per unes pintades; la 
nova condemna del Franki de Terrassa; la del Jona de l’Eixample, a qui 
demanen vuit anys de presó per una manifestació; el jove mallorquí que es va 
endur una pallissa, ara fa una setmana a l’aeroport de Palma, per adreçar-se 
en català a un Guàrdia civil; la recent autorització del Departament d’Interior de 
la manifestació de la Falange Española al municipi d’Arenys, que el proper 13 
de setembre... o sigui, que aquest 13 de setembre ha celebrat el referèndum. 
 
En aquest Estat s’il·legalitzen partits però no els d’extrema dreta.  En aquest 
país es fa persecució política però sempre a les persones d’esquerres.  En 
aquest país només una adscripció nacional no pateix repressió l’espanyola, 
mentres que bascos, catalans i gallecs que militem per l’independenstisme 
hem de sentir-nos dir que som extremistes i radicals. 
 
I acabo ja amb la darrera frase.  Com podreu entendre, la CUP ens pertany i 
volem defensar els nostres companys i companyes reivindicant la seva 
militància, la seva aportació a la construcció d’una ciutadania crírtica. I volem i 
ens exigim i anunciem que aquesta fràgil democràcia grinyola cada vegada 
que ens toqueu, que ens tanqueu i que ens perseguiu, i cada vegada que ens 
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envieu la Falange Española i 400 Mossos d’Esquadra antiavalots quan ens 
atrevim a expressar-nos lliurement.  Gràcies. 
 
A les 20.20 hores surten de la sala els senyors SANTIAGO RODRÍGUEZ i 
ÓSCAR CARRETERO. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies.  Durant tot l’estiu hem tingut obert el nou cinema municipal i 
personalment no he pogut veure cap projecció en català.  Entenc que un dels 
deures d’un municipi com el nostre, un cop assumida la gestió d’aquest 
cinema, serà el d’assegurar la promoció de l’ús i el cinema en català, 
especialment els films adreçats al públic infantil.  Aquest és el prec de 
Convergència i Unió.  Demanem al nostre ajuntament que, igual que vetlla en 
tots els serveis del nostre ajuntament, també vetlli pel català en el nostre nou 
cinema municipal.  Gràcies. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
El prec és amb relació al nou pas soterrat que hi ha a la rambla Samà.  No està 
obert l’accés per als peatons, però des de que es va obrir a Sant Joan l’accés 
als vehicles, els peatons passen pel mateix carril de la calçada on passen els 
vehicles, amb un perill per a la seguretat més que evident.  El prec seria o que 
s’obri el pas per als peatons o que sinó que realment es tenqui i no es permeti 
que es pugui produir una situació de perill. 
 
ALCALDE 
 
Està prevista l’obertura de forma immediata, només dels vianants.  
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
A mitjans de juliol vam presentar una... una tanda de preguntes escrites que 
encara no han estat contestades i pregaríem que ens les fessin arribar l’abans 
possible.  Gràcies. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, faig un prec de que... és un prec, eh?, que no serà un... en el fons, de que 
revisem el funcionament de les mocions, perquè jo crec que el ROM determina 



 

 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 

 

que som sis grups i hi han d’haver sis intervencions, em sembla, i darrerament 
en totes les mocions tenim set intervencions, no sis, no en tenim només una 
per grup, sinó que hi ha una de més.  Per tant, entendria que caldria revisar-ho 
d’alguna manera perquè tampoc em sembla just, al grup de Convergència i 
Unió no ens sembla just, que el govern tingui quatre intervencions en lloc de 
tres. 
 
ALCALDE 
 
(...)  S’aixeca la sessió. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20:23 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
 


