
 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 5 DE JULIOL DE 2010 

 
Acta núm. 8 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 5 de juliol de 2010, 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 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
JOSEP IBARS I MESTRE 
FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA 
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. 
 
No assisteixen la Sra. MÍRIAM ESPINÀS I RIERA, la Sra. ARIADNA LLORENS 
I GARCÍA ni el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I VERA. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 



 

  

 
  1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de dia 

7 de juny de 2010. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  2. Donar suport a l’associació Fiare a Catalunya. 
  3. Aprovar les subvencions a projectes de Cooperació Internacional al 

Desenvolupament 2010. 
  4. Aprovar el suport a la candidatura de MANS UNIDES al Premi Príncep 

d’Astúries de la Concòrdia 2010.  
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
  5. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 17 de juny de 2010, pel qual es 

redueixen els sous dels membres de la Corporació. 
  6. Determinació dels sous del personal de confiança en aplicació del RDL 

8/2010. 
  7. Aprovació del Protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o per raó 

de sexe. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  8. Festes Locals 2011. 
 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
  9. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall i Paisatgístic d’ordenació de la 

pèrgola per a la terrassa del Club Nàutic Vilanova. 
10. Aprovació definitiva de la modificació del Pla especial d’usos per a 

establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc 
Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú.  

 
 MOCIONS 
 
11. Moció d’adhesió a la campanya que porta a terme la CONFAVC. 
12. Moció del PP de rebuig  a l’ús del burka. 
13. Moció de CiU sobre la recollida d’escombraries a les urbanitzacions. 
14. Moció de CiU sobre l’augment de l’IVA en preus públics i al rebut de 

l’aigua. 
15. Moció de la CUP perquè l’Ajuntament informi amb caràcter general sobre 

els criteris que regulen les bonificacions fiscals i les ajudes socials. 
16. Moció de la CUP en suport al comerç local en temps de crisi. 



 

  

17. Moció per a mantenir la convivència com a base de discussió en temes de 
immigració. (Moció de rebuig al vel integral o qualsevol altre component 
que pugui atemptar contra la llibertat i els drets humans de qualsevol 
ciutadà de Vilanova i la Geltrú) 

18. Moció en defensa de l’Estatut de Catalunya. 
 
 MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
18 bis. Moció d’urgència sobre la convocatòria d’un referèndum vinculant 

d’autodeterminació. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
19. Preguntes del grup municipal del PP: 
 

• Sobre l’abandonament de propietats municipals a l’espai públic. 
• Sobre les mesures de restricció de la circulació durant la nit de Sant 

Joan.  
 

20. Pregunta del grup municipal de la CUP: 
 

• Sobre l’espai emprenedors de Neàpolis.  
 
PRECS 
 

 
    1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 7 DE JUNY DE 2010. 
 
ALCALDE 
 
Comencem la sessió ordinària del Ple de juliol, del dia 5.  El primer punt de 
l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta.  Si no hi ha cap qüestió doncs la 
donaríem per aprovada.  És així?  Molt bé. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió de Ple ordinari del dia 7 de juny de 
2010. 
 

    2. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. DONAR SUPORT A 
L’ASSOCIACIÓ FIARE A CATALUNYA. 

 
ALCALDE 
 
El segon punt és donar suport a l’Associació FIARE a Catalunya. 



 

  

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que les activitats econòmiques no són èticament neutrals, sinó que 
qualsevol inversió econòmica comporta tot un seguit d’implicacions socials, 
mediambientals i ètiques, que afavoreixen unes persones i en perjudiquen 
d’altres. 
 
Atès que la banca ètica és una alternativa a les entitats bancàries tradicionals, 
que permet estalviar i invertir des d’una pràctica que compatibilitza els 
beneficis econòmics amb els beneficis socials i ambientals, tot aplicant criteris 
ètics i de transparència en les seves transaccions. 
 
Atès que la banca ètica aplica criteris positius, és a dir, prioritza les seves 
inversions en el suport a projectes mediambientals, el comerç just i els 
microcrèdits a persones amb pocs recursos. D’altra banda, aplica criteris 
negatius, és a dir, evita realitzar operacions relacionades amb la producció i 
venda d’armament, l’energia nuclear, l’especulació financera, els paradisos 
fiscals o les pràctiques d’explotació laboral. 
 
Atès que la banca ètica s’està fent extensiva a diferents països europeus i 
recentment s’ha començat a implantar a Catalunya, aportant un espai per a les 
finances responsables que dóna suport a empreses i projectes socials, 
mediambientals i culturals. Cada vegada són més les persones que volen 
actuar responsablement des del coneixement i la transparència de les 
transaccions econòmiques.   
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està compromès amb la difusió 
de bones pràctiques i amb la defensa dels valors ètics i la solidaritat.   
 
Atès que en l’àmbit de Catalunya aquesta iniciativa social s’ha concretat 
particularment en la constitució de l’associació Projecte Fiare a Catalunya, que 
treballa coordinadament amb l’altres Xarxes territorials de l’Estat espanyol per 
al desenvolupament d’una proposta de cooperativa de banca ètica de caràcter 
europeu. 
 
Vist el que estableix l’article 129, apartat 2n, de la Constitució i el conjunt de 
normes legals que desenvolupen el mandat constitucional del foment 
cooperatiu. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de Cohesió Social i Identitat proposa al Ple 
l’adopció del següents 
 
 



 

  

ACORDS 
 

“PRIMER. Aprovar donar suport a l’associació Fiare a Catalunya, constituïda a 
Barcelona, amb l’objectiu principal de donar suport a la implantació a 
Catalunya d’una proposta concreta d’intermediació financera ètica. 
 
SEGON. Iniciar una campanya d’impuls entre la ciutadania d’accions de 
promoció i divulgació de la banca ètica o social. 
 
TERCER. Aprovar l’obertura d’un dipòsit d’estalvi a nom de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a l’associació Projecte Fiare, com a agent bancari de la 
Banca Popolare Ètica italiana.  
 
QUART. Facultar la Sra. Iolanda Sànchez i Alcaraz perquè formalitzi la 
sol·licitud per ser associats davant la Junta de l’Associació Projecte FIARE a 
Catalunya, signi els documents que calguin a l’efecte i realitzi tots els demés 
actes necessaris per a l’execució dels acords anteriors.” 
 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs, tal i com diu l’acord, doncs és donar suport a aquesta iniciativa de 
banca ètica que concretament doncs a Catalunya doncs s’emmarca dintre de 
l’associació Projecte FIARE a Catalunya.  Bàsicament amb varios motius, o 
amb motivacions, doncs bàsicament perquè les activitats econòmiques no són 
èticament neutrals, sinó que qualsevol inversió econòmica doncs comporta tot 
un seguit d’implicacions socials, mediambientals i ètiques que afavoreixen 
unes persones i en perjudiquen d’altres.  S’ha vist la banca ètica com una 
alternativa a les entitats bancàries tradicionals, perquè permet estalviar i per 
altra invertir des d’una pràctica que intenta compatibilitzar per un costat els 
beneficis econòmics amb els beneficis socials i ambientals que comporta, 
aplicant doncs criteris ètics i de (...) 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
(...)  tràmits i gestions encarades a donar suport a la banca ètica, difondre les 
seves estructures, etcètera, i difondre doncs també que els vilanovins puguin 
tenir els seus estalvis i començar a operar amb aquesta banca ètica.  I l’altra 
cosa que tenim a celebrar és finalment l’obertura d’oficina operativa de la 
banca italiana FIARE a Catalunya, que és per a nosaltres doncs una 
esperança per a la construcció d’un sistema financer alternatiu basat en valors 
socials i no en valors especulatius i la presentàvem ara aquesta moció, la 
volíem presentar, vull dir, aquesta moció perquè també la conjuntura 
econòmica de crisi i diguéssim qui ens ha portat a la crisi, quin sistema financer 



 

  

ens ha portat a la crisi, fan més necessari que mai que pugui existir aquesta 
alternativa financera per no dependre dels bancs i caixes tradicionals que ens 
han portat doncs en aquesta bombolla especulativa que ara ha esclatat i ens 
ha deixat doncs a tots una mica en aquesta misèria i aquesta pobresa que 
estem vivint ara.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Més intervencions?  A més em sembla que és a celebrar també el fet de que 
un dels màxims responsables d’aquest moviment a Catalunya és justament un 
ingenyer que ha servit vint anys a la ciutat a través de la gerència de la 
PIVSAM i que en aquests moments està jubilat i al servei d’aquesta causa.  
Per tant encara ens vincula més estretament a aquest projecte, Carles Babot. 
 
Molt bé.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
    3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVAR LES SUBVENCIONS A 

PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT 2010. 

 
ALCALDE 
 
I el tercer punt és aprovar les subvencions als projectes de cooperació 
internacional.   
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està plenament implicat, identificat i 
compromès amb tots els temes que fan referència al món de la cooperació i la 
solidaritat, prova d’aquest fet és que la institució municipal destina l’1% dels 
ingressos propis a la Cooperació i la Solidaritat. 

La distribució dels recursos que es destinen a la cooperació i la solidaritat està 
contemplat en el Reglament del Consell Municipal de Cooperació i atenent 
aquesta reglamentació i l’acord del Consell Municipal de Cooperació, es 
proposa l’adopció del següent 

ACORD 

 

“PRIMER. Aprovar els projectes que s’adjunten i que es relacionen a 
continuació: 

 



 

  

Construcció d'una escola al Dimamou- Mali 
CC ONG Ajuda al Desenvolupament 

9.381,34 € 

Acollida nos Quilombos: Repartindo Cultura e Cohecimento 
Tradicional- Brasil    CONOSUD 

18.294,72 € 

Suport a l'Escolarització en el departament d'Oussouye del Senegal 
FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA 

6.401,39 € 

Campesino a CampesinoII- Equador   CREU ROJA 
5.426,46 € 

Unitat Sanitària Mòbil- Nepal  FUNDACIÓ PRIVADA VIDA ÚTIL 
6.070,28 € 

Capacitació i Assistència tècnica per contribuir a la seguretat 
alimentària de 310 famílies de 22 comunitats rurals del Departamento 
de León- Nicaragua  MANS UNIDES 

14.821,37 € 

Informatització de la unitat educativa  de la comunitat Anayka-Collo. 
Districte Arahuay/Canta- Perú ASSOCIACIÓ METGES PERUANS 

4.598,70 € 

Enfortiment de lidereses. Fase IV- El Salvador  COOPERACCIÓ 
19.357,05 € 

Construcció de Biodigestors – Cuba CASAL AMISTAT CUBA-GARRAF 
11.070,43 € 

Suport a les estratègies de les organitzacions sindicals 
centreamericanes per a l'assoliment dels Objectius de l'Organització 
del Treball OIT – Centreamèrica  FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 

10.679,10 € 

Projecte de construcció d'una residència per al professorat de l'escola 
de Blangua- Camerun   FEM POUS 

12.582,04 € 

Enfortiment de l'escola esportiva Gol A.S.O per millorar l'atenció 
educativa a les ciutats de Quito, Sto Domingo, Esmeraldas i San 
Lorenzo- Equador  AJUDA EN ACCIÓ 

10.209,11 € 

Projecte de cooperació amb l'orfenat DCH – Nepal COOPERAVIDA 
12.508,46 € 

Construcció de l'Escola de la Terra, de la universitat Camperola del 
moviment MOCASE a Quimili – Argentina ESFA 

5.150,54 € 

Enfortint la sobirania alimentaria - Sudamèrica 
ENGINYERIA SENSE FRONTERES 

3.449,02 € 

 

SEGON. Destinar la quantitat total de 150.000 € a subvencionar els projectes 
presentats per les entitats i amb càrrec a la partida 07.169.48000 de 
Cooperació. 
 
TERCER. Efectuar aquest pagament en el termini màxim de 45 dies a partir de 
la resolució.” 
 



 

  

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, es tracta de... es tracta, com ha llegit el secretari, de donar aprovació als 
projectes que s’han presentat enguany per les entitats de cooperació i les 
ONGs de la nostra ciutat, que bàsicament doncs l’import subvencionable és de 
150.000 euros.  S’ha fet segons el barem aplicat i el reglament que es va 
realitzar en el Consell de Cooperació i que doncs s’han aplicat els criteris i 
estàndards d’aquests barems i bàsicament reiterar doncs que com a 
Ajuntament doncs de fa anys venim aplicant per un costat en uns anys el 0’7, 
aquest Ajuntament doncs va fer un pas endavant a aplicar l’1% dels ingressos 
municipals a la cooperació i la solidaritat i que en aquests moments doncs de 
crisi econòmica, que no solsament afecta doncs al món occidental, sinó també 
a països en vies de desenvolupament, tenen doncs greus problemes, és 
importantíssim doncs mantenir el suport en aquests projectes de cooperació i 
en aquests moments doncs d’aquesta manera demano el vot favorable de tots 
els membres de la Corporació. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
    4. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVAR EL SUPORT A LA 

CANDIDATURA DE MANS UNIDES AL PREMI PRÍNCEP 
D’ASTÚRIES DE LA CONCÒRDIA 2010.  

 
ALCALDE 
 
I aprovar el suport a la candidatura de MANS UNIDES al Premi Príncep 
d’Astúries de la Concòrdia 2010. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Des de fa 50 anys un grup de dones espanyoles van fundar Mans Unides, una 
organització no governamental, catòlica, de voluntaris, que treballen pel 
desenvolupament de les persones i dels pobles sense distinció de sexe, raça o 
religió, en més de 64 països d’Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania. 
 
Des del seu inici, l’any 1960, han finançat uns 25.000 projectes adreçats a 
Educació, Sanitat, Desenvolupament Agropecuari, Promoció Social, i amb 
especial interès a la Promoció de la Dona, que és la que pateix la pobresa amb 
major intensitat, amb la convicció del desenvolupament en el millor camí per a 
la Pau i la Concòrdia entre els pobles. 



 

  

 
Està present en tota la geografia espanyola a través de 71 delegacions i 
compta amb més de 4.000 voluntaris/àries que treballen incansablement, 
promovent Campanyes de Sensibilització per crear consciència de l’existència 
de la fam al món i de les causes que les provoquen, i combatent-la a través de 
Projectes de Desenvolupament amb uns criteris de transparència i d’austeritat 
en la gestió, reconeixent per la societat espanyola que li recolzen a través de 
més de 80.000 socis/cies i col·laboradors/ores, i aconseguint que el 93% dels 
fons recaptats es destinin íntegrament a les finalitats de Mans Unides gràcies 
al voluntariat. 
 
Amb motiu del 50è Aniversari, s’ha presentat la candidatura al Premi Príncep 
d’Astúries de la Concòrdia de 2010, com un reconeixement cap als milers de 
persones de totes les capes socials del nostre país que durant 50 anys han 
dedicat el seu treball, el seu temps i el seu compromís davant la injustícia i la 
seva solidaritat cap als més desfavorits. 
 
Per tot això,  

S’ACORDA: 
 
“Aprovar el suport a la candidatura per al Premi Príncep d’Astúries de la 
Concòrdia 2010, a l’organització no governamental per al desenvolupament 
MANS UNIDES, per l’extraordinari treball realitzat al llarg del 50 anys a favor 
dels més pobres dels països d’Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania, sense distinció 
de sexe, raça o religió.” 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs, en el passat Consell de Cooperació doncs Mans Unides va 
presentar aquesta proposta perquè doncs es volen presentar com a 
candidatura als premis Príncep d’Astúries i la Concòrdia, en tot cas perquè 
doncs enguany fan 50 anys com a entitat de cooperació i d’ajuda doncs a les 
persones amb més dificultats de la nostra societat.  I des del Consell de 
Cooperació se’ns va demanar que poguéssim portar doncs a aprovació 
aquesta candidatura. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, des d’Esquerra Republicana naltros no tenim res contra Mans Unides, però 
pensem que el fet de presentar i que aquest Premi Príncep d’Astúries crec que 



 

  

la (...) diàriament i des d’Esquerra hem considerat que no és qüestió del propi 
Ple ni del Consell de Cooperació el fet de demanar que li atorguin aquesta... 
aquest Premi Príncep d’Astúries i per tant ens abstindrem. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor?   Si no hi ha paraules, eh?  Vots a favor?  Abstencions?  Amb 
l’abstenció de la CUP i d’Esquerra s’aprova aquest suport.  Intueixo que els 
vots contraris són... les abstencions són al premi i no a l’entitat.  Per tant, 
també que consti en acta en aquests termes.  Imagino, eh?, imagino.   No vull 
parlar per boca dels altres, però intueixo que és per això.  Mans Unides és una 
entitat que fa molta feina també a la nostra ciutat i sé que és reconeguda pel 
conjunt del Ple. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, PP i ICV-EA (18)  
  Abstencions: ERC i CUP (2) 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 5 i 6 de l’ordre del dia. 
 

    5. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR COMPTE DEL 
DECRET DE L’ALCALDIA DE 17 DE JUNY DE 2010, PEL QUAL ES 
REDUEIXEN ELS SOUS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

 
ALCALDE 
 
El punt número 5, que és donar compte del Decret d’Alcaldia de 17 de juny, pel 
qual es redueixen els sous als membres de la Corporació.  Jo suggereixo, 
perquè així ho farà, que també fem el 6, que és la determinació dels sous del 
personal de confiança en aplicació del Decret de 8/2010, del govern de l’Estat.  
Ho dic perquè de votació n’hi ha una només i el tema més o menys és el 
mateix, que ve derivat doncs del Decret de mesures anticrisi o com li vulguin 
dir, aprovat pel govern de l’Estat.  
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret següent: 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
Atès que per acord plenari de 2 de juliol de 2007, en compliment de l’article 
13.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 



 

  

Corporacions locals, aprovat per RD 2564/86, de 28 de novembre, es van 
aprovar les assignacions dels regidors d’aquest ajuntament. 
 
Atès que si bé el Real Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, no afecta a les 
assignacions que perceben els càrrecs electes de les Corporacions Locals i el 
personal eventual de confiança i directiu, resulta necessari adaptar a les 
prescripcions contingudes en l’esmentada norma aquestes assignacions, 
seguint les pautes establertes per les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
Per tot això, RESOLC: 

 
“PRIMER. Que, amb efectes des de l’1 de juny de 2010, les assignacions 
brutes anuals per als membres de la Corporació local es reduiran en els 
percentatges següents: 
 

Alcalde...............................................................     8% 
Regidors amb dedicació exclusiva..................... 7% 
Regidors amb dedicació al 75%......................... 6% 
Regidors amb dedicació al 50%......................... 5% 
Regidors no inclosos en els apartats anteriors.. 5% 

 
SEGON. En els membres electes de la Corporació que percebin pagues 
extraordinàries, l’import de la paga extra de juny de 2010 no experimentarà 
reducció; i la paga extraordinària del mes de novembre es reduirà en els 
percentatges establerts en l’apartat anterior. 
 
TERCER. Aquestes quantitats s’actualitzaran anualment en funció de les 
normes que resultin d’aplicació. 
  
QUART.  Aquest Decret es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i se’n 
donarà compte en la propera sessió plenària.” 

 
    6. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. DETERMINACIÓ DELS 

SOUS DEL PERSONAL DE CONFIANÇA EN APLICACIÓ DEL RDL 
8/2010. 

 
A continuació, el secretari llegeix la part dispositiva de la proposta 
corresponent al punt núm. 6 de l’ordre del dia: 

 
Atès que l’article 9.2 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina que 
correspon al Ple de la Corporació establir el nombre, les característiques 
bàsiques, la dedicació i les retribucions del personal eventual. 



 

  

 
Atès que el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, afecta igualment al 
personal eventual, ja sigui de confiança, d’assessorament o directiu. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 

 
“PRIMER. Que a efectes d’1 de juliol de 2010, les retribucions brutes anuals del 
personal eventual de confiança, assessorament especial o directiu d’aquesta 
Corporació, es reduirà en els següents percentatges: 

 
• Coordinador/a de l’Àrea de Cohesió Social i Identitat, reducció del 7%. 

 
• Coordinador/a de l’Àrea d’Alcaldia, reducció del 7%. 

 
• Coordinador/a de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Participació, reducció del 

7%.  
 

• Cap de Servei de Cultura, amb una dedicació de 35 hores setmanals, 
reducció del 7%.  

 
• Cap de Servei de Manteniment de Ciutat, amb una dedicació de 35 

hores setmanals, reducció del 7%. 
 

• Administratiu/iva, amb una dedicació de 35 hores setmanals, reducció 
del 6%. 

 
• Administratiu/iva, amb una dedicació de 17,5 hores setmanals, reducció 

del 5%. 
 

• Auxiliar Administratiu/va, amb una dedicació de 30 hores setmanals, 
reducció del 5%. 

 
• Auxiliar Administratiu/va, amb una dedicació de 17’5 hores setmanals, 

reducció del 5%. 
 
SEGON. Les pagues extraordinàries que percep el personal abans esmentat 
no experimentarà reducció a la paga extra del mes de juny de 2010, i la paga 
extraordinària del mes de novembre de 2010 es reduirà en els percentatges 
establerts en l’apartat anterior. 
 
TERCER. Aquestes quantitats s’actualitzaran anualment en aplicació de les 
normes que s’estableixin anualment.” 

 



 

  

 
ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, sí?, sí.  Bé, el que portem avui a Ple és fruit del consens que van arribar les 
entitats municipalistes, o sigui, la Federació de Municipis com l’Associació 
Catalana, en l’aspecte de recomanar als ajuntaments doncs de que els càrrecs 
electes i els càrrecs de confiança també s’abaixessin el sou.  Llavorens, en 
base al barem que va fer l’Associació de Municipis i la Federació, nosaltres és 
el que hem fet aplicant aquest tant per cent que ha llegit abans el senyor 
secretari. 
 
Dir també –ho dic perquè sobre aquest tema i aquest punt moltes vegades hi 
ha un cert populisme-, dir també que els sous tant de l’alcalde com dels 
regidors d’aquest ajuntament estan a la franja baixa del que recomana tant la 
Federació com l’Associació de Municipis de Catalunya. 
 
ALCALDE 
 
Realment, en el cas del... voldria insistir perquè vaig participar en alguna reunió 
informativa, eh?, perquè ho van decidir les direccions de la Federació i de 
l’Associació, el que es va establir va ser uns barems en funció de tant tant, en 
funció de les retribucions doncs unes... unes reduccions.  La mateixa 
Federació i Associació deia que per als càrrecs eventuals es fixessin els 
mateixos barems que es fan per part dels funcionaris.  Nosaltres vam decidir 
aplicar els mateixos barems que els responsables polítics, perquè 
consideràvem que era més oportú.  En fi, res més que posar llum sobre un 
tema que s’ha discutit a les associacions i federacions.  Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sense ànim de fer populisme, perquè populisme aquí qui fixa els criteris de que 
és a la franja baixa o a la franja alta dels sous doncs no deixa de ser una 
federació, una associació de municipis de corporacions locals que, per tant, 
doncs estan en el mateix nivell professional i fixen doncs els barems que fixin.  
Nosaltres sempre hem defensat que són massa elevats els sous dels polítics, 
però en concret sempre hem defensat també que són excessius el nombre de 
càrrecs de confiança i excessiu el que cobren.  I només deixar constància 
d’aquesta reivindicació que hem fet valer des del principi, que la Candidatura 
va entrar aquí i només recordar que nosaltres vam rebutjar el nostre càrrec de 
confiança també perquè pensàvem que era excessiu.  Que amb el que se’ns 



 

  

dóna d’atribució com a grup municipal en tenim prou i suficient com per fer-nos 
valdre un administratiu o alguna persona que faci aquesta feina necessària per 
al funcionament dels grups municipals.  I bé, només deixar clar la posició de la 
Candidatura. 
 
ALCALDE 
 
Més paraules?  Passem a la votació.  Vots a favor del punt número 6, perquè 
el primer és donar compte.  Vots a favor?  Abstencions?  S’aprova amb 
l’abstenció de la CUP. 
 
El punt número 5 no es vota, ja que es tracta de donar compte d’un Decret. 
 
El punt número 6 és aprovat amb el resultat següent:: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (19) 
  Abstenció: CUP (1) 
 

   7. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DEL 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ASSETJAMENT SEXUAL O 
PER RAÓ DE SEXE. 

 
ALCALDE 
 
I passem al 7, eh?, perquè s’ha fet el 5 i el 6.  Les Festes Locals.  Disculpin, 
passem al 7, per tant l’aprovació del protocol d’actuació en cas d’assetjament 
sexual o per raó de sexe.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, en el seu article 48, estableix l’obligatorietat de promoure 
condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe, i d’arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar curs a les 
denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte. 
 
Atès que aquest procediment ha estat elaborat per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i exposat a la consideració del Comitè de Seguretat i Salut del mateix 
de data 20 de maig de 2010. 
 
Vist que no consta cap esmena o al·legació en relació amb aquest protocol. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 



 

  

“PRIMER. Aprovar el Protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o per 
raó de sexe que s’adjunta com a document annex. 
 
SEGON. Nomenar per part de la Junta de Govern Local, en el termini de 30 
dies, els membres de l’Equip d’assessorament i valoració, així com els/les 
treballadors/es de referència.” 
 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ASSETJAMENT SEXUAL O PER 
RAÓ DE SEXE 

 

 1. Declaració institucional 

 
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DE LA CORPORACIÓ VERS LA PREVENCIÓ 

DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa de manifest la seva voluntat 
d’assolir un ambient de treball saludable per a les persones treballadores de la 
corporació. Dins d’aquesta voluntat s’emmarca l’abordatge dels comportaments 
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. 
 
En aquest sentit, el Ple Municipal expressa de forma inequívoca el seu compromís 
amb el present protocol i assumeix la responsabilitat envers l’aplicació efectiva 
d’aquest. Amb aquesta finalitat, i en el marc d’allò que estableix la Llei Orgànica 
3/2007 per a la igualtat efectiva entre homes i dones, el Ple es compromet a: 
 

- Fomentar la implantació i difusió efectiva del protocol, garantint que totes les 
queixes i/o denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de forma justa, 
ràpida i amb confidencialitat.  

- Assignar els recursos necessaris per a l’aplicació efectiva del protocol.  

 2. Definicions i exemples 

Assetjament sexual: la situació en la qual es produeix qualsevol comportament 
verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, amb el propòsit o l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat d’una persona especialment, quan es crea un entorn 
intimidatori, hostil degradant, humiliant o ofensiu.  

A títol d’exemple: 
 Verbal 

- Fer comentaris sexuals obscens. 
- Fer bromes sexuals ofensives. 
- Formes d’adreçar-se denigrants o obscenes. 
- Difondre rumors sobre la vida sexual d’una persona. 



 

  

- Preguntar o explicar fantasies, preferències sexuals. 
 No verbal 

- Mirades lascives al cos. 
- Gestos obscens.  
- Ús de gràfics, vinyetes, fotografies, imatges d’internet amb contingut 

sexualment explícit. 
- Cartes, notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual de caràcter 

ofensiu.  
 Físic 

- Apropament físic excessiu. 
- Arraconar, buscar deliberadament quedar-se  a soles amb la persona de forma 

innecessària. 
- El contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges indesitjats). 
- Tocar intencionadament  o “accidentalment” les parts sexuals del cos.  

Assetjament per raó de sexe: la situació on es produeix un comportament no desitjat 
relacionat amb el sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la 
dignitat de la persona i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o 
ofensiu. Cal dir que per considerar assetjament per raó de sexe, cal una pauta de 
repetició i acumulació sistemàtica de conductes ofensives.  

A títol d’exemple, i sense ànim limitador, es considera que els següents 
comportaments, per si sols o conjuntament amb altres, tenint en compte la pauta 
d’insistència o repetició , poden evidenciar l’existència d’un conducta d’assetjament 
sexual: 

- Conductes discriminatòries pel fet de ser una dona. 
- Formes ofensives d’adreçar-se a la persona.  
- Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual. 
- Utilitzar humor sexista. 
- Menystenir la feina feta.  
- Ridiculitzar les persones que assumeixen tasques que tradicionalment ha 

assumit l’altre sexe (per exemple, infermers homes). 
- Ignorar aportacions, comentaris o accions (excloure, no prendre seriosament). 
 

També es considera assetjament per raó de sexe el que es produeix per motiu de 
l’embaràs o maternitat de les dones o en l’exercici d’algun dret laboral previst per a la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

- Assignar una persona un lloc de treball de responsabilitat inferior a les seves 
capacitats o categoria professional.  

- Assignar tasques sense sentit o impossibles d’assolir.  
- Sabotejar la feina feta o impedir- deliberadament- l’accés als mitjans adequats 

per realitzar-la (informació, documents, equipament). 
- Denegació arbitrària de permisos als quals la persona té dret.  

 
Majoritàriament són les dones qui són assetjades, però l’assetjament sexual i per raó 
de sexe pot afectar tant a dones com a homes i es poden produir entre persones del 
mateix sexe.  



 

  

 3. Àmbit de protecció 

El protocol està a la disposició de tot el personal de l’ajuntament, sigui quina sigui la 
modalitat contractual (temps complert o parcial, contracte temporal o indefinit, laboral 
o funcionari), per a les situacions que es produeixin en qualsevol lloc o moment, en les 
què  les persones es trobin per raons professionals i laborals. Així mateix, també està 
a disposició de les persones que no formen part de l’ajuntament però que s’hi 
relacionen per raó de feina. 

 4. Obligacions i orientacions 

Totes les persones que treballin amb l’Ajuntament tenen l’obligació de tractar i el dret 
a ser tractades amb respecte i educació, evitant qualsevol comportament o actitud que 
puguin ser ofensius, molestos o discriminatoris. 

4.1.  Obligacions i orientacions de la direcció de l’empresa (Junta de 
Govern Local)  

- Garantir i vetllar pel acompliment i seguiment de les orientacions i principis que 
estableix el protocol . 

- Tenir en consideració els informes que li siguin lliurats en relació a 
l’assetjament sexual o l’assetjament per raó de sexe.  

4.2. Obligacions i orientacions dels/les Caps de Servei/Departament/Unitat 
- Vetllar per la bona conducta de les persones sota la seva responsabilitat. 
- En cas d’observar indicis d’assetjament sexual o per raó de sexe, fer saber a 

les persones treballadores la no tolerància d’aquestes situacions i estar alerta 
a futures situacions. 

- En cas d’observar o bé que li siguin comunicades situacions d’assetjament 
sexual o per raó de sexe promoure la resolució de la situació ja sigui informant 
a la persona assetjadora o bé mitjançant els processos descrits en el protocol. 

- Mantenir la confidencialitat dels casos.  

4.3.  Obligacions i orientacions de la representació de les persones 
treballadores 

- Participar en l’elaboració i implantació del protocol. 
- Contribuir a crear una major cultura i sensibilitat sobre el tema proposant 

accions de difusió, etc. 
- Proposar i establir mecanismes i procediments per conèixer l’abast d’aquests 

comportaments; contribuir a la detecció de situacions de risc.  

En cas que siguin coneixedors de la situació per queixa i/o denúncia directe o bé 
perquè participin del procés de mediació / resolució: 

- Donar suport a les persones treballadores que puguin estar patint aquesta 
situació.  

- Actuar com a garants dels processos i compromisos establerts.  
- Garantir l’aplicació efectiva de les sancions.  
- Mantenir la confidencialitat dels casos. 



 

  

4.4.  Drets i obligacions de les persones treballadores  
- El dret a un entorn de treball saludable i a no patir ni assetjament sexual ni 

assetjament per raó de sexe. 
- L’obligació de tractar els altres amb respecte.  
- L’obligació de no ignorar aquestes situacions.  
- L’obligació  d’informar de les situacions d’assetjament sexual i d’assetjament 

per raó de sexe de les que es tingui coneixement.  
- L’obligació de cooperar en la investigació d’una denúncia interna d’assetjament 

sexual o assetjament per raó de sexe, quan sigui requerit.  
- El deure de confidencialitat.  

 5. Vies de resolució i resposta a l’interior de l’empresa 

Les persones que s’han sentit assetjades i,  havent informat a la persona del rebuig a 
les pretensions, situacions i actituds que es considerin ofensives, tenen a la seva 
disposició les següents vies de resolució interna: 

−  Queixa i sol·licitud d’assistència a persones de referència (aconsellat 
per a casos lleus). 

−  Denúncia interna (aconsellat per a casos greus). 
Aquestes vies no són excloents de la via administrativa (Inspecció de Treball) o la via 
judicial.  

5.1. Queixa i sol·licitud d’assistència a la persona de referència per 
resoldre la situació 

Aquesta via es recomana per a situacions incomodes (en les que no s’ha agredit 
físicament) que ja han estat advertides a l’assetjador/a per les persones assetjades i 
han persistit en el temps.  
Per a resoldre aquestes situacions existeix la figura de persona de referència 
(treballador/a de l’ajuntament que per la seva situació dins l’organització i les seves 
característiques personals és capaç de gestionar situacions de conflicte de forma 
informal entre els treballadors que estan en conflicte.  
Aquestes persones son proposades per la JGL informant al Comitè de Seguretat i 
Salut. Les persones proposades poden acceptar o renunciar voluntàriament i són 
designades bianualment.  
A l’annex II es presenta la relació de persones de referència de l’ajuntament i les 
seves dades de contacte.  
No totes les persones de referència han de conèixer els casos. La persona que vol 
presentar la queixa decideix a quina o quines persones de referència sol·licita l’ajuda.  
Les seves funcions són: 

− Donar suport a la persona que fa la queixa per identificar si un comportament 
pot ser susceptible o no de constituir assetjament sexual o assetjament per raó 
de sexe. 

− Facilitar informació sobre les diferents opcions per resoldre directament el 
problema.  

− Facilitar informació sobre les vies internes de resolució.  
− Informar dels drets i obligacions.  



 

  

− Proposar altres vies de suport i referència (mèdiques, psicològiques, etc. ). 
− Adreçar-se a la persona presumptament assetjadora. 

L’esquema del procés es presenta al diagrama I de l’annex I. 
 
 5.1.1 Conveniència de denúncia interna 
En cas que la persona de referència promogui la denúncia interna i la persona 
afectada no hi accedeixi, caldrà que aquesta ratifiqui per escrit la voluntat de no 
prosseguir amb el procés i, en qualsevol cas, la persona de referència informarà a 
l’equip d’assessorament i valoració de la situació.  

5.2.  Denúncia interna 
Aquesta via requereix la presentació de la denúncia per escrit a algun dels membres 
de l’equip d’assessorament i valoració. En cap cas s’acceptaran denúncies anònimes.   
Els agents que participen en la resolució de la situació en aquesta via són: 

− Equip d’assessorament i valoració: és un òrgan designat per la JGL i format 
per persones de reconegut prestigi dins l’ajuntament i que la seva posició 
pugui garantir la independència.  Es renovarà a cada legislatura. 

− Equip de decisió: és un òrgan integrat dins del Servei de Recursos Humans. 

En cas que la persona que denunciï tingui enemistat manifesta amb algun membre 
dels equips, disposa de la possibilitat d’exposar-ho a la denúncia. 

Equip d’assessorament i valoració 
Les seves funcions són:  

− Rebre formalment les denúncies que es formulin per a una situació 
d’assetjament sexual o per raó de sexe.  

− Atendre i assessorar la persona afectada amb caràcter immediat.  
− Posar en coneixement de la denúncia i facilitar-li una còpia a la persona 

denunciada. 
− Conèixer en detall els fets que es posen en coneixement i verificar, en el 

possible, l’objectivitat dels mateixos.  
− Avaluar l’abast i la gravetat dels fets i circumstàncies que concorren.  
− Elaborar un informe de conclusions.  
− Proposar les accions que considerin convenients per a la millor resolució del 

cas plantejat.  
− Serà d’especial responsabilitat la salvaguarda de la intimitat dels possibles 

involucrats, tant activament com passiva, a fi de no produir danys majors als 
que són objecte d’anàlisi.  

Equip de decisió 
Les seves funcions són: 

− Estudiar l’informe de conclusions elaborat per l’equip d’assessorament i 
valoració.  

− Verificar, en cas necessari, que s’han adoptat les mesures de prevenció i 
protecció necessàries de les persones involucrades.  



 

  

− Analitzar les propostes d’actuacions que els proposa l’Equip d’assessorament i 
valoració respecte del cas concret de què es tracti.  

− Decidir les mesures a adoptar en el supòsit plantejat, fins i tot les d’ordre 
disciplinari.  

L’esquema del procés es presenta al diagrama II de l’annex I.  

 6. Garanties del procés i termini 

Cal abordar i resoldre qualsevol de les vies sota els principis de: 

− Confidencialitat, discreció i objectivitat. 
− Rapidesa. 
− Transparència i equitat. 

L’aplicació efectiva del protocol requereix que els participants, sigui quin sigui el seu 
paper (persona de referència, equip d’assessorament, equip de decisió), actuïn amb 
total objectivitat, sense prejutjar les situacions.  

Es procurarà que la tramitació dels casos tingui un termini màxim de 10 dies hàbils 
tant per la via de queixa com per a la via de denúncia establint de forma aproximada 7 
dies hàbils per la fase d’instrucció i 3 dies hàbils per la fase de decisió. 

 7. Drets de la persona que denuncia 

− Presentar una queixa o una denúncia interna i que aquesta sigui tramitada 
amb rapidesa. 

− Fer-se acompanyar per algú de la seva confiança al llarg de tot el procés. 
− Rebre les garanties que no quedarà constància de la denúncia interna en 

l’expedient personal. 
− Rebre informació de l’evolució de la denúncia interna. 
− Rebre informació de les accions correctores que en resultin. 
− Rebre un tracte just.  
− Expressar en la denúncia la seva enemistat manifesta amb algun membre dels 

equips. 

 8. Drets de la persona acusada d’assetjament 

− Estar informada de la denúncia interna. 
− Rebre una còpia de la denúncia interna. 
− Expressar per escrit la seva enemistat manifesta amb algun membre dels 

equips. 
− Fer-se acompanyar per algú de la seva confiança al llarg de tot el procés. 
− Rebre informació de l’evolució de la denúncia interna. 
− Rebre un tracte just. 

 9. Denúncia falsa 

En cas que es detecti que la denúncia és falsa s’aplicarà el règim disciplinari de la 
corporació (Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de 
l’Ajuntament de VNG i el Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
lAjuntament de VNG)  i l’article 65.2 de  l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  



 

  

 10. Seguiment i control 

Un cop resolts els casos ja sigui la persona de referència, l’equip d’assessorament i 
valoració o l’equip de decisió, realitzaran un seguiment del cas, el temps necessari per 
assegurar la resolució del conflicte.  
Per altra banda, i per tal de donar compliment al requeriment legal de detectar 
possibles ambients laborals no saludables, a efectes estadístics es farà arribar al 
servei de prevenció les següents dades, (la persona de referència en el cas A) o 
l’equip de decisió en els cas B): 

− Número de persones assetjades. 
− Número de persones assetjadores.  
− Unitat o Servei.  
− Caràcter puntual o perllongat en el temps.  



 

  



 

  

 
 

 



 

  

 
ANNEX II: PERSONES DE REFERÈNCIA, EQUIP D’ASSESSORAMENT I 
VALORACIÓ 

PERSONES DE REFERÈNCIA 
 

NOM I COGNOMS DEPART. 
UNITAT.SERVEI 

UBICACIÓ  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

EQUIP D’ASSESSORAMENT I VALORACIÓ 
 

NOM I COGNOMS REPRESENTANT DE: 
EMPRESA/TREBALLADORS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Senyores i senyors regidors, com vostès deuen 
recordar, l’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i 
a la no discriminació per raó de sexe, així com l’article 9.2 consagra l’obligació 
dels poders públics de promoure les condicions per a la igualtat de l’individu i 
dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.  A tal fi, el 22 de març de 



 

  

l’any 2007 es va aprovar la Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre homes i 
dones, més coneguda com la Llei 3/2007.  La Llei defineix amb caràcter 
general l’assetjament sexual com qualsevol comportament, verbal o físic, de 
naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptat contra la 
dignitat de la persona, en particular quan es crea un entorn intimidador, 
degradant o ofensiu.  A Catalunya, l’article 41.3 de l’Estatut, si no l’han retallat, 
diu que les polítiques públiques han de garantir que s’afrontin de manera 
integral totes les formes de violència contra les dones i els actes () sexista i 
discriminatori i el nostre Parlament va aprovar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que en el seu article 5 fa 
referència a la violència en l’àmbit laboral, definint-la com la violència física, 
sexual o psicològica que es pot produir en el centre de treball i durant la 
jornada laboral o fora del centre de treball i de l’horari laboral, si té relació amb 
la feina.   
 
La Llei 3/2007 estableix l’obligatorietat en les empreses de més de 250 
treballadors, d’establir un pla () intern, pla que en aquests moments s’està 
redactant a l’Ajuntament amb l’ajut dels serveis de la Diputació.  Una part 
d’aquest pla contempla la implantació d’un protocol d’actuació en cas 
d’assetjament sexual o per raó de sexe, el qual em plau portar avui a Ple per a 
la seva aprovació. 
 
El protocol contempla una declaració institucional del Ple, definicions, l’àmbit 
de protecció, les vies de resolució i resposta, i el seguiment i control.  La 
declaració institucional diu que aquest Ple es compromet a fomentar la 
implantació i difusió efectiva del protocol, garantint que totes les queixes i/o 
denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de forma justa, ràpida i 
amb confidencialitat, i assignar els recursos necessaris per a l’aplicació 
efectiva del protocol.   
 
Es defineix com a assetjament per raó de sexe la situació on es produeix un 
comportament no desitjat, relacionat amb el sexe d’una persona, amb el 
propòsit o a l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear un 
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.  I com a assetjament 
sexual la situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal o físic 
no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat d’una persona o de crear-li també com abans, un 
entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.   
 
Les persones treballadores de l’Ajuntament que s’han sentit assetjades tenen 
dues vies de resolució, segons sigui podríem considerar el cas lleu o greu.  En 
el primer cas podríem encabir situacions incòmodes, en les que no s’ha agredit 
físicament, que ja han estat advertides a la persona assetjadora per les 
assetjades i han persistit en el temps.  Per resoldre aquestes situacions 



 

  

existeix la figura de persona de referència, que és un treballador o treballadora 
de l’Ajuntament que, per la seva situació dins l’organització i les seves 
característiques personals, és capaç de gestionar situacions de conflicte de 
forma informal entre els treballadors que estan en conflicte.  El segon cas o de 
denúncia interna requereix la presentació de la denúncia per escrit i en cap cas 
s’aceptaran denúncies anònimes.  Els agents que participen en la resolució de 
la situació d’aquesta via són l’equip d’assessorament i valoració, que és un 
òrgan format per persones de reconegut prestigi dins l’Ajuntament, i que la 
seva posició pugui garantir la independència; i l’equip de decisió, que és un 
òrgan integrat dins del servei de Recursos Humans.  Tant les persones de 
referència com les de l’equip d’assessorament i valoració, tal com ha dit abans 
el secretari, seran designades per la Junta de Govern Local. 
 
Finalment, estableix el dret de la persona que denuncia i de la persona 
acusada d’assetjament i el seguiment i control dels casos.  Potser algú pot 
pensar: i, per què tanta soroll?  Què és que sabem de cassos i no fem res?  
No, ni en sabem, ni ens ho imaginem, per lo menys aquest regidor, però 
aquest document és una eina per fer més fàcil la denúncia de les persones que 
alguna vegada puguin estar afectades per aquests cassos.  Penso a l’aprovar-
lo, el Ple municipal expresa de forma inequívoca el seu compromís amb el 
present protocol i assumeix la responsabilitat envers l’aplicació efectiva 
d’aquest. 
 
Aquest document ha estat elaborat pel Servei de Prevenció del Departament 
de Recursos Humans, amb la col·laboració del Departament d’Equitat i de les 
seccions sindicals i l’aporació de diversos caps de Servei.  Vull felicitar els 
membres del Departament de Recursos Humans per la feina ben feta que han 
fet, que fan i que segur que sempre faran en tots els seus àmbits.  
 
Senyores i senyors regidors, els hi demano el vot favorable per aprovar aquest 
protocol.  Gràcies per la seva atenció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular també volem felicitar la... el fet de 
portar al Ple un document, un reglament d’aquestes característiques.  Per dues 
raons, per les faltes lleus, o diguéssim.... pensem que és el fet més important, 
perquè segurament és el que més escapa a la seva comprovació fàcil i pública, 
i no obstant és el motiu segurament que més incomoda a l’hora de treballar i 
que més insuportable pot fer el lloc de treball per moltes persones, normalment 



 

  

de sexe femení o homosexuals.  I l’altra raó, per les faltes greus, perquè és 
evident que per a les faltes greus calia un reglament així, tot i que estigui 
segurament contemplat doncs en moltes altres... en altres legislacions 
superiors.   
 
I també des de la Candidatura volem demanar que tothom qui estigui implicat 
en aquest reglament, per tant, a tots els treballadors de l’Ajuntament, el 
llegeixin, siguin homes o dones, siguin heterosexuals o homosexuals, el 
llegeixin amb detall i mirin tots els supòsits que contempla aquest reglament 
que trobem molt interessants, perquè segurament més d’un ens adonarem i 
s’adonarà quants... quina quantitat de supòsits són aquells que vexen les 
persones per motiu de diferència de sexe i per tant que poden fer insuportable 
el lloc de treball.  Pensem que és un document molt interessant.  Volem felicitar 
la Regidoria i l’equip que l’hagi preparat i votarem a favor. 
 
A les 18.20 hores s’incorpora a la sessió la senyora PURI SANTAMARÍA. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs gràcies, senyor Arrufat.  Passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 

   8. SERVEIS A LA CIUTAT. FESTES LOCALS 2011. 
 

ALCALDE 
 
I ara sí passem al punt número 8, que és el de les Festes Locals 2011. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
Atès que com cada any s’estableixen les dues Festes Locals per a la ciutat, 
d’acord amb el que es sol·licita per part del Servei Territorial del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, el Ple de l’ajuntament acorda el 
següent: 
 
“Establir com a Festes Locals de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2011,  el 
dilluns dia 17 de gener de 2011 ( Festivitat de Sant Antoni) i el divendres dia 5 
d’agost (Festivitat de la Verge de les Neus),  les quals seran publicades en el 
Diari Oficial de la Generalitat.” 
 
 
 



 

  

ALCALDE 
 
Molt bé.  És conegut.  Aquest any no coincideixen amb festiu i per tant no s’ha 
de triar uns altres dies.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
    9. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DEFINITIVA 

DE L’ESTUDI DE DETALL I PAISATGÍSTIC D’ORDENACIÓ DE LA 
PÈRGOLA PER A LA TERRASSA DEL CLUB NÀUTIC VILANOVA. 

 
ALCALDE 
 
I el punt número 9 és aprovar definitivament l’Estudi de detall i paisatgístic 
d’ordenació de la pèrgola per a la terrassa del Club Nàutic Vilanova. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
I. El passat 7 de novembre de 2008 el Club Nàutic Vilanova va presentar una 
instància, amb registre d’entrada número 25.366, en la qual sol·licitava la 
tramitació i aprovació del projecte d’estudi de detall d’ordenació de pèrgola per 
a la terrassa del Club Nàutic Vilanova, acompanyant la documentació d’aquest 
projecte.  
 
II. Un cop revisat l’esmentat projecte per part dels serveis tècnics i jurídics 
municipals, en data 2 d’octubre de 2009 el regidor d’Urbanisme i Planejament 
d’aquest Ajuntament va dictar un Decret en què es requeria al sol·licitant per a 
l’esmena de determinades mancances i errades que s’havien de realitzar amb 
caràcter previ a l’aprovació inicial de l’estudi de detall. 
 
III. En data 21 de gener de 2010, amb registre d’entrada número 1.745, el 
sol·licitant va presentar un nou document incorporant les esmenes 
assenyalades al requeriment referit en el punt anterior. Un cop analitzades 
aquestes esmenes, i segons els informes tècnic i jurídic favorables de data 2 
de març de 2010 i 12 d’abril de 2010, respectivament, que obren a l’expedient, 
es va concloure que s’havia  donat compliment al requeriment efectuat per el 
Decret municipal de 2 d’octubre de 2009 i s’informava favorablement la seva 
aprovació inicial. 
 
IV. El 20 d’abril de 2010, la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació 
inicial de l’estudi de detall i paisatgístic d’ordenació de la pèrgola per a la 
terrassa del Club Nàutic Vilanova a l’escullera de ponent. Aquest acord es va 
publicar en el BOPB núm. 105 de 3/5/2010, en el Diari de Vilanova de 
30/4/2010, en la pàgina web i en el tauler d’edictes municipal, i va ser sotmès 



 

  

a informació pública per termini de 20 dies, sense que s’hagin presentat 
al·legacions al respecte. 
 
V. El projecte d’estudi de detall de referència s’adopta en virtut d’allò que 
estableixen la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, que aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i el Pla 
Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament per resolució 
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya de 25 de maig de 2007 (DOGC núm. 4905 de 15/6/2007), que 
preveu en el seu article 7.2 que per a la ordenació volumètrica de cada zona 
caldrà fer un estudi de detall que inclogui un estudi paisatgístic de la proposta. 
Així mateix, s’ajusta amb caràcter general a allò que disposa l’article 26 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i es tramita de conformitat 
amb el que preveuen els articles 64, 65 i 66 d’aquesta mateixa norma. 
 
VI. Segons allò que disposa l’article 22.1.c de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases del règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’aquest 
instrument de planejament és el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
VII. Per tot l’exposat, d’acord amb els informes tècnic i jurídic emesos amb 
ocasió de l’aprovació inicial d’aquest instrument de planejament, i de 
conformitat amb la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que 
remet als articles 64,65 i 66 del DL 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la 
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en materia urbanística, la 
Comissió informativa de Ciutat Sostenible i participació proposa al Ple 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall i Paisatgístic d’ordenació 
de la pèrgola per a la terrassa del Club Nàutic Vilanova a l’Escullera de 
Ponent, presentat a tràmit pel Club Nàutic Vilanova.  
 
SEGON. Publicar aquest acord, així com les normes urbanístiques de 
l’instrument de planejament, en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seva 
executivitat, així com publicar l’acord en la pàgina web de l’Ajuntament i 
garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre d’aquest instrument de 
planejament. 
 
TERCER. Trametre un exemplar del document i una còpia de l’expedient 
administratiu complet, degudament diligenciats, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per al seu coneixement. 
 



 

  

QUART. Els drets de consulta i informació es podran exercir per mitjà de la 
pàgina web municipal o davant la Regidoria d’Urbanisme i Planejament, carrer 
Josep Llanza, 1-7, primera planta, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 
hores. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Club Nàutic Vilanova i demés persones 
interessades en l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin 
escaients.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Avui el que portem a Ple és el final de la tramitació 
que el Club Nàutic va endegar fa un temps per situar els seus... tant l’edificació 
com elements complementaris a l’edificació, dins de l’àmbit del Port.  El Pla 
Especial del Port de la nostra ciutat marca que per fer qualsevol ordenació 
volumètrica doncs s’ha de presentar un Estudi de detall.  Aquest Estudi de 
detall incloïa diferents coses en el seu dia... bueno, vam presentar... que 
després s’han anat esmenant i finalment ha acabat doncs quedant aquesta 
pèrgola, que amb els serveis tècnics ja van consultar diverses vegades, s’han 
fet esmenes entre l’entitat i els serveis tècnics.  Avui el que els demanem és 
l’aprovació del que ja s’ha explicat a bastament a les comissions informatives. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem... ah, perdona Josep.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Solament per manifestar el nostre vot amb 
abstenció en aquest punt, perquè creiem que un punt com aquest tipo, encara 
que s’hagi debatut a les comisions, crec que si l’aprovació inicial es fa per 
Junta de Govern Local, home, a la Junta de Govern Local no estan presents 
cap representant de cap partit de l’oposició.  Per lo tant, demanar l’aprovació 
final en Ple jo crec que és una falta d’ètica.  Crec que seria més important per 
() al Ple per aprovació inicial, debatre el punt al Ple i después fer l’aprovació 
definitiva.  Gràcies. 
 
 
 



 

  

JOAN MARTORELL 
 
Perdó, les competències... l’apartat de competències, el que presentem avui, el 
document, són... entra dintre de les competències de la Junta de Govern Local. 
Abans de presentar a la Junta de Govern Local ho vem explicar, a més a més 
en diferents fases, perquè hi va haver diferents modificacions a les Comisions 
Informatives.  I diu: “s’aprova en Junta de Govern Local inicialment i 
definitivament pel Ple”, que és el que hem fet avui. 
 
ALCALDE 
 
Home, no és... per complementar una mica la informació.  Home, sembla ser 
que ho podem aprovar-la inicialment per Junta de Govern i que la final és 
obligatòria.  Un pot estar a favor o en contra de que tingui delegades aquestes 
competències la Junta de Govern Local.  Jo suposo que és un excés verbal el 
dir que això és falta d’ètica.  Home, és en tot cas un procediment que li pot 
agradar més o menys, però d’aquí a que sigui falta d’ètica, ho trobo una mica 
desproporcionat.   
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Poder sí que és una mica desproporcionat, però 
estem en un estat democràtic i aquesta és una de les fórmules que no l’acepta 
l’estat democràtic, perquè clar, aquesta posició que s’aprova avui, aquest punt 
de l’ordre del dia que s’aprova avui, últimament s’està portant molt al dia, cada 
vegada més.  Jo recordo la legislació anterior, que el nostre grup va presentar 
una queixa per aquest tema, perquè creiem que temes que impliquen temes 
d’urbanisme, sobretot, a part de porta’ls a comisió informativa no costa res 
aprova’l, fer l’aprovació inicial al Ple, no costa res.  Perquè el senyor Martorell 
ha parlat d’unes al·legacions i uns informes tècnics, cosa que a la Comisió no 
les hem vist.  Jo no he vist les al·legacions que han presentat doncs la part que 
presenta la sol·licitud, ni he vist els informes tècnics.  Se n’ha parlat a Comisió, 
sí, però a l’aprovació inicial, torno a repetir, no hi ha representats cap membre 
del grup... dels grups polítics de l’oposició.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Sense ànim d’entrar en polèmica, eh?, però el sistema democràtic té moltes 
maneres d’articular-se.  En aprovar-se inicialment prèvia informació a la 
Comisió de Govern, deixar... publicar-ho, deixar un periode d’al·legacions, que 
no hi hagi al·legacions, aprovar-ho, tornar-ho a explicar a la comisió informativa 
i que s’aprovi definitivament en el Ple un pot dir: “m’agradaria, a més a més, 
que l’aprovació inicial es fes al Ple”, però d’aquí a dir que no es fixen els 



 

  

principis democràtics... vist com expropien a Venezuela, per entendre’ns, ben 
bé hi ha alguna diferència, diguem-ne.   
 
Però en tot cas entenc el que diu vostè, que és que s’hauria d’aprovar 
inicialment al Ple de l’Ajuntament.  Passem a la votació.  Vots a favor?  
Abstencions?  Amb l’abstenció de CiU i de la CUP s’aprova el tema. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  PSC, PP, ICV-EA i ERC (13) 
   Abstencions: CIU i CUP (8) 
 

 10. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’USOS PER A 
ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA DEL CASC ANTIC I EIXAMPLE CENTRAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 
ALCALDE 
 
I finalment hi ha l’altra aprovació, que és una altra aprovació definitiva, que és 
la modificació del Pla especial d’usos per a establiments musicals i de 
restauració pública, de pública concurrència del Casc Antic i Eixample Central 
de Vilanova.  Això és lo del... en fi, és una modificació respecte del Pla 
Especial d’Usos, eh? 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 13 de febrer de 2007, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va prendre l’acord d’aprovar inicialment el Pla Especial 
d’Usos per a establiments musicals i de restauració de pública concurrència 
del Casc Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, redactat pel Sr. Magí 
Gual Valverde. En el mateix acord se suspenia l’atorgament de llicències 
d’instal·lació, obertura i posada en marxa, ampliació i canvi d’ús d’activitats 
recreatives, musicals i de restauració, incloses en la regulació d’usos del Pla 
General d’Ordenació municipal (art. 33) en les claus 5 i 11, corresponents a 
l’ús de Restauració i Recreatiu, respectivament, en l’àmbit del casc antic i 
eixample central de la ciutat, segons el plànol que acompanyava dit acord, de 
conformitat amb l’art. 72 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
II. Efectuats els tràmits procedimentals oportuns, emesos els informes 
corresponents i resoltes les al·legacions presentades, finalment per acord del 
Ple de l’Ajuntament d’11 de febrer de 2008 es va aprovar definitivament el Pla 



 

  

Especial d’Usos per a establiments musicals i de restauració de pública 
concurrència del Casc Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, 
redactat pel Sr. Magí Gual Valverde (publicat al BOP núm. 40, de 15-02-08 i 
núm. 97, de 23-04-09).  
 
La competència municipal per a dita aprovació definitiva deriva de la resolució 
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 d’octubre de 
2005 (exp. 2005/018804/B). 
 
III. Aquest Pla té com a finalitat principal regular les activitats per cercar 
l’equilibri entre el legítim dret al descans dels veïns i el legítim dret al lleure i al 
desenvolupament i promoció econòmica de l’àmbit territorial definit. Així, 
segons es preveu en la seva exposició de motius, el Pla Especial té com a 
prioritat primera la intenció de compaginar les activitats de pública 
concurrència, és a dir, recreatives i de lleure dels ciutadans/es, principalment 
en horaris nocturns (bars, bars musicals, discoteques, etc.), amb el descans i 
tranquil·litat dels veïns. Amb aquest replanteig s’han tingut en compte les 
necessitats i peticions de veïns/es i de comerciants i s’ha volgut arribar a un 
punt d’entesa entre els dos sectors amb l’objectiu d’assolir la finalitat d’aquest 
Pla d’usos, que és establir l’equilibri entre oci i descans. 
 
IV. Tal i com es justificava motivadament a la part expositiva de l’acord 
d’aprovació inicial de la present modificació, tenint en compte que actualment 
l’àmbit territorial d’aquest Pla té una concentració de locals d’oci important i en 
la línia de treball plantejada en el marc de la Comissió de l’Espai Públic 
constituïda en aquest Ajuntament, es va posar de manifest la proposta 
d’ampliar la zona de preferència especial (ZPE) recollida en l’actual Pla 
d’Usos, a tota la zona del nucli antic de La Geltrú, així com les finques 
d’ambdós costats del carrer Sitges i les illes entre el carrer Barcelona i carrer 
de la Creu, segons el plànol adjunt a dita proposta, amb l’objectiu d’evitar la 
instal·lació de nous establiments d’oci nocturn en una zona que per les 
característiques dels carrers pot afectar amb major mesura al descans dels 
veïns.  
 
Aquesta mesura, conjuntament amb d’altres que s’estan duent a terme en tota 
la zona delimitada pel pla d’usos, té com a objectiu afavorir la convivència 
entre l’oci nocturn i el descans dels veïns al efectes de reduir el grau de 
conflictivitat existent. 
 
En conseqüència, l’objecte de la present modificació consisteix en modificar el 
pla d’usos ampliant la zona de preferència especial (ZPE) a tota la zona del 
nucli antic de la Geltrú així com les finques d’ambdós costats del carrer Sitges 
i les illes entre el carrer Barcelona i carrer de la Creu.  
 



 

  

V. En data 13 d’abril de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment 
la modificació del Pla Especial d’Usos per a establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència del Casc Antic i Eixample Central de 
Vilanova i la Geltrú, consistent, com s’ha dit, en ampliar la zona de preferència 
especial (ZPE) a tota la zona del nucli antic de la Geltrú, així com les finques 
d’ambdós costats del carrer Sitges i les illes entre el carrer Barcelona i carrer 
de la Creu.    
 
El referit acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 102, de data 29-04-10, en el tauler d’anuncis de la Corporació (des del 
26-04-10 fins el 26-05-10), en el Diari de Vilanova de data 30-04-10 i en la 
web municipal d’aquest Ajuntament, i dins el període d’informació pública no 
s’ha presentat cap tipus d’al·legació contra dit acord. 
 
VI. En data 27 d’abril de 2010 se sol·licita a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona l’informe preceptiu previst a l’article 83.5 del text 
refós de la Llei d’urbanisme. En data 19 de maig de 2010 (registre núm. 
12034) té entrada en aquest Ajuntament trasllat de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de data 13 de maig de 2010, mitjançant el qual 
s’acorda emetre informe favorable d’aquesta modificació de Pla Especial, amb 
l’observació següent: 
 
Cal completar el document amb el plànol de planejament vigent i la 
modificació de l’article 7 de la normativa del Pla especial vigent.  
 
Pel que fa a la modificació del referit article 7, aquest només consisteix en 
incloure en el seu redactat els vials que canvien de zona A a zona ZPE, 
segons es diu al mateix acord de la CTU de Barcelona.     
 
Així mateix, durant la tramitació d’aquest Pla no s’ha introduït cap altre canvi 
en el document aprovat inicialment.   
 
VII. La competència municipal per a dita aprovació definitiva deriva de la 
resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 
d’octubre de 2005 (exp. 2005/018804/B). 
 
L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva 
de la present modificació és el Ple de la Corporació, de conformitat amb 
l’article 22.2 c) de la Llei de bases del règim local i art. 79.1 d) TRLUC, amb 
relació a la seva Disposició Transitòria Setena i a l’esmentada resolució del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 d’octubre de 
2005.  
 



 

  

D’acord amb l’article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
per a l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.  
 
Per tant, vist el document de text refós del Pla Especial Pla Especial d’Usos 
per a establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc 
Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, en el qual s’incorporen les 
modificacions resultant del present expedient de modificació, així com les 
indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme en el seu acord de 13 de 
maig de 2010, i de conformitat amb els arts. 67, 72.2, 94.1, 83, Disposició 
Transitòria Setena, 79.1 i 85 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i arts. 117.3, 
118 i preceptes concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar definitivament la modificació del Pla Especial d’Usos per a 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc Antic i 
Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, consistent en modificar el Pla d’Usos 
ampliant la zona de preferència especial (ZPE) a tota la zona del nucli antic de 
la Geltrú, així com les finques d’ambdós costats del carrer de Sitges i les illes 
entre el carrer de Barcelona i carrer de la Creu.  
 
SEGON. Aprovar el document de text refós del Pla Especial d’Usos per a 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc Antic i 
Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, en el qual s’incorporen les 
modificacions resultants del present expedient de modificació, així com les 
indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en el seu 
acord de 13 de maig de 2010 
 
TERCER. Publicar el present acord, així com la normativa urbanística del 
document de text refós del referit Pla Especial, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 100.1 i 101.1 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
Així mateix, aquest document urbanístic restarà a disposició del públic per a 
l’exercici del dret de consulta i d’informació, a la web municipal d’aquest 
Ajuntament 
(http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/index.html), així com 



 

  

a la Regidoria d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanza 1-7, 08800 
de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
 
QUART. Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona còpia de la 
documentació tècnica i administrativa completa, en el termini d’un mes des de 
la data del present acord i com a condició per a la publicació d’aquest acord 
d’aprovació definitiva, als efectes de l’establert als articles 86 i 101.5 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme.” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  El planejament derivat té aquesta tramitació.  El pot 
aprovar la Junta de Govern i després, finalment, definitivament l’aprova el Ple.  
Insisteixo perquè aquesta és la tramitació.  Que es poden fer d’altres maneres, 
evidentment, però això és el planejament tal com el tenim aquí i la Llei també 
ens empara en aquest sentit, eh? 
 
Bé.  Sobre el Pla... sobre la modificació que presentem avui.  Des del 2008 
tenim en vigor a la zona del Nucli Antic de la ciutat un Pla d’Usos que es diu 
Pla especial d’usos per a establiments musicals i de restauració de pública 
concurrència del Nucli Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, que va 
sorgir arrel de diferents problemàtiques de convivència entre el que és l’oci 
nocturn i el descans dels veïns.  Va tenir una llarga tramitació, que també la 
vem tractar aquí i que finalment va derivar amb una aprovació definitiva 
d’aquest document.  Ha passat un temps, des del 2008 fins ara, i de l’anàlisi de 
les converses amb diferents sectors doncs n’hem tret una sèrie de conclusions, 
que potser calia incorporar, ampliar la zona de màxima restricció de locals d’oci 
per minimitzar la problemàtica creada entre l’afluència de gent que va a 
aquests locals, els locals d’oci i de restauració, i els veïns que hi viuen a 
l’entorn.  Normalment hi ha una bona convivència, però és veritat que en un 
moment en zones determinades doncs si hi ha massa concentració, per poc 
que vulguin, que ho evitin els establiments, doncs es genera una activitat que 
els veïns que viuen allà doncs en surten perjudicats.  El que fem en aquest 
cas, tal com vam fer en la Junta de Govern Local al mes d’abril inicialment, del 
qual a partir d’aleshores no hi ha hagut cap al·legació i avui presentem a 
aprovació definitiva, és ampliar aquesta limitació.  Es podien... fins aleshores 
es podien... fins a l’aprovació del Pla hi podia haver restaurants, bars-
restaurants en aquesta zona, la zona de la Geltrú antiga, diguem, i ara el que 
proposem és ampliar les restriccions a simplement que hi hagin nous 



 

  

establiments de restauració, restaurants.  Perquè com que coincideixen els 
horaris en els diferents establiments, això podia permetre doncs el fet de que hi 
haguessin establiments de bars-restaurants que actuessin a hores com a 
restaurant, però a hores com a bar, i això en el fons ajudés a incrementar 
aquests establiments en el sector de la Geltrú, tot i que s’havia limitat en el seu 
dia.  
 
Per tant, el que fem és limitar, situar la zona de preferència especial a la 
Geltrú, com una zona en què només s’hi podran obrir nous establiments de 
restauració, en comptes dels que... de restauració i bar que hi havia 
anteriorment.  Aquesta ampliació s’inclou en una sèrie d’activitats que du a 
terme la Comisió de l’Espai Públic, que es va crear l’estiu del 2009, i que es 
proposa treballar en tres àmbits d’actuació: per una banda, treballar per 
compatibilitzar l’oci i el descans nocturn, per altra banda treballar aspectes de 
convivència en l’espai públic i avançar-se o resoldre els conflictes que s’hi 
puguin generar i finalment detectar les zones de risc o de possible conflictivitat, 
inseguretat, violència, que pugui haver a l’espai públic.  És una comisió que 
està formada per tècnics i representants polítics de... a partir del lideratge de la 
Comisió de Cohesió Social i Identitat i hem anat proposant una sèrie 
d’activitats i de... per arribar a aquestes... assolir aquests objectius de fer una 
ciutat viva, una ciutat amb activitat noctura i doncs que serveixi activitats d’oci 
per a totes les edats, però evidentment que hi hagi un equilibri amb la 
convivència dels veïns que viuen en aquestes zones.  I això és el que, el que 
demanem, el que proposem avui, per tant, augmentar doncs aquesta limitació 
que, repeteixo, s’inclou dintre d’unes activitats de la Comisió de l’Espai Públic. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Martorell.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, malgrat que nosaltres celebrem les 
modificacions que recull aquest nou texte, en el sentit de que es treuen doncs 
grans restriccions que n’hi havien en el texte inicial, nosaltres per coherència 
continuem pensant que el tema del soroll n’hi han altres formes i altres eines 
per combatir-les i que de moment encara no s’estan portant doncs amb tota la 
decisió que seria convenient doncs per acabar amb aquest problema de 
l’equilibri entre l’oci i el descans veïnal, no?  I al mateix temps també pensem 
que encara... encara és hora doncs que realment hi hagi un pla d’usos 
complert de tota la ciutat, doncs per evitar doncs que els problemes que n’hi 
han a certes zones es desplacin en altres i l’únic que fem llavors és modificar 
en comptes d’equilibrar el problema de soroll, és canviar-lo de lloc.  Per 
aquesta raó, com realment celebrem doncs que s’hagin tret tantes restriccions 



 

  

al texte inicial per poder obrir nous negocis d’oci i restauració a la zona, la 
nostra posició també canvia i en aquest cas serà l’abstenció.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Des de Convergència i Unió entenem que 
l’aprovació de l’11 de febrer del 2008, del Pla Especial d’Usos, no ha portat els 
resultats que l’equip de govern esperava assolir amb la seva aprovació, i és 
per això que avui presenta aquesta modificació per ampliar la zona on s’ha 
d’ampliar les mesures que contenen el Pla Especial d’Usos per als 
establiments musicals i de restauració de la via pública, de pública 
concurrència del casc antic i de l’eixample central de Vilanova i la Geltrú. 
 
El nostre grup avui manté el vot de l’11 de febrer del 2008, és a dir, votarem en 
contra d’aquesta modificació puntual.  No obstant argumentar el perquè el 
nostre vot en contra i amb els siguentes consideracions.  La primera, no 
trobem ètic que el govern porti avui aquest punt per a la seva aprovació al Ple 
quan l’equip de govern ja ha fet la seva aprovació inicial en Junta de Govern 
Local () que sigui repetitiu, el dia 13 d’abril de 2010, en la que els grups de 
l’oposició no estan representats.  Quan en la Comisió Informativa el nostre 
grup () donar les raons del nostre posicionament, entenent que aquest Pla està 
mancat de legitimitat, ja que s’empara en valors de mesures acústiques d’un 
Pla Acústic de la ciudat que encara no està aprovat.   
 
Segona, ja s’ha vist que aquest Pla no soluciona la seva prioritat primera de 
compaginar les activitats de pública concurrència, principalment en horaris 
nocturns, amb el descans i la tranquil·litat dels veïns.  L’equip de govern davant 
l’empitjorament del problema no se li ocorreix cap altra cosa que ampliar la 
zona, creant la possibilidad de que el problema es vagi trasladant a altres 
zones de la ciudad i hagi així d’anar modificant puntualment el Pla quan 
convingui.  Fins quan, senyor Martorell?   
 
Tercer.  Des de Convergència i Unió entenem que aquesta situació està creant 
un greuge comparatiu amb els ciudadans que demanen obrir locals comercials 
en aquestes zones i se’ls posa tot tipus d’impediments.   
 
Quart.  Entenem que des del govern s’ha portat una política nefasta per arribar 
a una solució d’aquest problema que fa tant de temps que pateixen els 
ciudadans.  Senyor Martorell, tant costa haver portat per a la seva aprovació, a 
més d’aquest Pla Especial, l’Ordenança Municipal reguladora del soroll i de les 



 

  

vibracions, consensuada en Comisió Informativa i que en l’última reunió que 
vam tenir al mes de novembre del 2009 vam quedar d’acord en que estaria 
preparada per presentar-la al Ple del mes de desembre o del gener d’aquest 
any?  Ordenança que ja vàrem estar d’acord en Comisió Informativa al mes de 
juliol del 2005.  Fa anys que anem, eh?  I que es va deixar sobre la taula a falta 
de la confecció del mapa acústic de la ciutat.  Mapa que va ser lliurat a 
l’Ajuntament al desembre del 2007 pel Laboratori d’Enginyeria Acústica i 
Mecànica de la UPC de Terrassa.   
 
Cinquè.  La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, que regula i contempla el tractament que s’ha de donar a aquests 
tipus d’actividad, estableix que tots els ajuntaments han d’aprovar el mapa de 
capacitat acústica i l’ordenança reguladora de soroll i vibracions abans dels 
tres anys de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.  Han passat vuit anys, i 
encara no tenim aprovades ni l’ordenança ni el mapa acústic.  El mapa de 
capacitat acústica emès de la ciudad, segons determina la mateixa Llei, s’ha 
de revisar cada cinc anys i es va redactar al mes de novembre del 2007.  
Falten solament dos anys i encara no està aprovat.  És a dir, igual haurem de 
revisar abans d’aprova’l el que es té ja acabat. 
 
Senyors del govern, no creuen que si haguessin actuat correctament, amb 
eficàcia i... s’haguessin solucionat molts dels problemes i situacions molestes 
que des de fa tant de temps estan patint i sofrint els ciudadans de Vilanova?  
Jo no tinc paraules per definir aquesta situació.  M’agradaria que después 
d’aquesta exposició de raons i motius, i sabent que el grup de Convergència i 
Unió sempre ha estat treballant al costat del govern en el tema de l’Ordenança 
i el mapa acústic de la ciudad, i que els documents ja estan aceptats des de fa 
mesos en Comisió Informativa i solament manca la revisió final, l’equip de 
govern... demanaria que l’equip de govern que recapaciti i que retiri aquesta 
modificació puntual del Pla Especial d’Usos per a establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència del casc antic i l’eixample central de 
Vilanova i la Geltrú, i que en el Ple proper del mes de... del 26 de juliol es 
presenti per a la seva aprovació inicial el mapa de capacitat acústica que ja 
està acabat, i l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions de la ciudad.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Bé, jo només aclarir... aclarir que el que fem avui 
és l’ampliació d’una zona, una de les mesures que sempre hem dit.  Perquè 



 

  

si... que poden ajudar a solucionar un tema que ens passa a totes les ciutats 
mediterrànies i no mediterrànies, que és la convivència entre el descans dels 
veïns i també el dret, evidentment, de la gent de sortir i de tenir un oci nocturn, 
que a més a més genera activitat econòmica a les ciutats i als llocs on està, 
no?  Per tant, ja he dit abans, aquesta acció que avui presentem està 
emmarcada dintre d’unes activitats que està tirant endavant la Comisió de 
l’Espai Públic, que té bàsicament tres braços, no?, unes mesures urbanístiques 
i de seguiment dels establiments, i a partir d’aquesta modificació del Pla 
d’Usos, però també seguiment dels establiments i aplicació de sancions sobre 
els horaris d’aquests establiments, si els incompleixen.  Mesures com 
increment de la vigilància policial, i sobretot mesures de sensibilització perquè 
hi hagi un equilibri entre l’oci i el descans.  Alguna d’aquestes s’han portat a 
terme, com les nits joves recentment, amb un èxit que creiem que ens portarà 
doncs a tirar endavant en properes èpoques.  Per tant, som conscients de que 
tenim... estem... tenim sobre la taula un tema que és la convivència entre 
diferents col·lectius a la ciutat i no podem posar només una sola solució, 
perquè estaríem equivocats.  El que fem avui –jo ho dic per no confondre’ns-, 
el que fem és ampliar una zona perquè sigui una mica més restrictiva perquè 
no hi hagi més establiments, perquè és evident i qualsevol persona de vostès 
del grup de Convergència i Unió que vagi a parlar amb gent de la Geltrú, amb 
veïns de la Geltrú, doncs li explicarà que si posen més bars-restaurants en 
aquella zona probablement doncs això els perjudicarà la seva qualitat de vida, i 
es queixen del soroll, etc.  Per tant, el que no volem és que això s’incrementi.  
Que és l’única mesura?  Ja ho hem dit més d’una vegada, quan vam presentar 
l’aprovació inicial, i ho anirem dient, perquè és veritat que és així, que no és 
una sola mesura, és una qüestió cultural i que a més és un pacte ciutadà, i això 
dels pactes ciutadans costa una mica de tirar endavant.  Per tant, doncs 
aquesta és una acció que ens sembla... és una... que és oportuna modificar el 
Pla d’Usos en aquest aspecte.  La majoria de qüestions del Pla d’Usos que es 
van modificar en el seu dia, com deia el senyor Óscar Carretero, inicialment 
era molt més restrictiu i després doncs es va obrir més aquesta... doncs 
aquesta via perquè hi hagi per conviure oci i descans.  I bé, és un camí que 
anem avançant i que moltes ciutats similars a la nostra tenen problemes 
similars, algunes han aplicat aquestes solucions i d’altres doncs s’ho estan 
apuntant perquè probablement doncs això els servirà per aplicar altres doncs 
solucions a la seva ciutat. 
 
I sobre el mapa i l’Ordenança, sempre que surt aquest tema vincula 
l’Ordenança i el mapa.  Serà una eina, però no l’eina per solucionar.  No voldria 
ara aquí allargar la qüestió per un document que portarem a votació, primer a 
debat i després a votació properament, perquè les modificacions al mapa 
acústic les tenim enllestides.  L’actualització en funció de les noves normatives 
i, per tant, està actualitzat, no és el del 2007, sinó que és el del 2010, i per tant 
el portarem... primer, evidentment, els ensenyarem a les comisions 



 

  

informatives i acabarem d’estudiar i entendre doncs quin és el seu 
funcionament i després el sotmetrem a votació.  De la mateixa manera que 
l’estem enllestint perquè l’ordenança marc que hi havia proposada pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, que és una 
ordenança marc que s’ha passat a molts municipis de Catalunya, doncs és una 
ordenança que l’hem d’anar adaptant i que no la podem... no la podem situar 
exactament a la nostra ciutat, perquè tenim un tarannà, una identitat , una 
manera de viure al carrer i una manera de viure les festes, doncs que 
probablement entraria en contradicció amb aquesta ordenança i les hem de 
pensar bé.  I abans de posar-ho a votació, doncs probablement tocarà dir-hi la 
seva a cada grup i a fer () o doncs millorar els documents, i això és el que 
farem properament.  
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOSEP IBARS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Gràcies, senyor Martorell.  Miri, jo he volgut ser una 
mica poder dur, eh?, en la meva exposició, però crec que el tema és el que ho 
porta.  Jo, aviam, és un tema que n’hem parlat a comisió moltes vegades, 
moltíssimes, però és que abans de que vostè fos regidor, al 2003, nosaltres ja 
vam presentar la moció, que va ser derrotada perquè s’apliqués aquesta 
ordenança, tal com marcava la llei del 2002.  Han passat vuit anys, com he dit 
abans, i encara no tenen res.  Llavors és quan vostè diu que les ordenances es 
tenen de posar al dia... la Generalitat... escolti, al novembre vam quedar 
d’acord i vam quedar que la setmana siguent o quinze dies, o abans de Nadal, 
es farien les rectificacions.  Jo li vaig dir, perquè s’ha passat en comisions i 
s’ha debatut en comisió, que fagi el favor de presenta’l al més ràpid possible, 
que nosaltres li votarem a favor.  És que li he dit això, o no?  Jo li he dit això.  
Llavorens jo li demanaria que no es posés que l’ordenança... no, no, 
l’ordenança implica tot aquest tipus d’actes, el soroll i vibracions, i estan totes 
les activitats d’una ciudat.  Avui en dia a Catalunya hi ha una cantidad de 
ciudats que tenen aquesta ordenança aprovada fa anys.  I jo només li 
demanaria que doncs que anés a visitar Vilafranca, que és la ciudat més a 
prop de Vilanova, que ja la tenen aprovada des del 2006.  I li demanés si l’han 
rectificat al 2010, si han fet aquestes correccions que diu vostè.  I sinó jo li 
demanaria que doncs miri, aquí tinc aquesta revista, que és de la Diputació, 
que fa una ordenança tipus, que tots els ajuntaments copien, només cal 
canviar el nom, eh?, i del març del 2004 que parla de contaminació acústica i 
estan tots els temes que avui s’han debatut aquí.  Jo li demanaria que, si no la 
té, doncs ja li faria arribar, que se la llegeixin.  Gràcies. 
 



 

  

JOAN MARTORELL 
 
Jo només volia fer un aclariment.  No és que no tinguem normativa vigent, que 
n’hi ha, sinó que és que en el seu dia es va plantejar un canvi d’ordenança per 
actualitzar determinats aspectes, i la normativa doncs funciona.  És veritat que 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge, que és qui té les competències a 
nivell nacional, doncs ha plantejat ara una normativa a nivell de Catalunya i 
amb unes propostes d’ordenances marc perquè els ajuntaments s’hi adaptin, i 
en això estem treballant.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Digui’m puntillós, però ha tornat ha dir lo de l’ètica, carai.  Però 
siguem proporcionals en l’ús de les paraules.  Si s’aprova una ordenança, en 
aprovació inicial, s’ha explicat a la Comisió Informativa... 
 
JOSEP IBARS 
 
No està aprovada l’ordenança. 
 
ALCALDE 
 
Perdona, disculpa, la modificació que estem fent ara, eh?, en aprovació inicial.  
S’ha parlat a la Comisió Informativa, després hi ha període d’al·legacions, 
després es torna a parlar a Comisió Informativa, després es torna a parlar... es 
torna a votar al Ple.  Carai, això no és un mecanisme antidemocràtic.  Vostè 
diu: és que l’aprovació inicial s’hauria d’haver fet al Ple.  D’acord.  Però s’ha de 
ser proporcional en l’ús de les paraules, perquè sinó el que fan altres països, 
com el que deia abans, Venezuela, amb procediment administratiu, llavors allò 
què és?  M’entén o no?  Vull dir que siguem proporcionals en l’ús de les 
paraules.  Més que res era... era un matís, eh?, només. 
 
JOSEP IBARS 
 
Jo només per acabar i no entrar en discusió.  És que vostè ho acaba de dir, sí 
que s’agrairia que aquests temes s’aprovessin inicialment al Ple i llavors 
treuríem totes aquestes paraules que utilitzem, eh?  Però jo també li volia 
comentar al senyor Martorell que revisés una mica la llei de 2002, que diu que 
es té de fer el mapa acústic i aquest mapa acústic desenvolupa una 
ordenança.  Gràcies. 
 
 
 
 



 

  

ALCALDE 
 
Passem a la votació.  El que estem... perquè hem parlat de moltes coses, però 
el que estem votant és una modificació del Pla d’Usos, que és una ampliació 
d’una determinada zona d’una prohibició, eh?  Endavant.  Vots a favor.  En 
contra.  Abstencions.  S’aprova amb l’abstenció de la CUP i de Partit Popular, 
el vot a favor del govern i el vot en contra de Convergència i Unió.  Hi ha hagut 
un canvi d’última hora i han votat en contra.  Crec, eh?  Ha estat culpa meva, ja 
m’ho semblava.  S’aprova, com no podia ser d’una altra manera, naturalment.  
Pensava que havia sigut culpa... no, ni molt menys.  S’aprova amb els vots a 
favor del govern, l’abstenció de la CUP i del Partit Popular i el vot en contra de 
Convergència i Unió. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (12) 
   Vots en contra: CIU (7)  
   Abstencions: PP i CUP (2) 
 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
ALCALDE 
 
Passem a les mocions. Hi ha una moció d’urgència, presentada per la CUP.  
Jo li demanaria que exposés la urgència, diguem-ne. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
La mateixa urgència que ha portat a l’equip de govern i a Convergència a 
pactar una moció aquesta setmana darrera.  No hi ha hagut temps per entrar-la 
en temps i per tant la presentem ara. 
 
ALCALDE 
 
Jo només voldria matitsar una cosa.  I és:  a la Comisió Informa... a la Junta de 
Portaveus, que és on legalment es poden... segons el reglament es poden 
acordar els grups fer mocions i incorporar-les a l’ordre del dia, que és el lloc on 
reglamentàriament correspon, allà no es va plantejar fer aquesta moció, que 
diu que el govern i un altre grup, en aquest cas Convergència i Unió, presenten 
de forma compartida.  Vostès no han participat d’aquest diàleg, ni tampoc l’han 
presentat en temps i forma.  De tota manera, he volgut utilitzar la paraula per 
exposar el vot a favor de la urgència per part del govern. 
 



 

  

Passem a la votació de la urgència.  Vots a favor?  S’aprova, per tant, la 
urgència.  I passarà... perdó, i el Partit Popular en contra, disculpin.  Vots en 
contra?  Partit Popular.  S’aprova la urgència amb els vots en contra del Partit 
Popular els vots a favor de la resta de grups. 
 
I passar a l’últim punt de l’ordre del dia.  Que jo els hi suggereixo que la 
debatim conjuntament amb la moció que ha presentat uns quants grups sobre 
l’Estatut, eh?, perquè em sembla que és lo apropiat.  Que en tot cas un ponent 
de la primera cada grup es posicioni sobre el tema, diguem-ne, i que per tant 
no fem una discusió sobre una i una discusió sobre l’altra, no?, perquè em 
sembla que aleshores seria desvirtuar una mica l’esperit del que estem parlant.  
Us sembla bé amb tots?   
 
Per tant, passen les últimes, diguem-ne, i després també suggereixo que la 
moció número 12 i la moció número 17 es parlin conjuntament.  El ponent de la 
12 i el ponent de la 17 l’exposen i després es posicionen els grups, perquè el 
contingut no és el mateix, perquè sinó n’hi hauria una, però sí sobre el mateix 
tema.  Els hi sembla adequat?  Molt bé. 

 
Es vota la urgència de la moció presentada per la CUP: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP () 
   Vot en contra: PP (1) 
 
S’aprova, per tant, la urgència de la moció i es passa a tractar en darrer lloc, 
juntament amb la moció número 18, en defensa de l’Estatut de Catalunya. 

 
  11.  MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA QUE PORTA A TERME LA 

CONFAVC. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, passem a la moció número 11 sobre l’adhesió a la campanya que 
porta a terme la CONFAVC. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

 
Atès que la CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya) va 
endegar fa un parell d’anys una campanya que reclamava la reforma del sector 
elèctric i que aquesta energia sigui subministrada amb qualitat i a uns preus 
raonables. Alhora, la campanya defensa un model progressiu en les tarifes i 
aposta per un model amb energies renovables. 
 



 

  

Atès que l’Ajuntament ha rebut una carta de la CONFAVC (Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya) demanant que l’Ajuntament prengui un 
seguit d’acords relacionats amb aquesta campanya. D’altra banda aquest 
ajuntament troba procedent donar suport a la campanya de la CONFAVC. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del 
15 de juny de 2010 va acordar adherir-se a l’esmentada campanya i donar 
suport a l’acció de l’apagada general de 21 de juny de 2010 de 22:30 a 22:40 
hores. 
 
Per tot això,  
 
Els grups sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord en forma de MOCIÓ: 
 
“PRIMER. Adherir-se a la campanya que promou la CONFAVC i donar suport a 
l’acció efectuada d’APAGADA GENERAL a Catalunya el dia 21 de juny de 
22:30 a 22.40 hores, la qual aquest Ajuntament ja va executar. 
 
SEGON. Sol·licitar a Endesa la inversió suficient i necessària per tal de garantir 
el manteniment de les instal·lacions elèctriques i el servei contractat. 
 
TERCER. Sol·licitar al Ministeri d’Indústria un rebut just que premiï l’estalvi 
energètic i penalitzi el consum irresponsable. 
 
QUART. Donar compte del present acord a la CONFAVC, a la Generalitat de 
Catalunya, al Ministeri d’Indústria, així com donar coneixement als ciutadans 
del present acord.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per situar la moció.  La Federació d’Associacions de Veïns de la 
nostra ciutat va, a través d’instància, presentar doncs aquesta moció, que ens 
posicionéssim concretament els grups.  He de dir que per un problema jo... 
doncs es va quedar sobre la taula en el passat Ple.  Per això al primer punt 
vam fer un acord de Junta de Govern, perquè el dia 21 efectivament es pogués 
fer doncs el que es proposava des de la Confederació d’Associacions de Veïns 
i que doncs a la nostra ciutat doncs ha organitzat també la Federació 
d’Associacions de Veïns, concretament, doncs la campanya per proposar que 
el dia 21, concretament 10 minuts, al vespre, doncs es fes una apagada 



 

  

general.  I bàsicament, en el que es demana és per posar en evidència doncs 
un sistema insuficient de manteniment de la xarxa elèctrica per part d’una 
operadora, en aquest cas d’Endesa, que ha portat doncs el nostre país amb 
moltes dificultats i que continua segurament doncs... que s’ha de treballar i s’ha 
de continuar per millorar concretament els serveis, i sobretot reivindicar doncs 
que el rebut d’un servei bàsic per a tota la ciutadania com és doncs l’arribada 
d’energia a les llars, doncs es faci en funció de sobretot doncs que sigui justa i 
que es faci en funció de premiar l’estalvi energètic i per altra banda doncs no 
premiar doncs l’ús ineficient o irresponsable del consum.  En aquest sentit, 
doncs a part d’aquesta... d’avui del posicionament i d’aquests acords, sabem i 
en aquest cas () el suport a tota la campanya que com a Federació a Vilanova 
es portarà a terme de diferents activitats i que com a Confederació també 
doncs es portarà a terme arreu del país.  
 
I us demano el vot favorable als grups d’aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor... si hi han paraules i sinó passem a la votació.  Vots a favor.  
Espera, perdona, senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Jo només demanaria, si pot ser, una correcció.  És a dir, votaríem a favor però 
solament una correcció.  És dir, al punt segon diu: “sol·licitar a Endesa”.  Avui 
en dia hi ha altres companyies elèctriques a Catalunya.  Sí, sí, sí, sí, sí, 
Iberdrola, perdoni, Iberdrola, que forma part de Gas Natural, i altres, eh?  
Llavors jo demanaria “a totes les operadores d’energia de Catalunya” o sinó es 
posa: “a Endesa, Iberdrola i altres”, eh?  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.   
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs recollim aquesta proposta: “Sol·licitar a Endesa i altres operadores que 
en aquest sentit impulsin un rebut just”. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor.   S’aprova per unanimitat. 
 



 

  

Es vota la moció, incorporant-hi la correcció que ha proposat el senyor IBARS, 
d’afegir “a totes les operadores d’energia a Catalunya”, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Adherir-se a la campanya que promou la CONFAVC i donar suport 
a l’acció efectuada d’APAGADA GENERAL a Catalunya el dia 21 de juny de 
22:30 a 22.40 hores, la qual aquest Ajuntament ja va executar. 
 
SEGON. Sol·licitar a Endesa i a totes les altres operadores d’energia a 
Catalunya la inversió suficient i necessària per tal de garantir el manteniment 
de les instal·lacions elèctriques i el servei contractat. 
 
TERCER. Sol·licitar al Ministeri d’Indústria un rebut just que premiï l’estalvi 
energètic i penalitzi el consum irresponsable. 
 
QUART. Donar compte del present acord a la CONFAVC, a la Generalitat de 
Catalunya, al Ministeri d’Indústria, així com donar coneixement als ciutadans 
del present acord.” 
 
A proposta de l’alcalde, es tracten conjuntament les mocions que corresponen 
als punts 12 i 17 de l’ordre del dia. 
 

  12. MOCIÓ DEL PP DE REBUIG A L’ÚS DEL BURKA. 
 
ALCALDE 
 
La moció número 12 i la 17 la fem junta.  Jo suggereixo que com el ponent de 
la 12 és el senyor Carretero, el ponent de la 17 és la senyora Grifell, parli 
primer el senyor Carretero, després la senyora Grifell i després el senyor 
Arrufat, el senyor... senyora Lloveras, bueno, a qui correspongui del grup de 
CiU. 
 
Senyor Carretero... i tots els grups. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  
 
ALCALDE 
 
Perdona, i falta que el secretari llegeixi els acords, que això intentant ordenar el 
debat m’ho he deixat. 



 

  

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La pluralitat cultural i religiosa és un valor positiu en la mesura que tots 
respectem uns principis de convivència comuns per protegir la seguretat, 
l'ordre, la salut o els drets i les llibertats fonamentals dels altres. 
 
Així mateix, la democràcia exigeix un reconeixement universal de la igualtat de 
drets i d'oportunitats per raó de gènere, la lluita contra tota mena de violència 
de gènere o de pràctiques que atemptin contra la dignitat de la dona o que 
signifiquin alguna mena de discriminació. 
 
La pràctica de la utilització de robes que dificulten la identificació i la 
comunicació planteja un problema de seguretat i és, en els casos del vel 
integral, un símbol de valors culturals que legitimen la dominació de les dones 
pels homes. 
 
És per aquests motius que proposem al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Instar l’equip de Govern a: 
 
“1. Prohibir, d'acord al procediment legalment establert, l’ús de vestimentes o 
accessoris que cobreixin totalment la cara i que impedeixin la identificació i la 
comunicació visual en els edificis i equipaments municipals (cívics, culturals, 
educatius, esportius i altres...), mitjançant la seva regulació a les ordenances 
municipals. 

 
2. Només s'establiran excepcions en relació amb la celebració de les festes 
tradicionals, així com per raons de seguretat pel que fa a les forces i cossos 
policials o per raons de salut i higiene en el treball. 
 
3. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durà a terme accions de sensibilització i 
de formació de tots els col·lectius socials de la ciutat encaminades a garantir el 
respecte a la dignitat de la dona des dels valors de la plena igualtat i la 
convivència. 
 
4. Traslladar aquest acord als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, per tal que adoptin les 
iniciatives legislatives necessàries per estendre aquesta prohibició a la via 
pública.” 
 



 

  

  17. MOCIÓ PER A MANTENIR LA CONVIVÈNCIA COM A BASE DE 
DISCUSSIÓ EN TEMES D’IMMIGRACIÓ. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat oberta i acollidora, per a totes les persones 
que han decidit triar-la com a ciutat on desenvolupar el seu projecte de vida, 
on treballar i educar els seus fills i filles. 
 
Aquest principi el podem compartir totes les forces polítiques de la ciutat. De la 
mateixa manera, aquesta afirmació pot ser compartida per tota la societat de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
A Vilanova i la Geltrú hem apostat pel diàleg, el consens, els punts d’equilibri 
entre totes les opcions quan hem considerat que hi ha un bé comú a protegir 
com és la convivència. 
 
A partir del convenciment que la diversitat és un valor afegit que té aquesta 
ciutat, el PLA PER A LA CONVIVÈNCIA de Vilanova i la Geltrú, aprovat en 
sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament del dia 16 d’abril de 2007, 
planteja com a eix central la interacció entre els vilanovins i vilanovines de 
naixement i els i les que en són d’adopció, i pretén treballar per a la 
construcció d’un espai de convivència comú, amb espais, comportaments i 
valors compartits. 
 
Cal destacar que entre els objectius del Pla es troba facilitar l’apropament i 
l’intercanvi entre persones de diferents procedències, vetllar per l’ús de l’espai 
públic en unes condicions d’igualtat i de respecte, prevenir i abordar situacions 
i actituds de discriminació de qualsevol tipus, i vetllar per la garantia dels drets 
i deures de totes les persones. 
 
En aquest context, i deixant clar que no donem suport a la regulació normativa 
i sense diàleg de temes que requereixen reflexió, debat profund, 
convenciment i temps, i tenint en compte que el vel integral no és un element 
que formi part del nostre paisatge urbà, l’actualitat del debat sobre el seu ús a 
les nostres ciutats existeix i, per tant, cal que en parlem i en reflexionem. 
 
Per altra banda, també creiem necessari reafirmar-nos en l’aposta per la 
prevenció i l’educació en la tolerància, entenent l’educació com una de les 
eines més eficaces per a garantir els drets individuals i la llibertat a escollir. 
 

ACORDS: 



 

  

 
És per aquests motius que els regidors dels Grups Municipals sotasignats 
proposen a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords: 
 
“1. Mantenir el Pla per a la Convivència com la base per al debat i discussió 

en matèria d’actuacions en temes d’immigració a la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
2.  Manifestar el nostre posicionament contrari al vel integral o qualsevol altre 

component que pugui ser un obstacle per a la convivència a la nostra 
ciutat. 

 
3.  Seguir treballant amb totes les entitats i sector socials, entre elles 

l’Associació Cultural Islàmica de Vilanova i la Geltrú, per promoure els 
principis bàsics del diàleg, del consens, de la mediació i el treball per 
avançar en la resolució de possibles conflictes amb l’objectiu de consolidar 
el bé comú més preuat com és la convivència. 

 
4.  Fomentar l’educació en el respecte a la dignitat personal i la igualtat entre 

homes i dones, per a assolir la cohesió i la convivència social sobre la base 
dels valors constitucionals que regeixen la nostra societat democràtica. 

 
5.  Utilitzar les facultats que ens dóna l’ordenament jurídic per garantir la 

igualtat, la llibertat i la seguretat a la nostra ciutat. 
 
6.  Demanar a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat que estableixin un 

marc comú de regulació en matèria d’identificació en totes aquelles 
dependències d’organismes oficials, per tal d’homogeneïtzar els 
reglaments d’usos en referència amb aquesta qüestió, en coherència amb 
els principis abans expressats. 

 
7.  Valorar com a positiu l’esperit del manifest presentat i signat per les entitats 

Unión de Centros Islámicos y Culturales de Catalunya, Associació Cultural 
Camí de la Pau, Associació Punt d’Intercanvi, Federació d’Entitats 
Culturals Catalanes d’origen Marroquí (FECCOM), Associació sociocultural 
Ibn Batuta, Associació Catalunya-Líban i Centre euro àrab de Catalunya, 
tot i que no necessàriament tots els grups municipals sotasignats 
compartim la literalitat del text.” 

 
 
ALCALDE 
 
Vinga, doncs ara, per tant, fem-ho així, eh?  Senyor Carretero. 
 



 

  

ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Imaginin per un moment que en aquest Ple un dels 
regidors en masculí, hagués aparescut amb un mocador tapant-se la cara, o 
directament tapant tot el cap, què hauríem pensat tots?  Aquest s’ha tornat 
boig, és un provocador, fa oportunisme, podrien haver pensat moltes coses.  Si 
en comptes d’un regidor ho hagués fet una regidora, que també podria haver-
ho fet tranquil·lament, hauríem pensat que home, que potser aquí està passant 
algo.  I lo que és més greu, si veiem en aquest Ple una regidora –que pot 
donar-se el cas- que practica l’islamisme i ve doncs amb el cap tapat o un 
mocador tapant-se la cara, probablement començaríem a pensar de que no 
està bé, però seríem més suaus en els nostres pensaments.  Però, ai Déu, si 
demà un de nosaltres, dels 25 regidors, sobretot els homes, li digués a la seva 
dona que tingués que portar un burka o un mocador tapant-se el cap.  Tapant-
se el cap no, perdó, la cara, que té un altre significat.  Probablement 
començarien a pensar d’una forma molt dolenta, de l’intolerant que és aquest 
home, de com està agredint a la seva dona, de la falta d’igualtat que té vers a 
la seva dona, de la humiliació que fa patir a la seva dona i de la () social que 
està provocant a la seva dona.  Doncs això al nostre parer, i penso que cap de 
nosaltres ho vol, per això, bueno, vam tenir la iniciativa de presentar aquesta 
moció en el Ple, que veig que l’equip de govern també ha pres la iniciativa de 
portar una altra més suau, on no es compromet a acabar amb aquesta 
discriminació de la dona d’una forma activa, i per això nosaltres el que 
proposem, entre d’altres coses, però com a principal () la prohibició en els 
locals públics de la utilització d’aquest tipus d’indumentàries doncs que al 
nostre convenciment van en contra de la llibertat, de la igualtat i la dignitat de 
les dones.  I per això doncs els hi demano doncs que recolzin aquesta iniciativa 
doncs per evitar que cap dona, cap ni una dona, pugui veure’s sotmesa a 
aquest maltractament i a aquesta humiliació pública.   
 
I ara, parlant de la moció que ha presentat l’equip de govern, ja anuncio que 
demanem la votació separada de gairebé tots els punts, perquè n’hi ha un 
punt, n’hi han dos punts que no podem compartir.  Un és mantenir el Pla de la 
Convivència, que és un pla que nosaltres vam votar en contra, perquè 
pensàvem que tenia aspectes on precisament no fomentaven la convivència, i 
ja ho vam explicar en el seu moment.  I un altre perquè considerem molt tou la 
posició de manifestar el nostre posicionament contrari al vel integral o 
qualsevol altre component que pugui ser un obstacle per a la convivència a la 
nostra ciutat.  Això és molt senzill, es prohibeix directament als municipis, als 
municipis on tenim competència, que és als municipals, i almenys és una 
mostra de volguer solucionar aquest problema.  Sí que estem d’acord amb 
gairebé la resta dels punts on es parla doncs de demanar a d’altres 
administracions superiors a la local mesures que vagin encaminades en la 
mateixa línia i d’evidentment fomentar i educar per evitar que els poquets 



 

  

casos, sobretot que tenim a la nostra ciutat doncs puguin succeir, perquè un 
sol cas penso que és digne per comen... bueno, per continuar lluitant per ell, 
no?   
 
Per això, bueno, doncs respecte a la nostra moció demanem el seu suport i de 
l’altra doncs demanem la votació separada dels punts.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  A veure, en primer lloc l’equip de govern va presentar 
la moció que s’ha comentat, però vam rebre esmenes del grup de 
Convergència i Unió, que han estat acceptades i per tant jo crec que ara toca 
llegir els acords que quedarien amb la nova versió.  Per tant, els acords 
serien... la moció seria la moció de rebuig al vel integral o qualsevol altre 
component que pugui atemptar contra la llibertat i els drets humans de 
qualsevol ciutadà de Vilanova i la Geltrú.  I després els acords seria... hi ha 
cinc acords: 
 
“1. Manifestar el nostre posicionament contrari al vel integral o qualsevol altre 
component que pugui atemptar contra la llibertat i els drets humans de 
qualsevol ciutadà de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Seguir treballant amb totes les entitats i sectors socials, entre elles 
l’Associació Cultural Islàmica de Vilanova i la Geltrú, per promoure els principis 
bàsics del diàleg, del consens, de la mediació i el treball per avançar en la 
resolució de possibles conflictes, amb l’objectiu de consolidar el bé comú més 
preuat que és la convivència. 
 
3. Fomentar l’educació en el respecte a la dignitat personal i la igualtat entre 
homes i dones per assolir la cohesió i la convivència social sobre la base dels 
valors constitucionals que regeix la nostra societat democràtica. 
 
4.  Utilitzar les facultats que ens dóna l’ordenament jurídic per a garantir la 
igualtat, la llibertat i la seguretat a la nostra ciutat. 
 
5. Demanar a l’administració de l’Estat i a la Generalitat que estableixin un 
marc comú de regulació en matèria d’identificació en totes aquelles 
dependències d’organismes oficials, per tal d’homogeneïtzar els reglaments 
d’usos en referència a aquesta qüestió, en coherència amb els principis abans 
expressats.” 



 

  

 
Per tant, hi ha uns quants punts que es modifiquen.  Llavorens el que 
defensaríem diguem seria aquesta... aquesta... diguem, aquesta moció amb 
les esmenes incorporades.  Per tant, de cara a tenir el màxim consens 
possible, es va acordar modificar el text. 
 
A veure, senyor Carretero, encara que no s’hagi tapat la cara també sabem 
que ve a fer oportunisme.  Per tant, amb tot el que aquesta expresió de tot el 
que ha anat dient, vostès precisament en tot allò que té relació amb la igualtat 
de les dones i en tot el tema d’immigració no han fet precisament votar a favor 
d’aquelles coses que sí que van legalment a favor de les dones i de la llibertat 
de les dones.  I estem parlant de totes, tant d’àmbit nacional com d’àmbit 
estatal. 
 
Per explicar el posicionament del govern davant d’aquesta moció, crec que és 
un tema important per la seva sensibilitat i per tal com es tracta i per tant 
creiem important comentar de manera clara diferents punts.  En primer lloc, i 
d’acord amb la moció que s’ha presentat, volem deixar ben clar que estem en 
contra del vel integral, com un element que afecta la convivència, de la mateixa 
manera que estem en contra de qualsevol element que atempti a la llibertat i a 
la igualtat de qualsevol persona i els drets humans.  Tal com diu la Conferència 
Mundial dels Drets Humans de Viena, de l’any 93, cap particularitat cultural, 
religiosa o antropològica està per damunt dels drets fonamentals.  Per tant, 
aquí estem tots d’acord.  Creiem que s’ha volgut utilitzar aquest tema buscant 
una confrontació clarament, intentant posicionar les opinions o a favor o en 
contra de l’ús del vel integral.  I aquí no hi ha discusió, tots estem en contra del 
vel integral, el que no estem d’acord és en la manera d’abordar-ho –no sé si se 
sent, eh?-, el que no estem d’acord és en la manera d’abordar-ho.  Uns 
aboguen per la prohibició d’entrada.  Nosaltres creiem que la prohibició és el 
fracàs del diàleg.  S’ha d’utilitzar, si de cas, en darrer terme.  Nosaltres creiem 
que la prohibició radicalitza les posicions -i això està claríssim- per part de tots 
els cantons.  Si prohibim sense més, podem provocar situacions bastant 
complicades per a aquestes dones, com l’aïllament i el rebuig.  Fins i tot el 
senyor Josep Miró i Ardèvol, persona de reconegudes creences cristianes, en 
un article a La Vanguardia també rebatia els motius que s’al·leguen per a 
prohibir el vel integral.  Òbviament som conscients que hi ha diferents 
ajuntaments que han pres decisions diferents, però això és el fruit precisament 
de que cada ciutat es pot trobar una realitat diferent i segons aquesta realitat 
cal actuar.  I també és el fruit de que no hi ha consignes, com moltes vegades 
es diu, sinó que nosaltres governem segons la realitat que tenim i defensem el 
que creiem que és bo per a la nostra ciutat. 
 
El que planteja la moció del PP és prohibir un element cultural, per tant 
sensible, que afecta a uns col·lectius, sense parlar amb ells, amb quatre línies.  



 

  

El que planteja la nostra moció és seguir treballant amb ells, com estem fent 
fins ara, a través del diàleg, del consens, de la reflexió, de la mediació i el 
treball per consolidar i millorar la convivència a la ciutat.  El que planteja la 
nostra moció és fomentar l’educació en el respecte i la dignitat personal i la 
igualtat entre homes i dones.  La nostra moció planteja utilitzar tots aquells 
elements que ja tenim per tal de garantir la igualtat, la llibertat i la seguretat a la 
nostra ciutat.  Però com que la nostra cultura no preveu que ningú vagi amb la 
cara tapada, aquests procediments són els que s’han de modificar i són els 
que nosaltres demanem a l’estat i a la nació la seva regulació perquè ara no 
està de manera específica.  Perquè a més pot ser que nosaltres () i altres 
municipis es trobin amb realitats diferents i per tant sí que el necessitin. 
 
(A veure, si aquest se sent... tampoc?  No se sent?  Bueno) 
 
En segon lloc –aquest era el primer punt-, en segon lloc vull deixar clar que no 
partim d’un problema a la nostra ciutat, no estem en una situació problemàtica 
en relació amb l’ús del vel integral, creiem que hi ha una oportunitat política, 
com ja he dit abans, que cadascú interpretarà com cregui convenient, però 
estem d’acord que és una situació que crea inquietud, i que crea incomoditat.  
Tots creiem en la integració i en la multiculturalitat, però sabem que és una 
situació, és un tema complexe.  No partim d’un problema, és cert, creiem que 
partim d’una inquietud i d’una incomoditat, però el que no volem és que es 
converteixi en un problema a la nostra ciutat.  I com que no volem que es 
converteixi en un problema aquest govern fa temps que hi estem treballant en 
aquest tema.  Fent diferents activitats de sensibilització i activitats que 
fomenten el coneixement mutu de les diverses cultures.   
 
Senyor Carretero, casi el 90% de tots els conflictes és a causa del 
desconeixement, i això, a través de la mediació ho hem comprovat 
perfectament.  I com que els temes culturals són molt complexos requereixen 
treball, diàleg i temps, que és el que no estem donant amb les mocions que 
aboguen per les prohibicions.  I perquè es vegi que no estem parlant per parlar, 
que sabem de què parlem, em permetran que expliqui el treball que estem fent 
en base als eixos establerts en el Pla per la Convivència. 
 
Per un cantó estem fent formació, formació als professionals i als tècnics per 
treballar específicament el tema del vel.  Per què?  Bàsicament per conèixer 
les bases dels motius i de les raons i les idees, que són les que poden portar la 
feina per tal d’establir un diàleg i evitar els conflictes, perquè és la nostra 
responsabilitat, evitar els conflictes, no crear-los.  Estem fent també el 
programa d’acollida familiar a les escoles, on es treballa el coneixement mutu 
amb els pares i mares i es fomenten els valors de la nostra cultura.  Fa poc 
vam lliurar els diplomes.  Jo diria que el 90% eren mares –perquè això sí, quasi 
sempre vénen les dones- i d’origen musulmà.  Per tant, demostrant aquestes 



 

  

ganes i aquestes... el valor que té el coneixement mutu de totes les cultures.  I 
després el més important, que és el taller de dona-identitat-diversitat, que són 
exclusivament per a dones, i són exclusivament per a dones per varios motius, 
perquè sabem que la dona és un element fonamental a les cultures, perquè a 
més creiem que elles tenen les claus i perquè tenim molt clars els temes 
d’igualtat i d’equitat.  Jo crec que ningú ho pot posar en dubte.  I ho fem perquè 
ademés les dones són les que tenen molta part dels valors culturals i volem 
saber els motius parlant amb elles, preguntant-els-hi, i elles parlant amb 
llibertat.  I són elles les que ens han donat les raons, i fruit d’aquest treball dues 
d’aquestes dones s’han tret el vel integral i l’han canviat per un vel que els hi 
descobreix el rostre, i n’estem molt orgullosos d’aquest treball.  Hem 
aconseguit una cosa tan difícil com modificar un posicionament cultural a 
través del diàleg i les idees.  I això crec que val la pena dir-ho.  Al primer 
moment els hi vam dir que no podien entrar amb vel integral.  Les posicions es 
van radicalitzar, però no vam voler perdre l’oportunitat de modificar aquest 
posicionament a través del diàleg, i ho vam aconseguir, del diàleg i de les 
idees. 
 
Creiem que és es través de les prohibicions que es perden les oportunitats de 
canvis profunds, perquè no permeten el diàleg, i amb aquesta prohibició 
probablement podríem enfonsar tota la feina que estem fent, i no ens donaria 
opció a seguir en la mateixa línia, que és el més important.  Li demano, per 
tant, que deixi que seguim treballant en aquesta línia. 
 
I no vull deixar de comentar un tema positiu com és que set associacions 
d’immigrants han fet aquest manifest declarant que el burka i el nikab dificulten 
la convivència i transmeten una mala imatge dels musulmans, i es 
comprometen a treballar per evitar l’ús del vel integral en locals públics.  I 
d’aquesta manera també hem treballat i tenim el compromís de l’Associació 
Cultural de Vilanova.  Per tant, això penso que com a mínim es mereix 
respecte i confiança.  El nostre país ha lluitat molt per tenir uns nivells de 
llibertat com els que tenim, que es basen en el respecte de les opinions de 
tothom, mentre no malmetin la vida, la llibertat, ni la dignitat dels altres.  I tal 
com va dir la senadora Baig en el Senat, citant una religiosa cristiana experta 
en l’islam, la senyora Teresa Losada, que va dir que l’aprenentatge del diàleg 
ens capacita per articular el reconeixement entre iguals, i és en la trobada 
entre persones com es produeix la transformació.  I és per tots aquests motius 
que donarem suport a la moció consensuada i votarem en contra de la moció 
del Partit Popular.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies Encarna.  Senyor Arrufat. 
 



 

  

JOAQUIM ARRUFAT 
 
Moltes gràcies.  Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem manifestar 
d’entrada que estem davant, segons la nostra opinió, bàsicament d’una 
polèmica mediàtica, aquí no... el Partit Popular presentant aquesta moció no 
intenta fer-nos veure ni la situació de determinades dones, ni una situació de 
discriminació, sinó que és una polèmica mediàtica que ens preocupa, perquè 
s’inicia en un govern de Convergència, a Vic, proposant doncs unes 
modificacions que dubtosament pot aplicar el municipi, però generant una gran 
polèmica mediàtica del seu alcalde, a través del seu alcalde, de Vila d’Abadal; 
la continua un alcalde socialista a través de l’alcalde de Lleida, l’Àngel Ros, 
sortint a la palestra, no?, doncs jo també m’hi apunto en aquesta moda, no?, i 
llavors jo també prohibiré el burka; ho continuen altres ajuntaments com el del 
Vendrell, coneguts per haver dit a tort i a dret que farien cordó sanitari contra 
els partits racistes, però sent... saltant també a la palestra, no?, doncs per 
defensar aquesta prohibició del burka, perquè els mitjans doncs ja ho veieu, 
no?, han passat quinze punts de l’ordre del dia i han passat desapercebuts i 
ens estàvem adormint, i arriba doncs aquesta moció i doncs hi ha atenció 
mediàtica, doncs perquè interessa veure com es posiciona la gent a l’entorn 
d’això i fer carnassa mediàtica i veure qui diu que: “oh, tu no vas protestar, 
doncs tu estàs a favor del burka, i tu en contra del burka”.  Burka que no havia 
estat mai problema, que no ha estat problema, que ens sorprèn a tots trobar-lo 
pel carrer perquè a ningú de nosaltres ens agrada veure una persona tapada, 
però que entenem nosaltres que a més a més no és ni tan sols el municipi el 
lloc per regular-ho, perquè jo em pregunto què farà l’Ajuntament del Vendrell, si 
posarà a l’entrada un senyal de prohibit amb un fantasma amb dos ulls, eh?, 
de color negre, i indicarà “en aquest municipi sí, en aquest municipi no, en 
aquest municipi sí, en aquest municipi no es pot accedir a la biblioteca amb la 
cara tapada o no”.  Vull dir, trobem especialment greu que això s’hagi... s’hagi 
fet aquesta polèmica tan mediàtica i s’hagi llançat pels ajuntaments, que no 
són l’àmbit on regular, ni molt menys, aquesta qüestió. 
 
Per tant, com que estem davant d’una polèmica mediàtica, nosaltres línia roja, 
barricada de paper al Partit Popular.  Li diem doncs que no li votarem a favor, 
però que a més a més ens sembla fora de lloc, populista, electoralista davant 
de comtesses electorals, tot el que està fent, que està a més a més, bueno, 
animant perquè li interessa doncs aquesta polèmica entorn de la immigració, 
no?, que ara és el burka, demà serà una altra cosa, i demà passat en serà una 
altra relacionada amb la immigració, perquè això dóna vots.  És temps de crisi, 
la dreta ho ha fet sempre, tot el segle XX, la dreta, l’extrema dreta ho ha fet 
sempre quan han vingut les crisis, atacar el feble, despistar, buscar una mica 
una sortida lateral als problemes que afecten la societat i, per tant, començar a 
parlar de coses que no tenen res a veure amb la crisi, però que despisten i a 
més a més doncs encaminen la ràbia de la gent cap a altres llocs.   



 

  

 
L’Encarna, la senyora Encarna Grifell, que ha fet una excel·lent intervenció, i 
amb la qual hi estem doncs molt d’acord en tots els seus punts, parla de que la 
prohibició pot portar radicalització.  Però és que efectivament el que es busca 
és radicalització, o sigui que aquí no s’està buscant cap solució, és una 
polèmica mediàtica que busca radicalització. I jo a més a més recordaria al 
Partit Popular –i em sap greu que no hi sigui el Santi Rodríguez per dir-li també 
a ell, igual que a l’Óscar-, que bé, si jo fos una dona musulmana, que només 
portés el vel islàmic i tingués certa consciència com els musulmans tenen de 
pertànyer a una mateixa comunitat religiosa, fins i tot nacional, no?, la umma, 
la comunitat musulmana, i el Partit Popular aconseguís tirar endavant una 
moció de prohibició del burka a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el mateix 
partit que governant a l’Estat espanyol va massacrar la població d’Iraq i va 
matar tants burkes com va poder (), jo em posava el burka i entrava i sortia de 
la biblioteca dos o tres vegades al dia.  Perquè la prohibició i ademés una 
prohibició política, no basada en raons ni en criteris d’interculturalitat, ni 
socials, ni res, porta justament a la resposta, a la radicalització, a buscar el 
conflicte i a fer d’aquesta qüestió ara inexistent una qüestió grossa, pesada i 
que produeixi sobretot una polèmica generadora de vots i de posicions 
mediàtiques que generin vots () i espais a la televisió i als mitjans de 
comunicació.  Per tant, votarem en contra de la moció del PP. 
 
Pel que fa a la moció que porta el govern i Convergència al Ple, no hi estem en 
contra.  No hi estem en contra, però hem cregut finalment des del grup de la 
Candidatura d’Unitat Popular que, per diverses raons que ara citaré, el nostre 
vot serà l’abstenció.  Pensem, com dèiem abans, no?, que ara és el burka, 
demà presentaran una altra cosa, l’altre una altra cosa, perquè això és un... 
d’aquí fins a les eleccions doncs serà un in crescendo.  És igual, eh?, la 
polèmica se la inventaran, una mica segons bufi el vent. I pensem que anar 
responent i anar seguint la veta en aquestes propostes provocadores, doncs és 
perillós.  Entenem el posicionament del govern i de Convergència, entenem a 
més a més la resposta acurada en aquesta moció, però nosaltres pensem que 
havíem de dir això també, algú havia de dir això al Ple també i pensem que ens 
toca a nosaltres, ens pertoca a nosaltres dir-ho.  Em sap greu que finalment el 
títol de la moció incideixi també en el rebuig al vel integral –que compartim el 
rebuig, eh?-, però em sap greu que perquè justament, com que és una 
polèmica mediàtica, ningú llegirà els acords, perquè els acords de la moció del 
Partit Popular tampoc diuen res de l’altre món.  Però ningú llegirà els acords, 
sinó que el que es llegirà serà el títol, em sap greu que llavors el titular també 
sigui que l’Ajuntament igualment s’ha centrat en debatre el rebuig al vel islàmic, 
ai, no el vel islàmic, el vel integral, quan tampoc és la realitat, no ha estat 
aquesta la realitat.   
 



 

  

I finalment hi ha punts en la moció que a nosaltres ens sap greu, però són 
punts obvis, que ja existeixen, que ja es fan, que és un recordatori i em sap... 
doncs fa una mica com de cosa veure com es posen punts a votar que ja 
existeixen, que ja funcionen, simplement doncs per contrarestar una moció 
doncs electoralista, populista, etc., doncs que presenta el grup del Partit 
Popular. 
 
Bé, dit això, vull insistir en que no estem en contra de la moció que presenta el 
govern i Convergència, i que ens sembla en cert aspecte correcte que es 
presenti per contrarestar la del Partit Popular, però que ens temem, ens temem 
que això sigui un cicle que vagi continuant d’aquí fins a les properes eleccions. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Molt breument.  Tot i que la intervenció de l’Encarna en nom del 
govern crec que ha estat una intervenció excel·lent, jo només voldria recordar... 
de fet, aquesta moció que presenta el Partit Popular doncs bé, està clar que 
cerca el confrontament entre la ciutadania, cerca el conflicte, quan precisament 
aquesta ciutat ha tingut moments més difícils, més conflictius, en temes 
relacionats precisament no amb el tema del burka sinó amb altres temes que 
tampoc cal explica’ls clarament, però vostè sí que deu conèixer.  I a més a més 
perquè és anar en contra fins i tot de la pròpia ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú, una ciutat que és integradora, tranquil·la, a més a més comprensiva en 
molts dels aspectes.   
 
Des de l’any 2000 fins ara, que estem al 2010, crec que el temperament, la 
tolerància i el respecte que ha tingut aquesta ciutadania, els vilanovins i les 
vilanovines, envers els nouvinguts en aquest cas ha estat excel·lent.  I a més 
més perquè fa doncs pràcticament sis anys que es va aprovar el Pla per la 
Convivència, és cert que vostès van votar en contra des del primer moment, no 
s’han mogut del lloc, però dir-li que la relació que hi havia en el seu primer 
moment i la relació que hi ha en aquest moment actualment amb la comunitat 
islàmica és una relació excel·lent.  Jo crec que hem fet passos en positiu, tal 
com explicava l’Encarna; s’ha millorat, s’ha aconseguit fins i tot, fruit d’aquest 
diàleg, d’aquest treball, de mica en mica anar treballant, doncs que s’hagin 
canviat actituds que poden anar en detriment i en contra fins i tot de la pròpia 
dona.  Perquè això és anar directament a atacar la funció de la dona, de la 
seva feminitat, i no pas com un problema de relació social.   
 



 

  

Per tant, tot i la llibertat individual de cadascú, jo crec que vostès, com ben bé 
ha dit tant el senyor Arrufat com la senyora Encara, busquen l’enfrontament, la 
confrontació, busquen cercar el conflicte on no existeix i a més a més Vilanova 
i la Geltrú, repeteixo, ha donat clares imatges, clares accions precisament de 
ser una ciutat integradora i molt oberta en tots els aspectes i en totes les 
situacions que han estat difícils i complicades que ha viscut aquesta ciutat, i 
per tant no ve, com diu vostè, no té cap mena de raó, no té cap mena de sentit 
presentar una moció d’aquesta mena.  Suposo que, com que els hi ha sortit 
competència per la banda dreta més dreta, vostès han d’intentar cercar 
aquelles possibles fuites de votants que puguin anar a parar doncs amb els 
que clarament parlen d’aquest rebuig sobre la immigració i la gent que ens ve 
doncs a la ciutat.  Per tant, tal com ha dit la senyora Encarna, des del govern 
votarem en contra de la seva moció i veritablement votarem a favor, tot i que 
inicialment era una moció que no parlava del vel, que no parlava del vel en cap 
dels moments, però quan cerques el consens amb Convergència doncs va 
haver alguns punts que varen desaparèixer i un d’aquests precisament és el 
del () que per trobar-nos més còmodes en aquest cas més important era trobar 
el consens i per tant doncs és el que es votarà. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per manifestar i clarament i rotundament els homes i les dones d’Iniciativa, 
Esquerra Unida i Alternativa, per a nosaltres el nikab i la burka són elements 
denigrants per a les dones, perquè les invisibilitzen, perquè les poden privar de 
la seva identitat i perquè dificulten la interacció amb les persones del voltant, 
així com la participació en la comunitat.  I fomenten l’aïllament i atempten 
contra la seva dignitat.   
 
En tot cas, i per afegir una cosa doncs a la intervenció que s’ha fet en nom de 
tot el govern i deixar-ho clar.  L’actual normativa ja regula per un costat el 
respecte a la llibertat religiosa en l’espai públic, amb les limitacions necessàries 
per no vulnerar el manteniment de l’ordre públic.  Alhora regula estrictament el 
deure d’identificar-se que té qualsevol ciutadà o ciutadana davant de 
l’administració pública pel manteniment de la seguretat ciutadana.  Per tant, ja 
tenim una normativa, ja tenim una regulació, i per tant doncs aquest discurs 
que fa el Partit Popular o en altres municipis que s’ha fet, apel·lant a la 
seguretat des dels ajuntaments és i es demostra un recurs totalment 
demagògic i que busca doncs evidentment la confrontació.  A Catalunya i a la 
nostra ciutat és evident, no hi ha una problemàtica social respecte això.  
Entenem doncs que una regulació ad hoc sobre això, una prohibició per 
prohibició doncs no ajuda a resoldre els problemes o les situacions concretes.  
I ademés doncs entenem que és demagògica perquè apel·lar a les llibertats de 
les dones, apel·lar amb aquesta moció a la llibertat i a la dignitat de les dones, 
quan el seu partit doncs s’ha manifestat en contra, per exemple, de la 



 

  

interrupció voluntària de l’embaràs i d’altres lleis que reconeixen els drets de 
les dones, doncs em sembla un discurs doncs carregat de demagògia i 
utilitzant doncs aquesta demagògia perquè evidentment doncs avui això és 
populista i ven, i segurament deurà tenir rèdits electorals.  Tant de bo la nostra 
ciutat demostri en aquest sentit la seva capacitat de cohesió i la seva capacitat 
de ser una ciutat doncs plena de convivència, com ho ha demostrat al llarg de 
la seva història. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bona tarda –se’m sent?... hola, sí?... bé, ara sí, molt bé.  El grup municipal de 
Convergència i Unió considerem la moció presentada pel Partit Popular 
oportunista i electoralista, molt lamentable quan estem parlant d’un tema tan 
delicat i important com són les persones i la convivència.  Perquè, a Vilanova, 
quantes dones hi ha que portin burka, senyor Carretero? 
 
El grup municipal de CiU ens abstindrem en aquesta moció, perquè si bé 
compartim el rebuig a l’ús del burka per defensa de la dignitat femenina i per 
motius de seguretat, no compartim la manera d’afrontar-ho, no compartim 
utilitzar aquest tema de la manera que vostès l’estan utilitzant.  Perquè, vostès 
creuen que amb aquesta moció afronten o solucionen la problemàtica que hi 
ha al voltant de l’ús del burka?  Nosaltres estem convençuts que no, i que tot al 
contrari, estan jugant amb objectius electoralistes en un tema molt delicat.  
Considerem que és molt irresponsable com s’està tractant aquest tema.   
 
La problemàtica és molt més àmplia que el fet del burka, va molt més enllà i cal 
tractar-la de manera global, unitàriament i amb contundència.  Perquè una 
cosa és la protecció de la pluralitat religiosa i una altra cosa molt diferent és 
permetre la segregació de la dona amb l’excusa de la religió.  No és un debat 
religiós ni d’opcions personals, és un debat ideològic, un debat que té a veure 
amb la voluntat d’una ideologia totalitària d’imposar els seus criteris.  És la 
pressió constant que estan exercint sobre les dones musulmanes.  I aquesta 
problemàtica no s’afronta prohibint a algunes poblacions sí, a d’altres no, l’ús 
del vel integral a les dependències municipals.  Per tant, pel que fa a la moció 
que presenta el Partit Popular, tal com abans ja he dit, ens abstindrem. 
 
Referent a la moció que hem estat redactant conjuntament amb el govern, 
evidentment hi votarem a favor.  És una moció que considerem coherent amb 
la realitat de la nostra ciutat i que demana a l’Estat i a la Generalitat que 
prengui les mesures necessàries i que es legisli per tal de garantir els drets 



 

  

bàsics de totes les persones que viuen al país.  Com molt... voldria... com molt 
bé exposa la moció, l’arribada de població provinent d’altres llocs del món no 
ens pot fer renunciar als valors bàsics que han constituït les nostres societats 
des de fa moltes dècades.  
 
I, per finalitzar, també voldria destacar el primer acord d’aquesta moció, que 
crec que ho diu tot, i és... i crec que val la pena insistir-hi, que és manifestar el 
nostre posicionament contrari al vel integral o qualsevol altre component que 
pugui atemptar contra la llibertat i els drets humans de qualsevol ciutadana de 
Vilanova i la Geltrú.  El grup municipal de CiU hi votarem a favor d’aquesta 
moció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Sí, doncs per no haver-hi debate... déu n’hi do, eh?, déu n’hi do.  De totes 
formes a mi em sorprèn perquè el debate al final, malgrat algunes penso que 
paraules molt fora de to, sobretot de la senyora Grifell, penso que 
desencertades i espero que les rectifiqui o almenys les aclari i les especifiqui.  
Després de que evidentment n’hi ha una evident, o hi ha un evident desacord 
en com afrontar aquest tema -me’n sembla que això ha quedat palès- i 
curiositats, no?, com que ja celebro que alguns diguin que això, prohibir el 
burka és una radicalitat, ja me n’alegro, ja me n’alegro perquè això vol dir que 
molts col·lectius doncs segurament també moderaran el seu comportament.  
Doncs em resulta però molt sorprenent no?, que la senyora Grifell parli o ens 
acusi directament de que el Partit Popular no defensa la igualtat en aquest 
país, a Espanya, ni a Catalunya, ni a Vilanova; és que em resulta sorprenent.  
En què es basa?  Només perquè volem prohibir el burka?  Que, per cert, 
vostès condemnen.  O sigui, només n’hi ha aquesta diferència, és l’única 
diferència que n’hi ha en aquestes dugues mocions.  Sí, jo és l’única diferència 
que trobo.  Intentin dir-me algun punt que parli algo més de la prohibició del 
burka, la forma d’afrontar aquest problema, que vostès han reconegut que n’hi 
ha i que és una prenda que no els hi agrada gaire, almenys, no? 
 
Penso que el debat s’intenta enfocar, i penso que és un error, en que nosaltres 
assimilem el burka amb tota la comunitat islàmica de Vilanova i la Geltrú, i això 
tinc que dir que no és així, no és així.  Afortunadament tots coneixem moltes 
persones d’aquesta comunitat, i evidentment... tant homes com dones, i 
evidentment no tothom porta burka, i sí que n’hi han burkes a Vilanova, 
poquets afortunadament, però n’hi han.  Bueno, només un per a mi és suficient 
per defensar la dignitat d’aquella dona, només un.  O sigui, no tinc que esperar 



 

  

que sigui tota la població que ho porti doncs per intentar prohibir-ho almenys 
aquí a Vilanova.  I sí, estic d’acord amb vostès, també tindrien que ser d’altres 
administracions, i així ho diem, que realment ho tindrien que regular per evitar 
probablement el debat local que s’està produint envers aquesta situació. 
 
Per lo tant, penso que posar en dubte a la nostra defensa sobre el tema de la 
igualtat dels homes i dones d’aquest país, de la humanitat, em sembla una 
mica desencertat, només perquè diem que volem prohibir una prenda que 
tothom reconeix que va en contra de la dignitat de les dones. 
 
Bueno, jo penso que les posicions han quedat molt clares, perquè defensem 
uns la prohibició immediata d’aquesta prenda, sense volguer faltar doncs a cap 
tipus de cultura ni de religió, sinó simplement per defensar lo que és la dignitat 
d’unes dones que vénen de fora i pensem que tot esforç que es faci perquè es 
puguin integrar plenament seran pocs.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Home, i tant si queda clar que hi ha diferències, i de per què diuen vostès això 
de... i s’altera tant quan diu això de les dones.  Jo no parlava de la prohibició 
del burka, senyor Carretero, jo parlava de totes les lleis que s’han fet sobre el 
tema de la igualtat dels homes i de les dones, i vostè sap, per exemple, que el 
PP ha portat al Constitucional la Llei d’igualtat –que no li han donat la raó, per 
cert.  Sap, per exemple, el seu posicionament sobre la Llei d’interrupció 
voluntària de l’embaràs, sap tot el seu posicionament sobre el tema de la 
immigració.  Ni en el tema d’immigració ni en el tema d’igualtat.  Per tant, a 
això ens referíem, no per aquest tema del burka.  Quan li he dit això de que 
vostès ara vinguessin a explicar la seva defensa de la llibertat de les dones, és 
en aquest sentit.  I en el tema de la interrupció voluntària de l’embaràs i en el 
tema de la Llei d’igualtat, crec que ha quedat bastant clar, i en el tema de la 
immigració igual.  I no he dit jo que no... que tinguem un problema, que el 
reconeguem el problema, he dit precisament: 1) que estem en contra del vel 
integral; 2) que no partim d’un problema, partim d’una inquietud i molt posada 
mediàticament, com abans ha dit el senyor Arrufat, en base a aquest debat 
perquè interessa; 3) no aboguem per la prohibició sinó pel diàleg i el consens; i 
4) com que no volem que això sigui un conflicte, estem treballant en això des 
de fa temps i estem treballant amb resultats.  I amb el mateix argument que 
vostè li dic que una sola dona que hagi tret, hagi canviat la seva postura i 
s’hagi tret el vel integral i porti un vel que li descobreix el rostre, val molt més la 
pena tot el treball que estem fent per aconseguir modificar temes que són 



 

  

culturals, que vostè sap perfectament que són tan complexes de tocar.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Sí, penso que l’aclariment ha sigut menys desafortunades que les primeres 
paraules.  Intentar assimilar el problema del burka amb el tema de l’aborto, 
me’n sembla realment sorprenent, molt sorprenent.  Respecte al tema de la 
Llei d’igualtat que, evidentment, es va portar al Tribunal Constitucional, perquè 
crèiem doncs que n’hi havien articles que eren clarament inconstitucional, 
vostè ho ha dit, no se’ns ha donat la raó, i per això respectem la Sentència del 
Tribunal Constitucional, perquè això no ho fa tothom, últimament no ho fa 
tothom, respectar íntegrament les sentències del Tribunal Constitucional.  Però 
penso que ara tindrem també per discutir-ne d’això.  Insisteixo, trobo molt 
desencertat de que intenti doncs aparejar la immigració... perdó, la immigració 
amb el tema del burka, penso que el tema del burka és un problema molt 
específic, molt específic d’un tipus d’immigració, i que tampoc és generalisat 
gràcies a tots, i menys amb el tema de l’avortament.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  En qualsevol cas jo demanaria que en totes les intervencions que 
s’han fet sobre aquest tema es cenyeixin exactament al que ha dit cadascú i no 
al que han dit els altres que ha dit l’altre, no?, perquè és un tema especialment 
delicat, no?, i les posicions jo crec que han fet un esforç tots els grups que 
sobre aquest tema... i és una posició i una opinió que em sembla que està 
bastant estesa en tots els grups, no en volem fer electoralisme, no en volem fer 
populisme.  Aquesta és la nostra impresió que respon a la seva moció.  Hem 
fet un esforç d’explicar, precisament perquè és un tema de molta sensibilitat, 
quina és la nostra posició de fons, i per tant demanaria que es respectessin –i 
no vull afegir res, perquè em sento absolutament identificat amb la intervenció 
de l’Encarna-, que es tergiversessin les intervencions que ha fet cadascú dels 
qui estem aquí.  Cadascú defensa el que vol i pensa del que fa l’altre el que 
vol, i és lliure de fer-ho.   
 
Vots a favor de la moció del Partit Popular?  (...)  Sí, sí... 
 
 
 
 



 

  

ÓSCAR CARRETERO 
 
No, només per aclarir de que jo en qualsevol moment he faltat al respecte ni he 
posat en dubte la posició de cadascú.  Penso que ha sigut més bé al contrari, 
penso. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Vots a favor de la moció del Partit Popular.  Vots en contra.  
Abstencions.  Decau amb els vots en contra d’Iniciativa, Esquerra, grup 
social... PSC, CUP.  I l’abstenció de Convergència i Unió i el vot a favor del 
Partit Popular. 
 
I l’altra moció, la número 17, presentada per uns quants grups.  Vots a favor?  
No, no, la posició dels ponents és votar-la sencera, perquè precisament perquè 
es vol manifestar molt clarament quina és la posició, amb tots els matisos que 
ella té, considerem tots plegats que la seva globalitat és realment el que volem 
dir, i no fraccionada.  Vots a favor?  Abstencions.  S’aprova amb l’abstenció de 
la CUP i del Partit Popular, i els vots a favor dels altres grups. 
 
VOTACIÓ MOCIÓ 12: 
 
Es vota la moció número 12, presentada pel PP, la qual no s’aprova: 
 
   Vots a favor: PP (1) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (13) 
   Abstencions: CIU (7) 
 
VOTACIÓ MOCIÓ 17: 
 
Seguidament es vota la moció número 17, amb un nou títol i un nou redactat 
proposat per la Sra. GRIFELL, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA i ERC (19) 
  Abstencions: PP i CUP (2) 
 
El text que s’aprova és el següent: 
 
MOCIÓ DE REBUIG AL VEL INTEGRAL O QUALSEVOL ALTRE 
COMPONENT QUE PUGUI ATEMPTAR CONTRA LA LLIBERTAT I ELS 
DRETS HUMANS DE QUALSEVOL CIUTADÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 



 

  

“1.  Manifestar el nostre posicionament contrari al vel integral o qualsevol altre 
component que pugui atemptar contra la llibertat i els drets humans de 
qualsevol ciutadà de Vilanova i la Geltrú. 

 
2. Seguir treballant amb totes les entitats i sector socials, entre elles 

l’Associació Cultural Islàmica de Vilanova i la Geltrú, per promoure els 
principis bàsics del diàleg, del consens, de la mediació i el treball per 
avançar en la resolució de possibles conflictes amb l’objectiu de consolidar 
el bé comú més preuat que és la convivència. 

 
3. Fomentar l’educació en el respecte a la dignitat personal i la igualtat entre 

homes i dones, per a assolir la cohesió i la convivència social sobre la base 
dels valors constitucionals que regeixen la nostra societat democràtica. 

 
4. Utilitzar les facultats que ens dóna l’ordenament jurídic per garantir la 

igualtat, la llibertat i la seguretat a la nostra ciutat. 
 
5.  Demanar a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat que estableixin un 

marc comú de regulació en matèria d’identificació en totes aquelles 
dependències d’organismes oficials, per tal d’homogeneïtzar els 
reglaments d’usos en referència a aquesta qüestió, en coherència amb els 
principis abans expressats.” 

 
  13. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES A LES 

URBANITZACIONS. 
 
ALCALDE 
 
I passem a la número 13, que és la moció de Convergència i Unió sobre la 
recollida d’escombraries a les urbanitzacions. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió ha estat observador i receptor de la 
demanda de veïns de diferents urbanitzacions de la nostra ciutat (Santa Maria, 
el Prat de Vilanova,...) que no consideren suficient la freqüència de la retirada 
d’escombraries a les seves zones de residència. 
 
Atès que en període estiuenc augmenta considerablement el nombre de 
població en aquestes urbanitzacions i, per tant, la generació de residus. 
 
Atès que la climatologia en aquest període accelera la putrefacció dels residus 
orgànics provocant olors indesitjables. 
 



 

  

Atès que la incapacitat dels contenidors per absorbir el volum de brossa, 
comporta que s’hagi de deixar al seu voltant, generant la proliferació 
d’insectes i rosegadors. 
 
Atès que l’acumulació de residus fora dels contenidors específics empitjora les 
condicions de salubritat i seguretat dels veïns, així com empitjora la imatge 
paisatgística de les urbanitzacions. 
 
Per tot això el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“1. L’Ajuntament exigirà a l’empresa encarregada de la recollida de les 

escombraries una major freqüència de retirada en els llocs on habitualment 
es produeix una saturació dels contenidors, així com un increment del 
servei durant els mesos d’estiu en les zones on es produeix un augment de 
població. 

 
2. L’Ajuntament exigirà a l’empresa encarregada de la recollida de les 

escombraries un increment substancial pel que fa a la freqüència i qualitat 
de la neteja dels contenidors.” 

 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  El grup municipal de Convergència i Unió hem 
presentat aquesta moció recollint les demandes d’alguns veïns 
d’urbanitzacions que ho han fet de manera oral i també amb fotografies.  Ens 
consta també que algunes d’aquestes fotografies les han fet arribar, les han 
entrat al mateix ajuntament, sobre la freqüència de la recollida de brosses.   
 
Tal com s’indica en l’exposició de motius, en el període estiuenc augmenta 
considerablement el nombre de població a les urbanitzacions i, per tant, la 
generació de residus.  Atès també que la climatologia en aquest periode 
accelera la putrefacció dels residus orgànics, provocant olors indesitjables i 
també generant la proliferació d’insectes i rosegadors, el que demanem, doncs, 
és una major freqüència en la retirada de les escombraries, alhora que també 
una major freqüència en la neteja d’aquests contenidors. 
 



 

  

Afegir també a última hora, tot i que no consta en la moció, que justament avui 
hem rebut altres fotografies que fan referència al carrer Llibertat i a la plaça 
Mediterrània, concretament, on la demanda és la mateixa.  De fet, la moció 
inicial va dirigida exclusivament a les urbanitzacions, però en els acords no 
s’especifica que aquest increment de freqüència d’ambdues coses hagi de ser 
exclusiva a les urbanitzacions.  Per tant, ho podríem ampliar també a altres 
zones de la ciutat. 
 
És per això que els hi demanem el vot favorable.  Gràcies. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Primer de tot dir-li que quan vaig veure el títol de la moció 
pensava que parlava de la recollida d’escombraries a les urbanitzacions 
perifèriques, no?, o periurbanes, perquè per a nosaltres tant Santa Maria de 
Cubelles com el Prat de Vilanova el que són són barris de la nostra ciutat, i no 
tant doncs urbanitzacions, no?  Com de la mateixa manera que entenc que 
tampoc el que podem fer és que fets puntuals doncs siguin... o es vulgui, entre 
cometes, doncs com si fos el fet general del servei de la recollida de residus, 
no?, en aquests barris de la ciutat, perquè realment no és així, com així mateix 
doncs ho han expressat –se sent bé?, és que...- com així mateix doncs ho han 
expressat els diferents presidents d’aquestes dues associacions de veïns, tant 
del Prat de Vilanova com de Santa Maria de Cubelles, que en tot cas doncs 
tenen una opinió una mica diferent a la que transmet en aquesta moció, no?  
Tant els presidents –és que no sé com fer-ho, escolti’m, ho sento; se sent 
ara?-, tant els presidents d’una associació de veïns com de l’altra, doncs han 
manifestat la seva satisfacció pel servei de recollida i confirmen a més a més 
doncs una correcta recollida en totes les fraccions, no?, sense manifestar cap 
queixa al respecte durant aquestes últimes setmanes coincidint amb l’inici del 
periode d’estiu. 
 
De la mateixa manera que també doncs des de l’equip d’inspecció del propi 
Departament doncs s’ha realitzat un seguiment del servei, fent incís sobretot 
en les zones perifèriques de la ciutat, a tots els barris i a les zones perifèriques, 
donant avís de totes aquelles incidències o deteccions fortuïtes que hagin 
pogut sorgir, sent resoltes de manera immediata pel servei de recollida i 
registrades al sistema que tenim de gestió d’avisos. 
 
L’empresa encarregada de la recollida de les escombraries dins del municipi 
realitza la recollida de les diferents fraccions segons la periodicitat establertes 
en el plec de condicions, així com també en la pròpia oferta tècnica que van 
presentar.  L’orgànica doncs es recull diàriament, durant al llarg de tot l’any, el 
rebuig exactament el mateix, el vidre exactament el mateix.  Els envasos es fa 
una recollida alterna durant la setmana els dilluns, dimecres i divendres, i la 



 

  

resta de dies es disposa de tres vehicles auxiliars de reforç, per tal de mantenir 
l’entorn dels contenidors sense desbordaments.  El cartró també es fa una 
recollida alterna durant la setmana, els dimarts, dijous i dissabtes, on cadascun 
dels dies assenyalats es recull tota la fracció en tota la ciutat i la resta de dies 
doncs es disposa de tres vehicles auxiliars de reforç per tal de mantenir 
l’entorn dels contenidors sense desbordaments, fent un reforç els divendres a 
la tarda a la zona del centre i llocs on hi ha proliferació de gent amb locals de 
consumició.   
 
El servei esmentat es realitza durant tot l’any sense interrupcions, però durant 
aquests mesos d’estiu s’està realitzant una recollida diària de la fracció de 
cartró donat l’augment de la població en les zones més denses del nostre 
municipi.  Tanmateix, hi ha el suport del servei de reforç de la tarda amb un 
vehicle per mantenir l’entorn dels contenidors sense voluminosos, com també 
d’un servei immediat per a les deteccions fortuïtes d’abocaments incontrolats. 
 
Pel que fa a la neteja dels contenidors, que és la segona part de la seva moció, 
l’empresa encarregada de la neteja i recollida de les escombraries dins del 
municipi disposa d’un servei de neteja dels contenidors externs i soterrats que 
actualment ja està en funcionament. 
 
Donada la transició del servei antic amb el servei actual, s’han justificat casos 
on el servei de neteja ha estat interromput de manera puntual per poder fer 
front a altres serveis més prioritaris.  La màquina del tipus Hidro, que 
actualment realitza el servei de tarda, ha sofert desviacions de manera 
esporàdica per tal de poder cobrir treballs de baldeig i neteja encarregats amb 
prioritat en carrers i places de la ciutat, donat algun tipus d’acte de rellevància 
o necessitat de l’entorn.  Actualment, amb la incorporació de la totalitat del 
personal de la proposta econòmica del servei, el servei de neteja dels 
contenidors es realitza de forma diària.  També, com a suplement a les tasques 
de neteja dels contenidors, el servei de recollida disposarà d’una màquina 
rentacontenidors, que permetrà la neteja interior dels contenidors de manera 
diària, fent incís en les fraccions d’orgànica i de rebuig per ser més 
susceptibles a la proliferació d’olors i insectes en el seu entorn. En aquest cas, 
la màquina està integrada en la maquinària adquirida per la nova empresa i 
que serà rebuda en breu, complint amb els tràmits legals de recepció i 
documentació requerits a l’inici del nou servei de recollida i de neteja. 
 
Tanmateix, el servei de recollida disposa del servei de neteja amb les 
màquines de baldeig del torn de matí, que d’aquesta manera es compensa el 
servei de neteja interior dels contenidors com també, i en cas de necessitat, del 
servei de neteja de pintades a les façanes per disposar de maquinària de 
neteja amb presió d’aigua. 
 



 

  

Per altra banda, cal dir, i em sembla que aquesta és la realitat, que no és fàcil 
eliminar les restes al voltant dels contenidors, no ens enganyem.  No és fàcil 
per diversos motius, un perquè en el mateix moment que una persona doncs 
deixa una brossa o un cartró a fora d’un contenidor, el que fa d’una manera 
indirecta és provocar una conducta en cadena, no?, perquè moltes vegades 
ens trobem que el que ve darrere en comptes d’obrir el contenidor i mirar si 
està ple o no, el que fa és directament deixar-ho a fora, no?, i moltes vegades 
doncs el contenidor no està ple; i això ens hi trobem i ens hi trobem bastant 
sovint, i en d’altres, evidentment () els contenidors estan plens. Per lluitar 
contra això cal, per una banda, un millor ús dels contenidors i, per tant, accions 
també de sensibilització, però accions també punitives en algun cas.  I per altra 
banda doncs ampliar i millorar el propi servei per donar una resposta ràpida a 
aquests desbordaments, tal i com s’està fent, que ja s’està introduint millores 
substancials respecte al servei que es prestava ara fa un any.  Aquestes 
millores són: 
 

- La fracció de recollida orgànica i la fracció de recollida de rebuig es 
recull de manera diària durant la temporada estival, del 15 de maig al 30 
de setembre, a tots els barris de la ciutat.  L’antic servei feia la recollida 
d’aquesta fracció de manera alterna en determinats barris més 
perifèrics. 

-  La fracció de recollida d’envasos es realitzava de manera alterna, tres 
dies a la setmana, a tota la ciutat.  L’antic servei realitzava una recollida 
els tres dies alterns de la setmana, però sense arribar al 100% de les 
unitats de contenidors implantades.  Ara sí que es fa el 100% a totes les 
unitats de contenidors. 

-  La fracció de recollida de cartró millora amb reforç a la tarda i amb un 
servei de recollida immediata arribant a tota la ciutat. 

 
A banda de les millores presentades en la freqüència de la recollida de les 
diferentes fraccions, el servei de recollida també millora en altres qüestions, 
com ara: 
 

-  Un servei de neteja de contenidors diari i rentacontenidors interiors amb 
maquinària pròpia.  L’antic servei llogava la màquina necessària i 
realitzava el servei amb una periodicitat no diària. 

-  Per altra banda, com vostès saben també, els contenidors són de 
majors dimensions, que d’aquesta manera doncs podrem minimitzar els 
desbordaments incontrolats.  Actualment portem ja col·locats uns 500 
contenidors i el compromís és que abans de la Festa Major instal·lar-ne 
els 1.200 restants que falten.  D’aquesta manera el que fem és 
augmentar la capacitat, el tant per cent de capacitat de volum que pot 
absorbir cadascun dels contenidors.   Mirin, al cartró hi haurà un 45’33% 



 

  

més de capacitat, als envasos un 42’65, l’orgànica un 393 i el vidre un 
18%. 

-  A més a més, el sistema de recollida de la ciutat, excepte en el centre, 
que degut a les característiques dels carrers continuen sent de càrrega 
posterior, passa a ser de recollida lateral, disposant d’un camió 
monitoritzat, amb un únic conductor que optimitza el temps de la 
recollida.  Com també, amb el nou sistema d’anclatge el contenidor no 
varia la seva posició inicial.  L’antic servei era de càrrega superior i els 
contenidors no disposaven d’anclatge.  Poden ser moguts i alterar la 
seva posició provocant modificacions en la imatge de l’entorn. 

- L’increment de vehicles auxiliars, per donar més control als 
desbordaments i arribar a les incidències detectades i incontrolades en 
el mínim d’espai de temps. 

-  Per altra banda, també la retirada, substitució, implantació i 
senyalització de l’entorn de la fracció de recollida amb pintura groga i 
pilones reflectants.  Abans d’aquest servei, els treballs de senyalització i 
de pilones delimitadores eren responsabilitat de la Unitat de Serveis 
Municipals.  

-  A més a més també s’ha obert una oficina nova d’atenció al ciutadà, 
cosa que fa un any aquesta oficina no existia. 

 
Finalment som conscients de que cal seguir millorant la gestió dels residus 
urbans, però també cal dir que no només correspon a l’administració fer-ho, 
sinó que a més a més és un treball de tothom i que en aquest sentit hi estem 
treballant, amb la preparació de la campanya de sensibilització i de bon ús dels 
contenidors que posarem en marxa ben aviat, tot just quan estiguin tots els 
contenidors nous ja instal·lats a finals d’aquest mes de juliol. 
 
Per tant, no podem votar favorablement aquesta moció que es presenta, 
perquè entenem que tot això que es demana ja es fa, i amb escreix.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Realment es fa pesat explicar... ai, escoltar tota l’explicació, per la calor i tot, 
però nosaltres sí que cada setmana en les nostres reunions, diguéssim, 
particulars, debatem portar o no portar a Ple, o esperar, o fins quan esperar per 
qüestionar el fet que hi hagi nombrosos contenidors a diferents parts de la 
ciutat amb problemes de sobreeiximent.  Nosaltres esperem, vull dir, anem 



 

  

esperant a tots els terminis que vostè va dient, però el problema hi és i estan 
tots sobreeixits els containers en diferents llocs i ens preocupa. 
 
Nosaltres votarem a favor de la moció perquè el que volem sobretot és que el 
govern hi estigui a sobre, faci complir aquests terminis i estigui a sobre per 
solucionar tots aquests problemes que ens estem trobant als barris, que els 
contenidors no sabem si abans d’aquesta nova empresa, si és degut a la 
transició o és degut a què, o degut a la vianalització també, que ha reduït 
zones de contenidors, etc., però se’ns fa bastant evident els problemes de 
sobreeiximent dels contenidors que hi ha ara actualment. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, Óscar. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies.  A veure’m, després de la... de l’extensa doncs conferència que ens 
ha brindat el senyor Ruiz, penso que encertada, o sigui, tampoc és... però la 
realitat és que quan la gent surti al carrer després d’escoltar això doncs 
continuarà veient doncs que n’hi han carències amb el sistema de recollida 
d’escombraries de la ciutat, no?  Només per aquest motiu, amb la brevetat que 
això comporta, doncs recolzarem la moció perquè nosaltres també pensem 
que és molt millorable el sistema de recollida de brossa de la ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Sí, miri senyor Ruiz, la teòrica està bé, la retòrica no tant.  El que passa que la 
realitat és la que és.  Nosaltres hem recollit fotografies i demandes de vàries 
procedències i de varios indrets, és a dir, pertanyent a diferents barris, eh?  Em 
fa pensar també que clar, quan una persona fa una fotografia d’un fet no és 
perquè porti la càmera fotogràfica sempre a sobre, o perquè sigui un fet aïllat i 
puntual, sinó perquè a lo millor ja n’està una mica tip de veure sempre el 
mateix panorama.  També algunes de les persones que ens han fet arribar les 
seves demandes ens han comunicat que ho han fet saber de manera reiterada 
també en aquest Ajuntament.  Per tant, la realitat no és un fet esporàdic, sinó 
que sembla ser que és bastant continuat això.  Segur que hi ha manera, que 
s’està intentant millorar-ho.  El primer que hem de fer tots és admetre de que 
això és millorable, per treure del paisatge dels nostres barris, dels nostres 



 

  

carrers imatges com aquestes que li podem passar en qualsevol moment.  I 
que segurament ja en tenen moltes d’elles, eh? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
És evident que és millorable, jo no dic que no, al contrari, i per això en el nou 
plec de condicions es van posar tota una sèrie de millores, precisament, 
precisament per acabar, per intentar minimitzar el tema aquest dels 
desbordaments.  És una feina que no es farà d’un dia per l’altre, no?  La 
posada en marxa d’un nou servei triga aproximadament uns deu mesos, 
perquè s’ha de comprar tota la maquinària, s’ha de renovar tots els 
contenidors, aproximadament són uns deu mesos, eh?  La nova empresa fa 
quatre mesos que està, des de l’1 de març, quatre mesos, i té gairebé el 100% 
del servei de la neteja, el que és estrictament la neteja ja està incorporat, ja 
està incorporat, no?, el 100%.  La neteja de façanes el 100%, platges el 100% i 
la recollida li manca, manca evidentment doncs la posada... acabar de col·locar 
tots els contenidors, que això és un problema més del proveïdor que de 
fabricar els contenidors, perquè això es fabrica doncs... fins i tot el proveïdor ha 
llogat una nau aquí a Vilanova per poder donar servei i poder fabricar aquests 
contenidors, perquè això és sota comanda. És a dir, no hi ha un stock de 
contenidors de 1.900 contenidors d’aquestes característiques, de la mateixa 
manera que tampoc n’hi han doncs les maquinàries i els camions necessaris 
d’això; s’han de demanar a mida, de la maquinària de tal tipus, perquè el 
xassis el fa una empresa i el que és tot el tema del robotitzat i tal ho fa una 
altra empresa.  Però pel que fa a la recollida estem gairebé... manquen 3 o 4 
màquines, em sembla, i poca cosa més, eh?, el personal ja està tot incorporat 
al 100%, en quatre mesos s’han incorporat 38 persones més, no?, que per tant 
també s’han generat llocs de treball amb nova contracta en moments difícils, 
no?, econòmics.   
 
Però tornant al que deia: té raó, és a dir, s’ha de millorar.  Nosaltres hi estem 
sobre, però també creiem que d’aquí a uns... poc temps es veurà un canvi 
important, com s’ha vist en la neteja, perquè només amb l’increment del volum 
de capacitat dels contenidors, és que ja és... ja millorem una barbaritat.  Estem 
parlant d’un 35-40% no?, de capacitat.  I a més a més de l’ampliació de les 
freqüències que s’han fet de recollida i dels vehicles auxiliars que aniran 
recollint doncs tot allò que està al voltant dels contenidors.  Però repeteixo que 
no és fàcil, perquè fins... és a dir, el que hem d’actuar és: primer, que no es 
produeixin evidentment, amb sensibilització també, perquè això també passa, 
és a dir, no tot és atribuïble a l’administració, també ens hem trobat de que els 
contenidors en algun cas el contenidor està buit i en canvi al voltant hi ha 
brossa.  La setmana passada vam ser testimonis el regidor d’Urbanisme i jo 
mateix que hi havia cartró al voltant d’un contenidor de cartró i vam dir no pot 
ser, què passa, i vam mirar i a dins estava buit.  Per tant, que també cal, home, 



 

  

una feina important de sensibilitzar de que les coses s’han de posar a dins del 
contenidor, perquè evidentment si ho deixes fora, això crees una dinàmica que 
el següent que ve doncs moltes vegades ja pensa que està ple i ho deixa a 
fora, no?  I després, evidentment, ampliar o en tot cas... o donar una resposta 
ràpida a aquests desbordaments incontrolats, no?, i en aquest sentit doncs hi 
estem treballant i segurament doncs que en poc temps es veurà un canvi 
important en aquest sentit. 
 
A les 20 hores s’incorpora a la sessió el senyor SANTIAGO RODRÍGUEZ. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, Isabel. 
 
ISABEL LLANAS 
 
No, no, només esperar que no ens haguem d’acostumar a imatges com 
aquestes.  En tot cas recordar que els acords de la moció només fan que dir 
que l’Ajuntament exigeixi a aquestes empreses una cura més gran dels serveis 
contractats.  És obvi... bueno, el tema que ha comentat, senyor Ruiz, amb 
relació a que pot ser que els ciutadans deixin la brossa a fora en comptes de 
tirar-la al contenidor, també se solventa si amb una major freqüència de pas 
aquesta brossa estarà menys temps fora del contenidor que no pas a dins.  Per 
tant, la major freqüència i la major cura és lo que demanàvem en aquesta 
moció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, Isabel, perdó, senyora Llanas.  Passem a la votació.  Vots a favor de 
la moció.  Vots en contra.  Decau amb els vots en govern. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, PP i CUP (10) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (12) 
 

 14. MOCIÓ DE CIU SOBRE L’AUGMENT DE L’IVA EN PREUS 
PÚBLICS I AL REBUT DE L’AIGUA. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la moció de Convergència i Unió sobre l’augment de l’IVA en els 
preus públics i el rebut de l’aigua. 
 



 

  

El secretari llegeix la part resolutiva de la moció que es transcriu a continuació: 
 
El proper 1 de juliol entra en vigor un augment de l’IVA a tot l’Estat espanyol. 
 
En un context de crisi com l’actual, el Grup Municipal de Convergència i Unió 
considera que augmentar els impostos que graven directament sobre el 
consum, afecten de forma directa a la majoria de ciutadans. 
 
De fet, aquest augment de l’IVA també repercutirà en un augment en el rebut 
de l’aigua dels vilanovins i les vilanovines, així com en aquells preus públics 
determinats pel Consistori. 
 
Segurament, són les rendes més baixes les que patiran aquest augment de 
l’IVA de forma més acusada. 
 
Entenem des del Grup Municipal de CiU que les polítiques socials no són 
només serveis, que també, sinó que cal que les administracions públiques 
administrin els seus impostos de forma progressiva i amb un sentit social dels 
mateixos. 
 
En definitiva, i davant la greu situació econòmica que pateixin les famílies 
vilanovines, aquest grup municipal entén que seria una bona mesura que 
l’Ajuntament rebaixés els seus preus públics en la mesura necessària per tal 
que l’increment de l’IVA no afectés als nostres ciutadans. 
 
D’altra banda, també considerem que el caldria que el Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova donés trasllat a la Companyia d’Aigües d’un acord polític pel qual el 
seu Consell d’Administració consideri també aquesta mesura pel que fa 
referència al rebut de l’aigua. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposem al Ple 
l'adopció del següent 

ACORD 
 

“1. La reducció dels preus públics subjectes a IVA, per tal que l’augment 
d’aquest impost no es repercuteixi en el preu final a pagar per part dels 
ciutadans de Vilanova i la Geltrú. 

 

2. Donar trasllat al Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú del suport del Ple del Consistori per tal que l’augment 
de l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010 no augmenti el preu final del rebut 
de l’aigua que han d’abonar tots els abonats de la ciutat.” 

 



 

  

ALCALDE 
 
Endavant. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Hola.  Bé, el ponent de la moció està malalt, però com que crec que s’explica 
per si sola, la defensaré jo mateixa.  Bé, nosaltres l’1 de juliol, com tots 
perfectament sabem, ha entrat en vigor l’augment de l’IVA; creiem que és una 
mesura molt discutible, és una mesura molt discutible, personalment crec que 
molt desafortunada, però a nivell municipal nosaltres hem mirat com això ens 
afectarà als ciutadans vilanovins en la seva relació amb l’Ajuntament, i hem 
cregut que era oportú demanar a l’Ajuntament que assumeixi la diferència, 
l’augment de l’IVA dels preus públics que repercuteix l’Ajuntament.  És algo 
que estan fent també els comerços, és una dinàmica que s’està portant a 
terme, i creiem que tal com està l’economia a Vilanova i la Geltrú, que 
l’Ajuntament assumeixi aquest cost, el cost de l’augment de l’IVA que és un 
import bastant irrelevant pel que és per al pressupost municipal, creiem que 
seria una bona mesura tenint en compte aquest augment de l’IVA que s’acaba 
de produir. 
 
Anant una miqueta més enllà, evidentment aquí sobre aquest tema no podem 
decidir, però sí que el rebut de l’aigua es veurà afectat també per aquest 
augment de l’IVA i el rebut de l’aigua afecta moltíssims vilanovins i amb 
imports... i amb un import important.  Aleshores, el que demanem que s’acordi 
és fer arribar a la Companyia de l’Aigua el suggeriment de part d’aquest Ple 
d’estudiar la possibilitat de també en el seu rebut que aquest no augmenti, que 
també s’assumeixi l’increment de l’IVA en els preus de l’aigua.  Per tant, serien 
dos acords: als preus públics, que l’Ajuntament assumeixi l’augment de l’IVA, 
per tant que l’usuari final, el vilanoví, no noti l’increment de l’IVA, i en quant al 
rebut de l’aigua fer trasllat a la Companyia de l’Aigua d’aquesta proposta de no 
augmentar el rebut de l’aigua amb aquest augment de l’IVA, sinó assumir la 
pròpia companyia aquest increment.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, miri senyora Lloveras, li avanço que li votarem en 
contra per dugues consideracions, no?  La primera és que dintre de la part 
expositiva de la seva moció diu: entenem des del grup municipal de 
Convergència i Unió que les polítiques socials no són només serveis, que 



 

  

també, sinó que cal que les administracions públiques administrin els seus 
impostos de forma progressiva i amb un sentit social dels mateixos.  No volia 
passar per alt aquest paràgraf, no?  A veure, nosaltres ho entenem d’aquesta 
manera () perquè és una llàstima que de vegades no està atent al 
desenvolupament dels plens, es parla amb el del costat i llavorens un no 
escolta bé.  I ho dèiem a la presentació dels pressupostos, a la presentació 
dels pressupostos de cada any, segurament, però concretament d’enguany 
dèiem: en dos anys, de l’any 2008 a l’any 2010, el pressupost del Departament 
de Serveis Socials i Salut ha augmentat un 11% i el d’Educació un 12%, en 
canvi el de Serveis Viaris un 2%.  Per tant, no entenc personalment aquest 
paràgraf, diríem, de l’explicació que fan.   
 
Amb referència als acords que diuen que hauríem de prendre, també li diré una 
altra cosa, i és que l’IVA només s’aplica als preus públics i en el rebut de 
l’aigua, no s’aplica ni als impostos ni a les taxes, evidentment.  I a quins preus 
s’aplica?, o sigui, a quins preus s’aplica, públics?, doncs només en els relatius 
als complexes del Parc del Garraf i a l’esportiu La Piscina, només en aquests 
hi ha IVA.  Hem de recordar, però, vull recordar però, que en els preus de la 
natació escolar i extraescolar a la piscina ja hi ha un descompte que oscil·la 
entre un 20 i un 30% de lo que paguen els pares.  L’altre, aquest 20 o 30% el 
posa l’Ajuntament del pot comú, així ho vam dir... ho vam aprovar en el seu 
moment.  Passar l’IVA d’un 7 a un 8% no creiem que desestabilitzi gaire el 
pressupost, per dir-ho d’alguna manera, familiar.  Per tant, pensem que és just 
que en aquest cas l’empresa, que no és l’Ajuntament, l’empresa apliqui aquest 
1% de diferència del 7 al 8.  I respecte al rebut de l’aigua dir que en l’exemple 
que he agafat, que és aquest, que és el meu, el de casa, per això el porto –cap 
problema-, representa un augment d’1,25 euros l’any.  Vostè ha dit: “aquest 
gran augment que hi haurà en el rebut de l’aigua”.  1,25 euros l’any.  A casa 
som dos, potser allà on són quatre seran dos i mig.  M’han dit, no és progressiu 
() tampoc seran dos i mig, però és igual –a l’any, eh?.  I algú pot dir: per 
aquesta quantitat minsa, home, fes el gesto i no l’augmentis, i és veritat.  Però 
és que llavors a la Companyia no augmentar li representaria una pèrdua de 
85.000 euros i és clar, els hi hem de votar en contra llavorens aquesta moció.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, bastant d’acord amb els arguments exposats pel regidor Sanabra.  En el 
paràgraf on advoquen per administrar els impostos de forma progressiva, 
nosaltres només volem recordar que l’IVA no és un impost progressiu i que per 



 

  

tant reduir l’IVA per igual a totes les famílies, independentment del consum, el 
dispendi que en facin i de la seva renda, doncs no seria una forma progressiva 
d’administrar els impostos, sinó seria simplement reduir-lo a tothom per igual 
l’import.  I d’altra banda també volem recordar que va ser Convergència qui va 
convèncer el govern de en les ordenances fiscals de 2009 situar en un 4% 
universal l’augment de l’IVA, independentment, no?, de la finca a qui anés 
adreçada, o de la renda.  Per tant, vull dir que tampoc lliçons, allò grans lliçons 
d’administrar els impostos de forma progressiva tampoc calen. 
 
I de l’altra banda nosaltres hem fet el càlcul, l’hem fet lleugerament diferent, 
però el mateix càlcul que ha expresat el regidor d’Hisenda respecte quan 
suposa a cada família no augmentar-li aquest 1% de l’IVA i quan li suposa a la 
Companyia d’Aigües, és a dir, a l’Ajuntament que haurà d’abonar a la 
Companyia d’Aigües, és a dir, a tots els vilanovins que haurem d’abonar 
aquesta voluntat de reduir aquest 1%.  I em sembla realment excessiu, però a 
més a més pensem que nosaltres estem també en contra que s’augmenti l’IVA, 
que l’Estat hagi augmentat l’IVA en aquest 2%, 1% si és productes taxats amb 
el 7% de l’IVA, però pensem que potser és una mala resposta aquesta, és a 
dir, és una mala manera de tornar-s’hi.  Hi ha moltes maneres de tornar-s’hi, 
nosaltres també en pensem de maneres de tornar-nos-hi, o d’expressar el 
rebuig en aquesta mesura, però potser carregar sobre la Companyia d’Aigües, 
sobre l’Ajuntament un cost tant mins per a la persona, però segurament doncs 
tan gran per a les arques municipals, doncs em sembla potser una manera, bé, 
no correcta o que no ens sembla convenient per protestar contra aquest 
augment.  Que compartim doncs la indignació i compartim també el rebuig a 
l’augment de l’IVA. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs per manifestar concretament doncs primer de tot una certa perplexitat 
perquè bueno, doncs, suposo que li hauríem de recordar que el seu grup a 
Madrid, Convergència i Unió, va fer possible doncs que el govern del Zapatero 
i de l’Estat doncs en aquest sentit fes l’apujada de l’IVA i plantegés mesures, 
ademés fiscals i una situació doncs complexa per una cosa que sempre hi 
havíem tingut unanimitat en aquest Ple, per exemple, doncs salvar la situació 
del finançament local i la situació de molts dels ajuntaments que hem de fer 
front, amb mesures, amb ajuts, amb bonificacions, doncs a la situació de la 
crisi com a administració més pròxima, com a deure que tenim als nostres 
ciutadans.  I per tant trobo una mica sense sentit doncs aquesta moció que ara 
ens diuen.  A Madrid fan possible que pugi l’IVA i aquí a Vilanova si us plau, 



 

  

govern local, mengeu-se l’IVA ademés en una situació de finances locals, com 
saben, que tenim víctimes també doncs d’aquesta situació de mesures fiscals.  
Per tant, doncs, trobem sense sentit i segurament doncs demagògica.  Els hi 
demanaria i en aquest sentit els hi votaria favorablement, doncs que el seu 
grup en el Parlament doncs que retiressin aquesta apujada de l’IVA de l’Estat i 
en aquest sentit no ens demanin a un ajuntament doncs que fem aquesta 
situació.  Per tant, la solució ha de ser global i no local. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, des del grup Popular penso que ja ha quedat 
palès des de fa molt de temps que recolzarem qualsevol mesura que vagi 
encaminada doncs a pal·liar doncs el patiment que tenen les famílies, sobretot 
aquí a Vilanova, amb la crisis econòmica que pateix, valgui la redundància, el 
nostre país, no?  Pensem que aquesta mesura és rectificativa d’allò que ha fet 
malament el govern de Rodríguez Zapatero, que ha sigut doncs –al nostre 
parer també, evidentment-, doncs una mala idea la d’apujar l’IVA i entorpir 
doncs la recuperació econòmica i la liquidesa de les famílies que estan patint 
més aquesta crisis econòmica, i per tot això veiem amb bons ulls doncs que la 
companyia d’aigües pugui assumir aquesta apujada, que tampoc li representa 
gran cosa i probablement sí que representarà per als ciutadans, en major o 
menor mesura.  Per tot això anunciem el nostre vot favorable a aquesta moció.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Començaré pel senyor Sanabra.  Jo no he dit en cap moment que parlés de 
grans augments per als vilanovins, jo he parlat precisament de que els imports 
no eren importants i que per tant creia que el pressupost municipal els podia 
assumir perfectament.  I crec ademés que va molt en la línia del que es va 
acordar quan es van pactar... quan es van aprovar les ordenances municipals 
d’aquest any.  Es va aprovar que no hi haguessin augments.  Aquest augment 
de l’IVA, desafortunat, fa que hi haurà un augment, serà petit però hi serà, i 
llavorens nosaltres la mesura, tal com s’està fent en altres àmbits, que 
proposem és que els vilanovins no notin aquest augment de l’IVA en els preus 
públics i també proposem en l’aigua.  Jo crec que és totalment coherent, va en 
la línia del que es va acordar quan es van pactar les ordenances i evidentment 
és... nosaltres rebutgem aquest augment i jo sobretot, senyora Iolanda 
Sánchez, jo faig política municipal i pel que miro és per als vilanovins, i en 
aquest context he presentat aquesta moció perquè jo personalment considero 



 

  

que aquest augment és molt desafortunat i crec que la meva obligació és 
defensar el seu punt de vista.  Altres temes, ara mateix, crec que no vénen al 
cas i no m’interessen.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs si els hi sembla passem a la votació.  El punt... l’esmena contra 
l’apujada de l’IVA al final no es fa, no?, com que l’havia suggerit... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
... una esmena.  En tot cas se li demana que portem al Parlament de Catalunya 
i havent doncs... ai, perdó, al Parlament espanyol... 
 
ALCALDE 
 
Hi havia una proposta de proposar al Parlament... per tant, no volen incorporar 
l’esmena que demanin en el Parlament espanyol que es baixi l’IVA.  D’acord. 
Passem a la votació.  Vots a favor de la moció.  Vots en contra.  Decau amb 
els vots del govern i de la CUP i el vot favorable de Convergència i Unió i del 
Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU i PP (9) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (13) 
 

  15. MOCIÓ DE LA CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT INFORMI AMB 
CARÀCTER GENERAL SOBRE ELS CRITERIS QUE REGULEN 
LES BONIFICACIONS FISCALS I LES AJUDES SOCIALS. 

 
ALCALDE 
 
Passem a la següent moció, que és de la CUP sobre... que demana que 
l’Ajuntament informi amb caràcter general sobre els criteris que regulen les 
bonificacions fiscals i les ajudes socials. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
En els darrers 10 o 15 anys ha arribat al nostre país una nova onada de nous 
ciutadans i ciutadanes provinents d’altres terres.  Els nous immigrants 
signifiquen avui dia una part important de la nostra societat que, com tota 
novetat, genera debats i discussions noves. 
 



 

  

Ara que la crisi ha desfet la il·lusió del creixement econòmic sense fi i ha 
agreujat la situació econòmica de la majoria de famílies, es produeixen també 
certs debats entorn aquesta nova immigració.  El debat més estès és el de la 
suposada situació de privilegi de què gaudeixen aquests nous immigrants en 
tot allò relatiu a bonificacions fiscals i ajudes socials concedides per les 
diferents administracions, inclosa la municipal. 
 
Els comerços dels immigrants no paguen taxa de la brossa durant tres anys; 
els immigrants tenen preferència a les beques de menjadors a les escoles; als 
immigrants se’ls hi paguen els cotxets dels nens; etc, són alguns exemples de 
les afirmacions que es produeixen sovint en aquest debat sobre la nova 
immigració.  
 
Per a la CUP és alarmant l’elevat grau de mentides, falsos rumors, mitges 
veritats i invencions que tot sovint s’empren en aquests debats, sempre 
orientades a laminar la universalitat de l’administració i donar arguments per a 
actituds bel·ligerants amb la nova immigració, tot sovint sense dades 
contrastables. 
 
Atès que aquest debat social està quallant en la societat a base de falsos 
rumors davant el silenci de l’administració, creiem convenient que aquesta, 
amb la màxima unitat dels seus representants polítics, es pronunciï de forma 
informativa per deixar clar quins són els criteris que mouen les bonificacions 
fiscals i les ajudes socials i contribuir, així, a desmentir falsos rumors. 
 
Per això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
“Que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova faci públic, a través dels mitjans i en 
la forma i temps que cregui convenient, un aclariment amb dades precises i 
clarificadores per explicar els criteris sobre els quals l’Ajuntament concedeix 
bonificacions fiscals o ajudes socials a certs ciutadans, que serveixi alhora per 
recordar als ciutadans les línies d’ajuts i bonificacions que l’administració local 
posa a disposició dels ciutadans.” 
 
ALCALDE 
 
Bé, la Candidatura d’Unitat Popular presentem aquesta idea, més que moció, 
aquesta idea al Ple de Vilanova i la Geltrú preocupats per una qüestió, doncs, 
que en els darrers anys és vox populi, es parla... es parla arreu i que hem 
pensat mil formes doncs de fer-hi front d’alguna manera, formes... i hem pensat 
que una d’aquestes formes és proposar al Ple doncs aquesta idea. 
 



 

  

Quin és el problema i quina és la solució que hi volem aportar, sabent doncs 
que és potser una proposta una mica heterodoxa i que no... diguéssim no 
normal o no... que no entra dins de la normalitat?  A nosaltres ens preocupa 
cada vegada més que al carrer, als bars, fins i tot amics nostres, etc., treguin a 
debat indignats el tema de les ajudes socials i el tema dels impostos, no?, i ho 
facin sobretot doncs els que tenen un comerç, o un restaurant i ara ho estan 
passant malament, i de tot el que puguin parlar parlin sobretot de comparar-se 
amb els immigrants i, dins de tota la comparació i la () de la situació i això, 
treguin tot d’afirmacions sobre les ajudes socials i sobre els impostos 
completament falses i moltes, a més a més, espectaculars, que aquí hem 
posat tres exemples, però tres exemples molt comuns, molt molt comuns, però 
hi ha moltes d’aquestes afirmacions molt espectaculars, no?: taxes 
d’escombraries gratis per als immigrants, perquè... per no sé... però n’hi ha 
moltes que són realment esfereïdores i que ens fan adonar doncs del grau 
d’extremisme que s’està arribant doncs amb aquests rumors al carrer.  Clar, 
són rumors, són coses que passen de boca en boca, arguments que a la gent 
ja li van bé per justificar doncs una situació de desgreuge i poder d’alguna 
manera pensar que si a uns ens va malament doncs és per culpa de que 
l’administració està ajudant massa uns altres, i que culpa l’administració i els 
altres una mica tots plegats, que els comerços no tirin endavant els nostres, o 
que... entenem aquests mecanismes lògics i naturals doncs d’autodefensa i 
d’autojustificació de la situació de penúria econòmica, etc., però ens preocupa 
que això, que aquests rumors es vagin reproduint perquè bueno, generen una 
argumentació sobre la realitat que no és la correcta, que no és... que no té res 
de real, que parteix d’un desconeixement absolut doncs de què passa a 
l’entorn i de com s’administren les ajudes socials i com s’adjudiquen les 
bonificacions fiscals, per què i com, etc. 
 
Per això nosaltres fem una proposta que no sabem si és factible o no és 
factible, és una idea.  Nosaltres sabem, per exemple, doncs que... sabem, 
rebem a casa el calendari fiscal, no?, és un document que reben els vilanovins 
i vilanovines a casa, i també rebem informació municipal per moltes altres vies.  
Nosaltres hem deixat completament obert les vies, el com, el quan, perquè la 
Regidoria que calgui de l’Ajuntament ho sospesi, ho valori i ho faci en la forma i 
en el temps que calgui i en el mitjà de comunicació que trobi més oportú.  Però 
pensem que seria positiu que d’alguna manera hi hagués un document de 
referència, és a dir, una informació que poguéssim potencialment rebre tots els 
vilanovins i disposar-ne tots els vilanovins, on s’especifiqués i es clarifiqués 
quins són els criteris pels quals s’adjudiquen les ajudes socials i es bonifiquen 
impostos a les famílies i als particulars.  I de passada, a més a més, fer-ho no 
només per explicar els criteris per desmentir aquests rumors, sinó també per 
informar tothom altra vegada, si no es fa prou, de quins són, quines són 
aquestes ajudes socials, aquestes bonificacions a les quals tothom, qui 
acompleixi doncs les condicions establertes, s’hi pot acollir. 



 

  

 
Bé, aquesta és la idea de la Candidatura i esperem doncs que sembli bé i que 
tothom hi voti a favor. 
 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Sanabra. 
 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Seguint en la línia d’abans, senyor Arrufat, li 
votarem a favor la proposta, la part diríem resolutiva, però també seguint la 
línia d’abans deixi’m fer un parell d’observacions, no?, una també en un pàrraf 
que vostè diu: “atès que aquest debat social està quallant a la societat a base 
de falsos rumors, davant el silenci de l’administració”.  Home, permeti’m dir-li 
que l’administració sobre aquest tema ho ha explicat molt i molt.  Segurament 
no prou, segurament no prou, però jo ho dic perquè algun regidor no s’ha 
molestat però ha dit: home, mira que quantes vegades ho hem explicat, des de 
Serveis Socials i Salut, des d’Educació, des d’Habitatge, des de la pròpia 
Regidoria d’Hisenda s’ha explicat moltes vegades el que realment es fa.  Però 
segurament, estic d’acord, no ho hem fet prou.  Clar, les noves tecnolo... quan 
una persona vol saber què pot tenir de bonificació, normalment on va és aquí a 
l’OAC, directament aquí a l’Ajuntament, no?  Els treballadors de l’OAC, per no 
tindre tot aquell totxo doncs que fem des de Gestió Tributària on hi ha totes les 
ordenances fiscals, doncs el que tenen –ja fa temps, eh?, no me l’han fet avui, 
eh?, està fet de fa tres anys- és aquest paper on tenen, però el tenen ells, eh?, 
internament, on hi ha totes les diríem bonificacions i exempcions que hi ha.  Jo 
penso que estem, ja que la seva diríem petició està –i ho ha dit vostè- feta 
sense marcar un temps i un periode determinat, però jo sí que em comprometo 
doncs que inclús abans que surtin les properes ordenances fiscals, com a 
mínim aquest document, inclús una mica més ampliat, estiguin penjat a la web 
municipal perquè tothom pugui a través de la web municipal veure això.  I 
també a baix, a l’Oficina, també estigui perquè el públic que vingui, perquè la 
gent que vingui ho pugui tindre, perquè no tothom doncs en aquests moments, 
encara que cada vegada entra més gent, doncs entra a la web municipal.  Per 
tant, fetes aquestes matitzacions, li acceptem la proposta. 
 
 
ALCALDE 
 
Senyora García, Glòria García. 
 



 

  

GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, nosaltres, des del grup de Convergència i Unió, votarem a favor d’aquesta 
moció, perquè ens ha semblat entendre que es demanen dues coses.  Una, 
per una banda, que es clarifiquin i que es determinin quines són les 
bonificacions i que estiguin a l’abast de tothom, fet que nosaltres ja vam 
demanar al 2008 i que el senyor Sanabra va donar la mateixa justificació que 
acaba de donar ara, que ho estaven estudiant, que a l’OAC es posaria un 
DinA3 per tal, i que després quan passessin lo de les aprovacions de les taxes.  
I això fa, pues evidentment, dos anys no, tres, com acaba de dir el regidor, 
però bueno, no teníem coneixement tampoc de que s’hagués editat aquest 
fulletó i...  I la segona, com una manifestació institucional rebutjant o aclarint tot 
això, no?  És això la idea de les dugues coses que es demanen a la moció.  
Bueno, doncs només això, nosaltres votarem a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Doncs passem a la votació.  Sí, no, és que t’he vist que dubtaves. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, perquè jo només volia aclarir justament que bé, això deixa... el punt aquest 
deixa al govern la decisió de com i quan fer-ho, etc., i ja considerarà el govern 
com ho ha de fer, nosaltres no ho direm, però també demano justament que 
tots els grups municipals d’aquest Ple, menys els que no estiguin d’acord, 
evidentment, fem algun tipus de posicionament per explicar això, també quan 
es cregui convenient, etc., però justament destinat a desmentir aquests rumors, 
efectivament. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Vots a favor.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  16. MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT AL COMERÇ LOCAL EN TEMPS 
DE CRISI. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la següent moció, que és de la CUP també, sobre el suport al 
comerç local en temps de crisi. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 



 

  

 
A set mesos de l’aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2010, la situació 
econòmica no ha millorat, ans al contrari.  Malgrat que els dies previs a l’estiu 
signifiquen un petit repunt en la creació de llocs de treball, la dinàmica que 
persisteix és la d’augment de l’atur. 
 
Pensem que cal adaptar les ordenances als extrems de la crisi i que, en la 
mesura del possible, l’administració local jugui un paper actiu en la 
dinamització econòmica. Essent les ordenances un dels instruments a l’abast 
de l’administració per intervenir en el mercat, incentivant mitjançant 
bonificacions, creiem convenient fer un esforç més d’adaptació d’aquestes 
ordenances a la situació de crisi, i per a incentivar l’obertura de nous 
comerços. 
 
Per això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova l’adopció 
dels següents acords: 
 
“PRIMER. Oferir la possibilitat de bonificació temporal de la taxa 
d’escombraries a tots aquells comerços locals que justifiquin aquesta 
necessitat. 
 
SEGON. Bonificació del 50% en les imposicions fiscals d’obertura de nous 
establiments comercials per a persones en situació d’atur.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, són dues propostes del mateix àmbit però diferents, les que porta la 
Candidatura d’Unitat Popular a través d’aquesta moció a aprovació al Ple.  La 
primera... les dues són... tenen a veure amb bonificacions fiscals i amb el 
comerç local, amb la promoció del comerç local o amb el seu sosteniment.  La 
primera és, pensem nosaltres que hi haurà molts comerços locals, hi pot haver 
bastants comerços locals que en aquests temps doncs estiguin realment 
ajustant molt el marge de benefici per fer front doncs a la situació de crisi, a la 
baixada de vendes, etc., i pensem que és preferible que abans de tancar un 
comerç per a la ciutat es facin, o sigui, hi hagi un marge doncs de premiar o de 
bonificar aquest comerç abans que no tanqui per veure si pot superar doncs 
aquest periode de crisi.  Per això proposem que d’acord amb les justificacions 
que cregui convenient l’Ajuntament que s’hagin de presentar, es pugui 
exemptar durant un periode de temps determinat, o com sigui, doncs, pensem 
nosaltres la taxa d’escombraries, que sobretot en el cas de la restauració 



 

  

doncs és contundent el que han de pagar doncs els restaurants o els negocis, 
els comerços de restauració, en concepte de taxa. 
 
A la segona proposta es tracta de bonificar, nosaltres posem el 50%, però si hi 
hagués una esmena per un altre tant per cent també seria aprovable o 
acceptable, nosaltres proposem de bonificar en un 50% l’obertura de nous 
establiments per part de persones aturades, com a manera d’incentivar 
l’autoocupació de les persones aturades.  L’obertura d’un... les imposicions 
fiscals per obertura d’un establiment no són el cost més elevat de l’obertura 
d’un establiment, però sí que són realment un cost en termes absoluts doncs 
prou elevat com perquè bonificar-ne un tram suposi doncs un alleujament de 
les despeses d’obertura d’un establiment comercial. 
 
Són, com dic, dues propostes diferents sobre el mateix àmbit i també estem 
disposats des de la Candidatura doncs que es votin també per separat, si 
sembla necessari. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Senyor Arrufat, aquesta li votarem en contra.  Per 
què?  Miri, deixi’m fer una part expositiva, no?  Quan parlem i es debat en el 
Ple de l’aprovació de les ordenances -suposo que en tots els ajuntaments 
passa el mateix- el govern justifica l’augment i l’oposició vol que no hi hagi 
augment i a més de vegades que hi hagi més bonificacions.  Aquesta posició a 
vegades va carregada d’una certa demagògia populista, ho vèiem en una 
moció anterior.  Quantes i quantes vegades les persones que ocupen la 
Regidoria d’Hisenda en els ajuntaments –en tots, eh?- han d’explicar que si en 
un pressupost municipal el 70% dels ingressos són tributs municipals, si es 
rebaixen els ingressos doncs s’hauran d’anivellar les despeses, o sigui, 
s’hauran de rebaixar.  En el cas que ens ocupa, en el cas que vostès 
presenten, pensem –segurament ho saben, però potser no ho recorden- de 
que l’Ajuntament ja fa un esforç amb les 720 bonificacions que ofereix per 
aquest concepte: el tema de les escombraries industrials.  720, que van des 
d’un 10 a un 60%, i que comporten 130.000 euros que deixen d’ingressar, un 
7’5% del padró de la taxa completa d’escombraries industrials.  O sigui... i 
vostè em pot dir: bueno, però això hi és sempre, o ja hi era fa dos anys, aquest 
any hi ha més atur, per tant doncs intentem rebaixar-ho més.  Bé, és el que jo 
deia abans, si anem rebaixant els ingressos, també haurem de rebaixar les 
despeses d’altres coses.   
 



 

  

I fa dos anys que la taxa d’obertura de nous establiments comercials, també 
sap que no l’augmentem.  La taxa és la mateixa, per tant jo penso que l’esforç 
l’Ajuntament... ja fa dos anys que l’Ajuntament, que som tots, ja fa dos anys 
que l’està fent en aquests temes.   
 
I també deixi’m dir-li una última cosa.  Ho dic perquè ara tots sabem doncs de 
que hem passat a cobrament l’IBI, no?, i per tant en aquests establiments 
doncs també han passat a cobrament l’IBI.  Jo, jo, eh?, com a regidor 
d’Hisenda, n’he atès a tres d’hostalers, del gremi de restauració, que han 
demanat fraccionar el pagament de l’IBI -concretament de l’IBI, perquè el de la 
taxa d’escombraries encara no, fins al setembre-octubre no sortirà.  Vostè sap 
que els que tenim per caixa l’IBI es pot pagar en tres terminis.  Doncs bé, 
depèn de quins tipus d’establiments i vista la situació que està, hem fraccionat 
encara més aquests tres.  O sigui, ajudes, entre cometes i sense cometes, 
intentem dona’ls, en particulars –perquè això també passa en particulars- i en 
establiments.  Però jo penso que més en aquest tema ja no podem.  Per tant, 
els hi diem que no. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Carretero és?  Sí? 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, com abans he exposat, tota mesura que vagi 
encaminada doncs a facilitar doncs que les persones, i més aquelles que tenen 
iniciativa, puguin suportar millor la crisis, doncs les recolzarem.  Jo, malgrat 
que al senyor regidor d’Hisenda no li agradi en comptes d’una bonificació del 
50% per a aquell aturat que vol doncs començar un negoci, jo trobo lògic que 
la subvenció, la bonificació arribés gairebé al 100%, perquè ja bastants 
problemes té amb estar a l’atur, no?  I recordar-li al senyor regidor doncs que 
no sempre l’oposició demana que es rebaixin les taxes.  Aquí hem tingut 
mostra, en algun cas, que lo que van demanar és pujar-les un 4%.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per posicionar el vot del grup municipal de 
Convergència i Unió, que serà doncs favorable en aquesta moció, tot i que no 
sempre sigui correspost per part del grup que la proposa quan nosaltres també 
plantegem mesures anticrisi a nivell de la ciutat.  Doncs sí que coincidirem que 



 

  

a nivell doncs d’esforç per part de l’Ajuntament sempre és positiu, com a mínim 
en un moment excepcional com el que estem passant, que l’Ajuntament pugui 
fer algun tipo de mesura que, encara que sigui poquet () ajudar els ciutadans, 
eh?, i més com és en aquest cas, doncs aquells que intenten generar ocupació 
pujant alguna persiana, no? 
 
Home, senyor Sanabra, vostè diu: és normal i en tots els ajuntaments passa 
que... que doncs el regidor d’Hisenda proposa unes taxes i l’oposició es 
queixa.  Bueno, sí que s’hi ha fixat, aquest s’hi deu haver fixat, doncs, no?, 
però, sí que és així, però és evident i de fet des d’aquest grup també hem 
presentat algunes propostes en aquest sentit, que nosaltres comentàvem, 
doncs anomenava un Pla anticrisi que va caure en un sac foradat ja fa forces 
mesos, doncs que a vegades, malgrat, eh?, malgrat les dificultats de 
finançament que tenen els ajuntaments, no exempt n’està el nostre, poquets o 
petits esforços que per al ciutadà doncs poques coses poden sumades, eh?, 
poden representar doncs una ajuda doncs que durant uns mesos -i no crec ni 
que nosaltres ni el grup que presenta la resolució, la moció, les plantegin de 
forma indefinida-, sinó doncs durant un període concret l’Ajuntament pot 
acabar de fer una mica d’esforç, perquè no signifiquen una gran diguem 
disminució de la recaptació del pressupost municipal i a vegades en un 
determinat nombre de comerços i de ciutadans () poden ajudar, no? 
 
De fet, mesures com les que es plantegen nosaltres també les havíem 
proposat i és per això doncs que no tenim altre, diguem, capteniment que 
votar-hi a favor, i ens satisfaria que el vot de l’equip de govern també ho fos. 
 
ALCALDE 
 
Permeten una reflexió?, perquè en cap moment s’ha plantejat que la proposta 
que presentés en aquest cas la CUP sigui, si em permeten l’expresió, una 
bestiesa, diguem, és a dir, que sigui injusta, que sigui errònia, que no sigui, en 
fi... en cap moment, eh?  El que passa que és clar, tot això s’ha d’aguantar.  És 
a dir, l’Estat ha disminuït d’una forma dràstica -perquè la financiació local va 
directament proporcional als ingressos en IRPF, em sembla-, d’una forma 
dràstica les aportacions als ajuntaments, en general, eh?, al de Vilanova i a 
tots.  Els impostos vinculats a la construcció, on va haver-hi la fallida, han 
baixat d’una forma extraordinària.  L’Ajuntament s’ha hagut de multiplicar i 
l’altre dia presentàvem amb Càritas, amb Creu Roja, amb l’empresa Dins 
d’inserció social, i amb la gent doncs que... del moviment associatiu que 
treballa per als altres, diguem-ne, per... en tasques de suport a la gent que més 
ho necessita, les mesures que plegats hem estat fent, que han suposat un 
increment brutal de les despeses destinades, perquè és malauradament 
necessari, de les despeses socials a protecció social, d’ajuts a les famílies, 
d’ajut a domicili, d’ajut a les beques escolars, a les beques menjador.   



 

  

 
Clar, hem a més a més congelat els impostos enguany, i les taxes, de forma 
que això també ha generat una congelació dels ingressos municipals.  Clar, 
hem incrementat a més a més algunes bonificacions en el Ple de pressupostos 
i de taxes de l’any 2010.  És clar, tot això doncs fa que... diuen: no, és que això 
només suposen 80.000 euros.  Clar, és que són 80.000, és que són 100.000, 
és que són 50.000, i els pressupostos municipals –d’aquest i de tot arreu- 
estan amb una tensió extraordinària.  És per això que quan hi ha una proposta 
d’aquestes diem: és clar que estaria bé, naturalment que estaria bé poder-ho 
fer, però... que també tenim aquest permanent equilibri d’haver de... i després 
podem entrar en debats -que això ja ho fem en els pressupostos- de si gastem 
millor en una cosa o en l’altra, però objectivament hi ha una realitat de 
disminució d’ingressos important, de diferent... a conseqüència de la crisi i 
d’augment de la despesa en àmbits que són imprescindibles, necessaris i pels 
quals hi hem apostat tots plegats.  Per tant, en aquest sentit també entenguin 
que quan hi ha una negativa a una proposta d’aquestes característiques no 
respon a un despit de dir: escolta’m, això no té ni cap ni peus, sinó a la 
conjuntura econòmica en la qual també està immersa l’Ajuntament i als reptes 
que ha de respondre com a conseqüència de la crisi per necessitats de tanta 
gent. 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, des de la CUP només per respondre a la intervenció del regidor i a la de 
l’alcalde.  Bé, 80.000 euros, no crec que sigui important la xifra sinó el propòsit 
o l’objecte de les ajudes.  I pensem des de la Candidatura, nosaltres l’hem 
presentat a part de pel fet en concret del comerç local, l’hem presentat també 
amb dos objectius; un és presentar una proposta sobre ordenances fiscals 
mesos abans, no esperar-nos a les ordenances fiscals per fer al·legacions, 
perquè després com que no hi ha temps no... perquè el govern la debati o 
perquè el govern la pugui acceptar, doncs la fem amb anterioritat perquè es 
pugui anar gestant potser en el futur el propòsit d’aquesta moció per 
incorporar-lo a les noves ordenances fiscals de l’any vinent.   
 
Però l’altre objectiu també era... ara se m’ha oblidat... ah, l’altre objectiu també 
era qüestionar –perdoneu, eh?-, l’altre objectiu també era qüestionar que el 
govern no hagi fet ús del joc d’impostos, del joc de les ordenances fiscals per 
fer front a la crisi més enllà de mantenir l’estructura preestablerta abans, 
d’ajudes socials, etc., que és un altre debat, perquè aquesta moció està 
proposada en l’àmbit de la promoció econòmica, no en l’àmbit dels serveis 
socials, que és diferent, són dues polítiques diferents fetes totes a partir de la 
fiscalitat, però encarades a realitats diferents, doncs qüestionem, qüestionem 



 

  

que no hagi tocat, no hagi jugat en aquesta fiscalitat en una situació 
d’emergència, no?, no hagi jugat prou potser.  Ha congelat impostos, va 
anivellar l’augment de l’IBI doncs fa dos anys al 4%, però més enllà d’això 
tampoc ha jugat.  Les modificacions de les ordenances fiscals de l’any passat 
són una prova, no?, i només es va modificar la multa de les bicicletes i poca 
cosa més.  De jugar amb la fiscalitat pròpia per incentivar, per fer atractiu, per... 
bé, per fer front a la situació d’emergència que es generava amb la crisi. 
 
Nosaltres pensem –i fa temps que ho pensem i que ho debatem i que ens 
mirem les ordenances fiscals i les tornem a mirar, etc.-, i pensem que hi 
hauria... o que seria positiu que hi hagués un cert joc amb aquesta fiscalitat.  
En situació de crisi fins i tot publicitar-la i en () diguéssim que esperem que 
sigui breu la crisi, o que sigui més breu del que sembla que serà i, per tant,  
que aquesta temporalitat d’aquestes mesures fiscals també sigui d’acord amb 
la crisi doncs breu.  Però pensem que seria interessant o que caldria que es 
jugués amb aquesta fiscalitat, per incentivar determinades coses referides 
algunes al comerç, altres als aturats, com ja vam proposar en les al·legacions a 
les ordenances fiscals, etc.  Entre altres coses per d’alguna manera demostrar 
també que la situació d’emergència i de crisi que viu la ciutadania es correspon 
també amb una situació d’emergència que es reflecteix en un canvi en les 
ordenances fiscals i en una elasticitat d’aquestes a l’hora d’atendre una 
situació de crisi i d’emergència. 
 
Eren aquests dos els objectius secundaris que també volíem compartir amb 
aquesta moció.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Gerard. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde, eh?, i disculpant que no és el nostre grup el ponent de 
la moció.  Sí que vostè ha fet una exposició, no?, d’un seguit de mesures que 
com a govern s’estan duent a terme.  Jo crec que des del grup municipal de 
Convergència i Unió els hi hem valorat positivament aquestes mesures, eh?, 
és a dir, ningú ha dit en cap cas que no s’estigui actuant, si bé també és cert 
doncs que creiem que hi hauria algun altre tipo de mesures complementàries 
que podrien ajudar.  Creiem que aquesta era encertada i diguem des de la 
convicció de que aquesta vegada la senyora Sánchez no ens pugui titllar de 
demagògics, com sí que ha fet anteriorment, eh?, home, mesures com 
aquestes no són diners que diguem que s’hagin de treure d’un lloc per posar-
los en un altre, sinó doncs són diners que de moment l’Ajuntament encara no 
ha ingressat, no?, i per tant són una mica menys de diners que deixarà 



 

  

d’ingressar.  Això vol dir que no n’ingressarà cap?, no, però n’ingressarà una 
mica menys i possiblement amb el ciutadà, insisteixo, eh?, d’aquesta mica, 
mica, mica, anar sumant, amb ell sí que li pugui suposar un estalvi que pugui 
fer possible que tiri endavant doncs un negoci, eh?  En tot cas era per deixar 
clara... aquest petit incís.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Perdonin, eh?, perquè de la mateixa manera que vostè diu que no () les 
mesures socials que fem, no llegeixi en la meva intervenció, perquè ho he 
volgut dir molt clarament, que la proposta que es fa sigui una bajanada, 
diguem-ne, ni molt menys.  Només faltaria, eh?, i ho dic molt sincerament.  
Sinó que tenim el marge que tenim, i el marge que es té és dir: una miqueta 
menys d’aquí, una miqueta més d’allà i una miqueta més cap allà i és clar, el 
marge que hi ha en les finances municipals és el que és per poder abordar 
totes les necessitats, que ja és un difícil equilibri en el qual abono tota la 
intervenció darrera que ha fet el senyor Arrufat, i també la que ha fet vostè 
abans amb relació a les eventualitats i les possibilitats que té això, i nosaltres 
el que hem fet ha estat congelar aquest impost, donar facilitats al màxim 
possible, congelar tots els altres, prendre mesures de suport en diferents 
àmbits a la iniciativa empresarial i també a les mesures socials, i en aquest 
sentit diem: aquesta no la podem assumir perquè sabem quin cost té, sabem 
quins ingressos estan previstos i quins arribarien, i en aquest sentit és en el 
que plantegem la negativa a la seva aprovació, en aquesta i en moltes altres.   
 
Hi ha vegades que hi ha mesures que proposen de desgravació fiscal, diguem-
ne, que no les compartim conceptualment, no?  I segur que les podem 
proposar nosaltres i vostès no les compartirien.  Però en aquest cas no es 
tracta d’això, sinó que es tracta sobretot de la capacitat o no de poder assumir 
fins a on les propostes que planteja donada la conjuntura econòmica de la 
ciutat. 
 
Gràcies.  Passem a la votació.  Vots a favor de la moció.  Vots en contra.  
Decau amb els vots del govern.  
 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PP i CUP (10) 
  Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (12) 
 
A continuació es tracten conjuntament les mocions 18 i 18 bis, relatives a 
Catalunya. 
 



 

  

  18. MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESTATUT DE CATALUNYA. 
 
ALCALDE 
 
I passem... escoltin, hi ha la moció 17 i 18, no, perdonin, 18 i la d’urgència, que 
és la darrera, que parlen del mateix, diguem-ne, no?  Jo els hi proposo que fem 
de major a menor, de menor... perdó, ho he dit al revés, de menor a major 
grup, i que en aquest cas el senyor Arrufat probablement presentarà... 
defensarà la seva moció i es posicionarà respecte de les altres, de l’altra 
 
() 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció que correspon al punt 18 de 
l’ordre del dia: 

 
El Parlament de Catalunya va acordar una proposta de nou Estatut 
d'Autonomia. Posteriorment, aquest projecte fou debatut i aprovat per les 
Corts Generals espanyoles. El poble de Catalunya fou convocat en 
referèndum i aprovà aquest text. A aquesta Llei, un cop refrendada, es van 
interposar diferents recursos davant el Tribunal Constitucional. 
 
Aquest òrgan, després de més de quatre anys de deliberacions, ha resolt el 
recurs que va presentar el PP contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que 
ha declarat inconstitucionals algun dels 223 articles de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. 
 
Aquest Tribunal no té l’autoritat ni la legitimitat moral que seria desitjable per 
emetre una sentència d’aquesta transcendència. 
 
Davant d’aquesta situació, afirmem solemnement que: 
 

• Catalunya és una nació, per raons històriques i culturals, i perquè així 
ho creuen i ho han expressat reiteradament els seus ciutadans i que no 
renunciem a les aspiracions de Catalunya contingudes en l’Estatut que 
van votar els catalans. 

 
• Continuarem defensant el contingut íntegre de l’Estatut, perquè l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya  va ser ratificat pel poble de Catalunya i la 
voluntat dels nostres ciutadans no pot ser alterada per la sentència de 
cap Tribunal.  

 
• Per a defensar-lo, proclamem que la unitat és la millor via per defensar 

aquesta voluntat majoritària del poble català i que la indignació del 
poble de Catalunya davant la falta de visió política i històrica del 



 

  

Tribunal Constitucional ha de ser expressada amb fermesa, 
determinació, serenitat i intel·ligència, perquè l’Estatut es va fer amb 
esperit de concòrdia i és amb esperit de concòrdia que Catalunya ha de 
saber aconseguir els seus objectius i aspiracions nacionals. 

 
• Per aquestes raons, cal fer realitat aquesta resposta unitària del poble 

de Catalunya, ferma i serena, i proposem fer-ho donant suport a les 
mesures i accions que el Parlament de Catalunya durà a terme. 

 
Per això, els grups municipals sotasignats  de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú acordem: 
 

• Mostrar el nostre rebuig  a la Sentència emesa pel Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya. 

 
• Demanar als ciutadans i a les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú que 

assisteixin massivament a la manifestació que s’ha convocat per 
diferents forces polítiques i socials amb la senyera com a pancarta 
unitària i que servirà per a afirmar la nostra voluntat d’autogovern. 

 
• Donar suport a la tasca que s’encomanarà a un grup d’experts juristes 

que hauran de dur a terme una anàlisi exhaustiva de l’abast de la 
Sentència. 

 
• Demanar a tots els grups polítics treballin per a la unitat en el rebuig a 

la Sentència del Tribunal Constitucional. 
 

• Donar suport a les resolucions que surtin del proper Ple monogràfic 
sobre aquesta Sentència que es celebrarà en el Parlament de 
Catalunya. 

 
• Donar també suport a totes aquelles actuacions que, amb caràcter 

unitari, promoguin la societat civil i les institucions catalanes en aquest 
sentit. 

 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 

18 BIS. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LA CONVOCATÒRIA D’UN 
REFERÈNDUM VINCULANT D’AUTODETERMINACIÓ. 

 
A continuació el secretari llegeix la part resolutiva de la moció d’urgència 
presentada, que correspon al punt 18 bis de l’ordre del dia: 
 



 

  

Atesa la voluntat present en amplis sectors de la societat catalana d’exercir el 
dret de decidir de Catalunya, tal i com han expressat diferents sectors de la 
societat política civil catalana en repetides ocasions. 
 
Atès que en tot el procés estatutari que estem vivint ha quedat palès que ni les 
principals institucions de l’Estat espanyol, ni els dos principals partits polítics de 
l’Estat no estan disposats a permetre un augment important en l’autogovern de 
Catalunya ni a respectar la sobirania popular catalana en aquest sentit. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents: 
 
“1. Instar el Parlament de Catalunya a que iniciï els tràmits necessaris per a la 

realització d’un referèndum d’autodeterminació vinculant sobre la 
independència de Catalunya respecte l’Estat espanyol, única garantia de 
sobirania i respecte per a les decisions del poble de Catalunya. 

 
2.  Fer arribar aquest acord als portaveus de tots els grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat i al president del 
Parlament de Catalunya.” 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular.... 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, ara quan el secretari estava llegint els acords el grup municipal de 
Convergència i Unió estàvem veient que el segon acord parla d’un tema que 
encara s’està discutint i que no està definit i que és el fet de la senyera com a 
pancarta unitària, i que servirà per afirmar.... Jo demanaria que es pogués 
suprimir aquest punt, perquè és un punt que encara s’està discutint. 
 
ALCALDE 
 
En tot cas em sembla que és... 
 
NEUS LLOVERAS 
 
No, perdó, només el tros de la senyera, eh? 



 

  

ALCALDE 
 
... que és important.  Cadascú presenta la seva i es poden fer esmenes.  En el 
seu torn li correspondrà presentar les esmenes oportunes. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
D’acord. 
 
ALCALDE 
 
Si és... el senyor Arrufat té la paraula.  Després, quan li correspongui, fa 
l’esmena, i el ponent que som tots els altres grups, l’accepten o no.  Segur que 
sí. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
El grup de la Candidatura d’Unitat Popular presenta una moció de relativa 
urgència, entra una moció d’urgència perquè no votarà a favor de la moció en 
defensa de l’Estatut, d’acord amb el posicionament doncs tantes vegades 
expressat i amb la seva mateixa naturalesa, la mateixa naturalesa de la 
Candidatura d’Unitat Popular i de l’esquerra independentista.  Presentem una 
moció alternativa, per tant, perquè tampoc volem que el nostre vot en contra 
sigui el vot en contra del Partit Popular.  No ho és.  I nosaltres reclamem i 
entenem com a cosa natural que davant d’aquesta Sentència, com davant de 
tants altres atacs, el que hauria de fer el Parlament de Catalunya és donar la 
llibertat als ciutadans i ciutadanes de Catalunya per decidir si volen romandre a 
l’Estat espanyol o volen constituir-se en un Estat propi.  I això, que a més a 
més ha estat expressat per centenars de milers de persones en els últims 
mesos a través de consultes de forma imaginativa, pensem que és una qüestió 
doncs prou... amb prou quòrum popular i amb prou sentit polític com perquè 
sigui plantejat en el Parlament de Catalunya en els propers anys. 
 
Entenem que tot el que va fora d’aquesta opció, tot el que no sigui donar 
llibertat democràtica d’elecció als ciutadans i ciutadanes de Catalunya entorn a 
aquesta qüestió, i per tant tot el que sigui continuar abonant la via dels 
estatuts, la via de... ara que l’Estatut està retallat doncs el pacte a través de 
lleis, a través d’acords polítics entre un partit i l’altre, etc., no deixa de ser per a 
nosaltres doncs una pèrdua de temps i una enganyifa perquè entenem que el 
sostre, de fet així ho ha expresat el president Zapatero: el proceso de 
descentralización de España ha terminado.  Vull dir, ja no s’obren més oficines 
d’atenció ciutadana als barris, ja està, no?, la descentralización administrativa 
del Estado, que és el que per als espanyols és l’autogovern de Catalunya, ha 
terminado i bé, nosaltres ni n’estem satisfets amb aquest terminado ni pensem 



 

  

que nosaltres som una descentralització de l’Estat, sinó que som un poble amb 
drets col·lectius, uns drets que aspirem algun dia poder exercir amb llibertat i 
que després surti el que surti, una vegada s’exerceixin amb llibertat, ens 
constituïm doncs en la forma política i administrativa que nosaltres doncs 
decidim lliurement.   
 
Finalment només dir també que l’Estatut que ara, diguéssim que tothom 
defensa, per a nosaltres va ser un procés de redacció, un procés d’explicació a 
la ciutadania, un procés a Madrid vergonyant i un procés de ser refrendat en la 
població de Catalunya, que té en tot ell un seriós dèficit de... democràtic, no en 
l’aspecte jurídic, sinó en l’aspecte de debat social i polític.  Entenem que 
l’Estatut que va ser votat l’any 2006, si no m’equivoco, era un Estatut... no era 
l’Estatut que havia votat el Parlament de Catalunya, era un Estatut que ja venia 
modificat, era un Estatut que jo crec que si es preguntés a la ciudatania, a 
qualsevol ciutadà una o dues competències que augmenta aquest Estatut 
segurament ho desconeixerien quin és el contingut d’aquest nou Estatut.  Per 
tant, que era un procés que es va iniciar amb peu fals, que ha rebut molts 
atacs, però que a més a més... bueno, pensem nosaltres que era un inici d’una 
via que a totes llums semblava que acabaria malament, que està acabant 
malament i que em sap greu que s’insisteixi en aquesta via.  I nosaltres, doncs, 
pensem que l’opció que ens queda... nosaltres apostem obertament per la 
independència dels Països Catalans, però més concretament queda la 
independència per la dignitat al Parlament de Catalunya de convocar un 
referèndum i deixar que el poble opini, digui el que li sembli, no sobre aquest 
Estatut, sinó sobre el dret bàsic de tots els pobles, que és el dret a decidir 
lliurement la seva estructura administrativa,  per tant també la independència 
de l’Estat espanyol.  I això és tot. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Se sent?  No?  Bé, primer de tot el més important és 
que en la Junta de Portaveus de la setmana passada el que vàrem intentar és 
que els partits que estàvem allí presents, o les colalicions que estaven allí 
representades, es fes possible arribar a un acord en què un document, no tant 
com una moció, sinó que fos una declaració en aquest cas per part del Ple 
municipal, en defensa col·lectiva del que és l’Estatut de Catalunya i allò que 
havia aprovat la majoria del poble del país, malgrat que algunes forces 
polítiques amb representació parlamentària, tant al Parlament de Catalunya 
com a Madrid, havien demanat el no.  Però els demòcrates, en aquest cas 
acceptem els resultats i per tant el que hem de fer és que es compleixi allò que 



 

  

la majoria del () ha triat, no?  Per tant, la idea en aquesta Junta de Portaveus 
era intentar fer una declaració en què tots els partits ens poguéssim sentir 
còmodes, i a partir d’aquí doncs finalment la declaració, o l’acord, o la moció 
que queda és la que doncs bé, uns cedeixen per una banda i els altres per una 
altra.  A mi personalment, des d’Esquerra Republicana el que ens interessa i el 
que volem és que el país avanci i per tant que el dissabte a Barcelona hi hagi, 
si pot ser, un milló de persones que es manifestin i que siguin presents.  I per 
tant, doncs que exigeixin allò que la democràcia ens ha donat i és que la 
majoria del poble, quan ha votat, havia votat per un Estatut, tot i que alguns 
que precisament van defensar l’opció del no, eh? 
 
Bé, jo voldria fer una intervenció directament... allò... parlant del Tribunal 
Consitucional, no?, perquè això del Tribunal Constitucional tots sabem que ha 
estat potinejant els recursos d’inconstitucionalitat contra l’Estatut, tal com he dit 
un Estatut que en aquest cas doncs va ser fruit d’un plesbicit de Catalunya, 
no?  Per tant, l’única actitud admissible hauria estat la inadmisió precisament 
d’aquests recursos, però no ha estat així, no? 
 
Volia recordar que... perquè quedi clar, que és que el Tribunal Constitucional 
no actua d’ofici, sinó que hi ha un partit polític que es diu Partido Popular, que 
és el que fa el recurs precisament, contra la inconstitucionalitat d’alguns 
articles que aprova primer el Parlament de Catalunya, amb una majoria, que no 
és el mateix Estatut que en el seu dia passa la retallada pels companys i 
companyes del PSOE i alguns que en aquest cas, com el senyor Guerra en el 
seu moment, que li passen el ribot, però que finalment les Corts Espanyoles 
doncs l’aprova, i és un Estatut escapçat, no?, tot i que en aquest cas, 
repeteixo, la voluntat queda expresada per les urnes, no?  Per tant, què passa 
en aquests moments amb el Tribunal... amb el que diu el Tribunal 
Constitucional, no?, que ens situa en una disjuntiva en aquest cas que no 
admet vacil·lacions.  Per un costat, repeteixo, la legitimitat del poble de 
Catalunya, expresada en unes urnes en un referèndum, i després deu 
magistrats d’un alt tribunal, crec que desprestigiat i convertit en camp de 
batalla d’interesos inconfessables del Partit Socialista Obrer Espanyol i del 
Partido Popular, no?  Aquesta és la qüestió essencial, els magistrats del 
Tribunal Constitucional en aquest cas pensem des d’Esquerra Republicana 
que s’han erigit en inquisidors de la voluntat popular.  No és que l’Estatut del 
Parlament no tingui cabuda en la Constitució espanyola, és que tampoc hi té 
cabuda l’Estatut que està aprovat per les Corts espanyoles i per la ciutadania 
catalana en aquest cas en referèndum.  Per tant, això és un atac directament a 
la dignitat, no?, una Sentència a la dignitat i a la llibertat de tots i cadascun dels 
ciutadans de Catalunya i que demanen en aquest cas una resposta 
democràtica.  A més a més, si és possible, la més unitària possible, no?, en 
aquest cas.  I coherent també amb els valors que ens han mantingut vius com 
a país al llarg de tota la nostra història, no?  Davant aquest xoc de legitimitats i 



 

  

greuge del Tribunal Constitucional des d’Esquerra pensem que totes les forces 
del catalanisme hem de ser capaces, de ser tots capaços de donar una 
resposta unitària, serena i, si pot ser, contundent, d’acord amb el que el poble 
de Catalunya ens demana, no?  Per tant, nosaltres tornem a demanar aquesta 
mobilització civil com una resposta de les institucions catalanes a l’alçada en 
aquest cas d’aquestes circumstàncies.  Però també per reafirmar-nos que en 
aquest cas el full de ruta davant de la conjuntura i el final també de l’actual 
conjuntura i el final d’aquest cicle que expresa en aquest cas la Sentència del 
màxim òrgan judicial jurisdiccional del... espanyol, no?  Per tant, des 
d’Esquerra Republicana avancem que l’horitzó de futur en aquest cas és 
superar aquest sostre autonòmic.  Les actuals circumstàncies pensem que 
reclamen una iniciativa política que superi el sostre autonòmic, a partir en 
aquest cas d’una consulta ciutadana que permeti als catalans doncs 
pronunciar-nos democràticament sobre la conveniència de seguir vinculats a 
Espanya o participar amb veu pròpia a la Unió Europea.  Perquè quan es 
constata que la voluntat d’entesa de la part catalana no troba receptivitat en 
aquest cas en l’espanyola, sinó rebuig, l’únic camí, l’únic camí raonable, 
repeteixo, l’únic camí raonable és dir adéu a Espanya i fer aquest exercici del 
dret a decidir. 
 
Per tant nosaltres donem suport, evidentment, amb aquesta declaració, perquè 
el que volem és que hi hagi el màxim d’unitat, però sí que pensem que s’ha 
esgotat el model estatutari, aquest model autonòmic i que en aquests moments 
la darrera sortida, l’única sortida que ens queda és poder doncs finalment ser 
un país independent, amb un Estat propi de dret a la Unió Europea. 
 
Després, senyor Arrufat, nosaltres ens abstindrem en la seva moció, no pas 
perquè no estiguem d’acord en principi perquè hi hagi aquesta consulta, 
perquè per sort hi han uns partits polítics representats al Parlament de 
Catalunya que han votat finalment una iniciativa popular, que amb la recollida 
de signatures pugui en aquest cas celebrar aquesta consulta ciutadana.  I 
també li he de dir una altra cosa, per poder aconseguir finalment la 
independència es pot aconseguir des de molts llocs, però des del Parlament de 
Catalunya, que és la màxima institució, és on s’ha d’aconseguir.  Per tant, si 
vostès no tenen referència, cap mena de referent, partit polític a les eleccions 
al Parlament, ja saben que hi ha un partit que està disposat a rebre els seus 
vots, que és Esquerra Republicana de Catalunya.  Moltes gràcies. 
 
 
ALCALDE 
 
Senyora Sánchez. 
 
 



 

  

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, des d’Iniciativa per Catalunya-Verds, Esquerra Unida i Alternativa, primer 
he de dir que aquesta Sentència primer de tot no és un accident.  Té uns 
responsables i evidentment unes responsabilitats, i de tots és sabut que ha 
estat el Partit Popular que va interposar un recurs d’inconstitucionalitat a la 
majoria del seu articulat.  Sinó no hagués arribat al Tribunal Constitucional. 
 
Unes (), a diferència d’altres, com per exemple el de la Comunitat Valenciana, 
o el de la Comunitat Aragonesa, o el de la Múrcia, o la de les Illes Balears, que 
també recordo que també ells han fet recurs d’alguns articulats 
d’inconstitucionalitat, com així el Defensor de la Pública... ai, el Defensor del 
Poble, el nostre Estatut, a diferència d’aquests, ha passat majors filtres i majors 
garanties democràtiques: aprovació majoritària, majoritària, al Parlament de 
Catalunya; aprovació a les Corts espanyoles i evidentment referèndum de la 
ciutadania de Catalunya.  Per tant, el que ens preocupa i ens preocupa i molt 
és que la Sentència està demostrant i les actituds que hi ha darrere d’aquesta 
Sentència, doncs està demostrant la vulnerabilitat del nostre sistema de drets 
democràtics, a Catalunya però també a Espanya, també a Espanya.  
Segrestada per la dinàmica política d’una dreta i de la dreta, concretament, i 
d’una forma d’entendre dels nacionalistes espanyols, una forma d’entendre 
amb una visió única, uniforme, que no dóna cabuda a la relació amb altres 
realitats nacionals i a la pluralitat.  I això és el que ens preocupa, que posa en 
crisi l’Estatut, però també posa en crisi la pròpia Constitució i el sistema de 
drets democràtics.  
 
És, a més, un despropòsit i una presa de pèl, perquè bàsicament ha... una 
presa de pèl a la intel·ligència política de la gent, no?  Un Tribunal 
Constitucional i per no reiterar un òrgan a bastament deslegitimat, 
desautoritzat, amb la meitat dels seus membres pendents de renovació, i que 
ha tardat quatre anys en donar una sentència al respecte.  Per tant, home, 
se’ns pren el pèl amb allò del funcionament dels mecanismes, dels instruments 
democràtics, simplement com s’ha visualitzat tot el procés. Catalunya es troba 
vulnerada doncs amb... com reitero, en els seus drets democràtics i per tant cal 
una resposta cívica, unitària i ferma de la societat civil i de totes les formacions 
polítiques.   
 
Des d’Iniciativa, a més de mostrar el nostre rebuig a la Sentència emesa pel 
Tribunal, volem també instar el govern de la Generalitat, en aquest cas, a 
realitzar un nou referèndum i amb una lògica clara, que és que ens puguem en 
aquest cas doncs pronunciar democràticament i lliurement doncs sobre el nou 
redactat que ens ha portat el Tribunal Constitucional.  Per complir amb la 
legalitat vigent, per complir amb aquesta legalitat, se’ns va fer refrendar el 
nostre Estatut.  Doncs per complir la modificació de la legalitat que suposa i 



 

  

que ha posat sobre la taula el Tribunal Constitucional, demanem que també el 
poble refrendi doncs aquest nou redactat, si el vol o no el vol. 
 
En aquest sentit, des d’Iniciativa donem el nostre total suport i fem també una 
crida a tota la ciutadania a la manifestació unitària impulsada per Òmnium 
Cultural, sota el lema... amb el lema: Som una nació, nosaltres decidim, que es 
celebrarà el 10 de juliol.  I en tot cas, doncs, en el sentit unitari que hem 
demostrat doncs proposem el vot afirmatiu també a la moció presentada pels 
grups del govern i Convergència i Unió. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  S’ha dit reiteradament que això d’aquesta Sentència del Tribunal és 
una presa de pèl.  I home, miri, podríem estar d’acord amb una cosa, amb el 
tema de la presa de pèl, no?, perquè a mi ens dóna la impresió de que la presa 
de pèl –i suposo que això és el que acaba projectant determinades reaccions 
que estem vivint i estem sentint ara, no?-, la presa de pèl és precisament la 
d’aquells que van afirmar que l’Estatut que se sotmetia a referèndum era un 
Estatut plenament constitucional i tenien absolutament tota la certesa de que 
era constitucional.  Pues miri, com són les coses, resulta que aquell Estatut 
que algunes forces polítiques van voler sotmetre a referèndum, no era un 
Estatut plenament constitucional com ha dictaminat el Tribunal, no? 
 
Escoltin, nosaltres hem manifestat ja en repetides ocasions i ho tornarem a fer 
avui, el nostre respecte per l’Estat de dret i per les institucions, totes les 
institucions, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, com 
també aquelles figures institucionals com podria ser l’Estatut de Catalunya, 
com no, i la Constitució espanyola també, per descomptat.  I dintre d’aquestes 
institucions lògicament hi ha el Tribunal Constitucional, el qual tenia tota la 
legitimitat possible per emetre una sentència.  Primera, hi havia la legitimitat 
per posar els recursos que s’han posat, que no només ho ha fet el Partit 
Popular, no només ho ha fet el Partit Popular, vull recordar, ho ha fet la 
senyora Sánchez, també ho ha fet el Defensor del Poble, els hi recordo, el 
senyor Múgica del Partit Socialista, i ho han fet també altres comunitats del 
Partit Socialista.  Per tant, aquí no ataquin només en el Partit Popular, que hi 
han altres persones i altres entitats que han interposat recurs 
d’inconstitucionalitat. I si ho han fet és perquè la legislació ho permet fer, no 
per anar en contra de Catalunya, ni anar en contra de l’autogovern de 
Catalunya.  No, no, no, escoltin, al contrari; precisament per defensar 
l’autogovern de Catalunya entenem que cal que l’autogovern de Catalunya 



 

  

estigui precisament dintre d’aquella norma comuna a tot que és la Constitució 
espanyola.  I això nosaltres podem entendre que hi hagin grups als que no els 
hi agradi, als que no ho vulguin, que vulguin la independència de Catalunya o 
dels Països Catalans, com acabem de sentir aquí, o també acabem de sentir 
allà, i ho entenem perfectament legítim, però que aquells partits que es diuen 
constitucionals plantegin qüestions d’aquestes són aquelles coses que 
nosaltres no acabem d’entendre gaire. 
 
A nosaltres ens pot agradar més o menys la Sentència, és irrelevant que ens 
agradi, el que és relevant és que la Sentència el que fa és adequar el nou 
Estatut de Catalunya a allò que estableix la Constitució i, per tant, donem per 
bo la Sentència i donem per bo l’Estatut que hagi resultat.  Per tant, escoltin, 
no ens demanin posicionaments unitaris, que después acaba sent que no són 
tan unitaris, hi han discrepàncies –ho deia la portaveu de Convergència i Unió-, 
hi han discrepàncies fins i tot sobre si té que haver-hi una bandera catalana o 
no té que haver-hi una bandera catalana al capdavant de la manifestació 
unitària, i també ens excusaran que no anem a la manifestació, perquè com 
deia la senyora Chacón, que suposo que deuen conèixer, és que tenim altres 
compromisos i nosaltres no volem anar-hi. 
 
Per tant, nosaltres votarem en contra de la proposta que ha presentat la CUP, 
però també de la proposta que han presentat els altres grups municipals.  
Gràcies. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Aquest grup, després de... la setmana passada, després de conèixer la 
Sentència del Tribunal Constitucional, vam decidir que era necessari... vam 
creure convenient preparar una moció per entrar-la per urgència, ja que el 
termini ja havia complert.  Ara bé, a la Junta de Portaveus, crec que molt 
encertadament, tots els grups ens vam posar d’acord i ens vam posar a 
redactar una moció conjunta.  Crec que és positiu.  Hem arribat a un text que 
ens satisfà a casi tots els grups i crec que això és molt positiu.  Des de 
Vilanova hi haurà... farem una declaració unànime i això és així.  Ara bé, a 
nosaltres ens confon bastant altres declaracions que estem veient a nivell 
general, quan un mateix partit, el PSC per exemple, el president Montilla dilluns 
afirma que la Sentència no és acceptable i que cal reaccionar, i paral·lelament 
la senyora Carme Chacón, cap de llista de PSC-PSOE per Barcelona a les 
eleccions espanyoles, afirma que està encantada amb la Sentència.  Són 
coses d’aquelles que et confonen. 
 
Nosaltres creiem que amb la Sentència del Constitucional han guanyat els que 
volien desnaturalitzar l’Estatut.  La Constitució de l’any 78 recollia una lectura 
oberta i flexible de l’autogovern que permetés avançar amb el temps.  Ara, per 



 

  

en contra, es vol trencar aquell esperit i es vol convertir la Constitució en una 
cotilla tancada i rígida.  I en aquest sentit cal recordar que mentre alguns 
reivindiquen que l’Estatut és l’estació final, des de Convergència diem que no 
és així, que només és una estació en el trajecte. 
 
El nostre objectiu per als propers anys és que el poble català comenci a exercir 
el dret a decidir, sense més límits que la pròpia evolució democràtica de la 
societat.  I com no podria ser d’altra manera, com a formació nacionalista que 
som, el nostre objectiu final no és altre que la llibertat i la plenitud nacional del 
nostre país.  Des d’aquí demanem als partits polítics coherència i respecte a la 
voluntat del poble català expresada democràticament.   
 
Referent a la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular, podem tenir 
diferents criteris sobre la idoneïtat del moment, però sí que estem convençuts, 
tal com ja hem expresat a l’exposició de mo... fa un moment, quan parlàvem de 
la moció de la Sentència de l’Estatut, tal com ja he dit per a nosaltres aquest 
punt ha d’arribar, s’ha d’anar cap al camí que es planteja i de fet així ho està 
promovent la societat civil i creiem que, tot i que no tenim clar que ara sigui el 
moment, la moció la votarem a favor perquè en cap moment a la moció es 
parla de timmings, no es parla de quan s’ha de fer, sinó que es demanarà que 
això es promogui.  Per aquest motiu nosaltres la votarem a favor. 
 
Per últim, volia aprofitar en tot aquest context per anunciar, per comunicar que 
des de Convergència i Unió s’organitzaran autocars per anar el dissabte a la 
manifestació i que animem a tots els vilanovins i vilanovines que participin 
massivament en aquesta manifestació.  I per acabar sobre aquest punt, el 
tema que abans he comentat, veiem que l’exposició, que en els acords es 
parla de la manifestació amb la senyera com a pancarta unitària.  Proposaríem 
que, per tal d’obrir-ho i que encaixés amb tot el que ara s’està parlant, aquest 
punt de “amb la senyera com a pancarta unitària” es treiés, perquè a hores 
d’ara encara s’està discutint com anirà encapçalada aquesta manifestació, i 
crec que el que és important és que tots manifestem i que no ens quedem 
encallats en temes tan minúsculs com és la pancarta que ho encapçalarà.  I 
per aquest motiu demanaria que es retirés aquest tros d’aquest acord. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde.  Primer de tot celebrar l’acord al qual hem 
arribat doncs les diferents formacions polítiques que avui presentem aquesta 
moció consensuada.  I abans de començar una mica l’exposició deixi’m dir-li, 



 

  

senyora Lloveras, que... de bon rotllo, eh?, però preocupi’s del seu partit 
sincerament, nosaltres ja ens preocuparem del PSC, però preocupi’s del seu 
partit, tot i que fa... ja sé que vostè només fa política en clau vilanovina, no?, 
però en tot cas preocupi’s del seu partit, que també les coses massa clares no 
les tenen en aquest sentit, perquè mentres que uns defensen la 
independència, els altres creuen en l’Espanya autonòmica, no?, per tant potser 
primer aclarin-se vostès i deixin el PSC tranquil, que bastanta feina tenim tots 
plegats. 
 
Dit això, com vostès saben la setmana passada, doncs després de tres anys 
agònics, doncs el Tribunal Constitucional va dictar sentència sobre el recurs 
presentat pel Partit Popular contra l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  Deixi’m 
dir-li, senyor Rodríguez, és cert que a part del Partit Popular hi ha hagut altres 
que han fet... van interposar un recurs contra l’Estatut, però home, dir que el 
senyor Múgica, a hores d’ara és socialista és tant com dir que el senyor Piqué 
és del PSUC encara, no?, per tant, sincerament, eh?, li dic d’aquesta manera. 
 
Escolti’m, ha estat un procés polèmic, protagonitzat per un Tribunal doncs amb 
molt poca legitimitat moral, que ha provocat doncs un desgast polític sense 
precedents, en veure’s qüestionada la Llei de lleis del poble de Catalunya, 
refrendada per les Corts Generals, pel Parlament de Catalunya i el mateix 
poble en referèndum.  El recurs interposat pel Partit Popular i d’altres 
impugnava doncs el Preàmbul, 114 dels 223 articles del text, i 9 disposicions 
addicionals i 3 finals de l’Estatut.  Però a més posava en entredit el nostre 
sistema institucional i d’autogovern i fins i tot feia perillar l’encaix de Catalunya 
amb la resta d’Espanya, basada en el pacte i la concòrdia.  El Tribunal 
Constitucional, com saben, finalment ha anul·lat 14 articles, reinterpreta altres 
23 i accepta el Preàmbul, tot i negar eficàcia jurídica a l’al·lusió de Catalunya 
com a nació.  Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el 
desenvolupament de l’autogovern de Catalunya no han triomfat.  Les 
institucions, des de la responsabilitat, hem anat desplegant aquesta norma 
durant els quatre anys que porta en vigor i desplegant, per tant, l’autogovern i 
els drets socials dels catalans i les catalanes arreu del territori.  A més, al llarg 
d’aquests tres anys, des de que el Partit Popular va presentar el recurs, en el 
món local hem reiterat de forma continuada el nostre suport a l’Estatut i la 
nostra ferma convicció que es tracta d’una norma constitucional.   
 
El poble de Catalunya ha estat sempre un poble de diàleg i enteniment. Com a 
institució que som, com a ajuntament, en tot cas nosaltres acatem la 
Sentència, però no la compartim.  I tenim el dret d’expressar la nostra 
indignació amb serenitat i respecte a la legalitat des de la serenor que ha 
caracteritzat el nostre poble.  Per tant, des del grup municipal socialista volem 
primer de tot reiterar el nostre convenciment de la plena constitucionalitat de tot 
l’Estatut, aprovat per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el poble 



 

  

de Catalunya.  Volem defensar ara més que mai l’autogovern de Catalunya, del 
qual l’Estatut n’és la seva màxima expresió, i al qual els catalans i les 
catalanes no pensem renunciar.  Volem, a més a més, també expressar la 
nostra decepció i indignació per un procés i una sentència que mai no s’hauria 
d’haver produït.  Volem reiterar també el nostre malestar envers un Tribunal 
Constitucional que considerem desacreditat i moralment deslegitimat per haver 
dictat aquesta Sentència.  Volem també destacar el fracàs del Partit Popular, 
que va impugnar 129 preceptes que afectaven a 201 qüestions del nostre 
Estatut, i el que és més greu, ha demostrat una nul·la sensibilitat cap al poble 
de Catalunya intentant limitar el nostre autogovern i impulsant campanyes de 
desprestigi contra el nostre Estatut arreu d’Espanya.  Volem també reafirmar el 
nostre suport i la nostra col·laboració amb la resta d’institucions públiques 
catalanes perquè amb voluntat política i determinació, de manera conjunta amb 
les institucions espanyoles, superem aquest entrebanc comprometent-nos 
junts a desenvolupar tot el que hem pactat, acordat, votat i refrendat. 
 
Ens hagués agradat que en la moció acordada hi constés que aquest 
Ajuntament es posa al costat i a disposició del president de la Generalitat que, 
com a líder del nostre país, encapçala el posicionament i l’estratègia a seguir 
del conjunt de Catalunya per assolir plenament els objectius fixats des de 
l’Estatut, alguns dels quals ara han estat qüestionats. 
 
I deixi’m dir-li, també de bon rotllo senyora Lloveras, que en tot cas com a 
política que només fa política vilanovina i no tant política de partit, crec que es 
podia haver assumit perfectament aquest punt, en tant i en quant que el que 
fem és donar suport al president de Catalunya, que és el president de tots.  
Però bé, finalment no ha pogut ser i, com diria el senyor Orriols, en ares al 
consens.  Volem fer sentir la nostra veu expressant el nostre sentiment 
d’afirmació nacional i la nostra voluntat de governar-nos, responent 
massivament i animant els nostres conciutadans a participar en la manifestació 
que organitzen les forces polítiques i socials de manera conjunta, per 
expressar cívicament i democràticament la nostra voluntat d’autoafirmació i 
d’autogovern demostrant que som una nació i que formem un sol poble.  I és 
per tot això que el grup municipal socialista votarà, evidentment, a la moció que 
presentem conjuntament les forces que la presentem, i votarem en contra per 
les raons òbvies a la moció que presenta la CUP. 
 
Ah, i l’esmena, doncs en ares al consens, si amb això es manté el consens, 
doncs cap problema, vull dir... de totes maneres em sembla que dir que ens 
unim amb la bandera, amb la senyera, que no deixa de ser doncs la senyera 
de tots plegats, no hauria d’haver-hi cap problema, però si en tot cas ha de 
ser.... cap problema. 
 
 



 

  

ALCALDE 
 
Senyora Lloveras.  Algú més o no?  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Molt breu.  Senyor Ruiz, de bon rotllo, deixi’m decidir a mi el que jo considero 
acceptable i no acceptable.  De totes maneres crec que ha estat una bona 
feina de posar-nos d’acord i això és molt positiu.  
 
Referent a qui té les idees clares i qui no, vostè sabrà.  Jo crec que s’estan 
veient moltes contradiccions en els darrers dies.  Pel que fa al grup que jo 
represento, tenim les idees molt clares i així ho he dit durant l’exposició.  El 
nostre objectiu dels propers anys és que el poble català comenci a exercir el 
dret a decidir sense límits i l’objectiu final és la llibertat i la plenitud nacional del 
nostre país.  Això és el que s’està defensant des de la nostra partit polític i això 
és el que jo he dit. 
 
ALCALDE 
 
Estic segur que de la lectura de tots els programes polítics a nivell nacional 
dels partits doncs sortirà una clara definició de tothom i per tant en aquest 
sentit em sembla que tots sempre hem tingut les nostres posicions escrites, 
no?, i per tant la seva lectura sempre dóna una certa coherència al que un diu.  
Però jo crec que darrere de tot això aquí el que hi ha és, per part de la majoria 
de partits polítics i de ciutadans de Catalunya, una indignació.  Cadascú tenim 
els nostres matisos respecte del contingut de l’Estatut, però una immensa 
majoria del Parlament de Catalunya el va votar a favor, una immensa majoria 
del Congrés de Diputats el va votar a favor, és a dir, la soberania nacional de 
Catalunya i la sobirania a l’Estat espanyol, i a més a més, i això és important, a 
diferència d’altres estatuts, a diferència d’altres estatuts aquest ha tingut la 
ratificació del poble de Catalunya, i només per això, amb independència del 
seu contingut fins i tot, només per això ja cal defensar-lo fins al final.  Perquè 
és la dignitat del poble de Catalunya expresada a través d’una votació 
democràtica i legal el que ha provocat la indignació dels ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya.  L’ha provocat això i l’ha provocat aquesta retahíla de quatre 
anys de despropòsits en els quals s’han arribat a presentar em sembla que fins 
a 7 sentències, i que al final del procés resulta que s’acabava aprovant perquè 
s’afegia una frase que li agradava amb un i l’altre afegia una frase per pactar 
un altre.... com si fos un conveni col·lectiu, per entendre’ns, en el que hi ha una 
negociació, en el qual hi ha una negociació entre parts, legítima la negociació, 
però no d’anàlisi jurídic únicament, que és el que se li demana al Tribunal 
Constitucional.  I després, a més a més, un Tribunal Constitucional amb 10 
membres, un Tribunal Constitucional la meitat dels quals feia tres anys que 



 

  

haurien d’haver estat renovats, i que no han estat renovats perquè el partit que 
ha presentat el recurs no ha volgut renovar-lo, entre altres coses per garantir 
que hi hagués una composició de forces que permetés això.  I quan un 
Tribunal fins i tot arriba a tenir, a fer-se plànols i mapes en els mitjans de 
comunicació sobre quin és l’origen de cadascú, la veritat és que als ulls dels 
ciutadans perd credibilitat.  Quan hi ha una adscripció política tan evident.  
 
I aquest és el procés que ens ha portat a aquest final i no vull entrar en el 
contingut de la Sentència, entre altres coses perquè només és conegut el fallo, 
però tot el cos jurídic de la Sentència encara no hi és, i perquè a més a més, 
insisteixo, cada partit té les seves posicions.  Aquí hi ha un sentiment 
d’indignació dels catalans i jo volia aprofitar aquesta intervenció per demanar 
als vilanovins i vilanovines que aquest sentiment el canalitzin amb la seva 
presència massiva, cívica com sempre, a la manifestació que tindrà lloc a la 
ciutat de Barcelona el dissabte, amb una participació activa, ferma, de defensa 
de la dignitat nacional de Catalunya, de les seves institucions, d’allò que ha 
aprovat el seu Parlament i el conjunt de ciutadans, i que amb aquesta fermesa 
i convicció defensi allò que els ciutadans de Catalunya hem aprovat. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Molt breument, no?, perquè miri, aquí podem tenir els debats que facin falta i 
expresar les nostres opinions i visions de determinats aspectes de la política, 
no?, però el que no podem fer és dir coses que no són reals i que no són 
certes, no?  I en aquest sentit permeti’m recorda’ls-hi un parell de coses.  Si els 
membres del Tribunal Constitucional no s’han renovat és perquè el Partit 
Socialista Obrer Espanyol, que és qui té la majoria parlamentària i la 
responsabilitat de govern i la responsabilitat de liderar la substitució dels 
membres que han esgotat el seu mandat, era perquè no acceptava de cap de 
les maneres els candidats que proposava el principal partit de l’oposició.  Per 
tant, no diguin que el Tribunal Constitucional no es va renovar perquè el Partit 
Popular no va voler.  Però és que a més a més li recordaré una altra cosa, qui 
legitima el Tribunal Constitucional actual amb les vacants sense renovar són 
vostès mateixos, quan en el Congrés dels Diputats van votar la pròrroga, per 
dir-ho d’alguna manera, de la presidenta actual del Tribunal Constitucional per 
tal que pogués dictaminar sobre l’Estatut de Catalunya.  Per cert, aquella 
votació va tenir el suport també de Convergència i Unió.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Miri, jo només vull, per acabar, perquè crec que el missatge que ha de... que 
m’agradaria que quedés avui és: Catalunya ha fet un procés molt llarg, els 



 

  

seus partits, les seves institucions, per assolir amb un ampli consens una carta, 
l’Estatut, que regulés i que el fes avançar en els seus drets nacionals i en el 
seu autogovern.  I això ho ha fet amb dificultat, i arribant a acords a Catalunya i 
arribant després a acords al Congrés de Diputats, i a més a més després ho ha 
refrendat.  I això ha estat tombat en part, veurem fins a quin punt, en part, 
encara no ho sabem fins a quin punt, ha estat tombat per un Tribunal en el qual 
hi ha molts representants polítics que afirmem que creiem que no té la 
legitimitat política per emetre el fallo que han fet.  És una opinió personal que 
crec que és un sentiment generalitzat a la nostra ciutat.  Penso que és un 
sentiment generalitzat a la nostra ciutat i al conjunt del país, i és per això que 
com a Ajuntament de Vilanova, en el seu màxim òrgan de govern i de 
representació, que és el Ple municipal, volem fer una crida als ciutadans 
perquè tornin, amb civisme, amb fermesa, amb determinació, amb la seva 
presència activa a la manifestació del dissabte, a defensar allò que en les 
urnes el conjunt de catalans van votar.   
 
Passem a la votació de la moció dels grups, diguem-ne, i després la de... que 
és la darrera.  Vots a favor.  Vots en contra.  S’aprova amb els vots en contra 
de la CUP i del Partit Popular. 
 
La moció de la CUP, eh?  Vots a favor.  Vots en contra.  Abstencions.  Decau 
amb els vots del grup d’Iniciativa, del grup Socialista i els vots en grup Popular i 
el vot a favor de la CUP i de Convergència, i l’abstenció d’Esquerra.  I així 
decau. 
 
En primer lloc es vota la moció que correspon al punt 18 de l’ordre del dia, amb 
les esmenes proposades.  La moció queda aprovada amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA i ERC (19)  
   Vots en contra: PP i CUP (3) 
 
El text que s’aprova és el següent: 
 

• “Mostrar el nostre rebuig  a la Sentència emesa pel Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya. 

 
• Demanar als ciutadans i a les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú que 

assisteixin massivament a la manifestació que s’ha convocat per 
diferents forces polítiques i socials.  

 
• Donar suport a la tasca que s’encomanarà a un grup d’experts juristes 

que hauran de dur a terme una anàlisi exhaustiva de l’abast de la 
Sentència. 

 



 

  

• Demanar a tots els grups polítics treballin per a la unitat en el rebuig a 
la Sentència del Tribunal Constitucional. 

 
• Donar suport a les resolucions que surtin del proper ple monogràfic 

sobre aquesta Sentència que es celebrarà en el Parlament de 
Catalunya. 

 
• Donar també suport a totes aquelles actuacions que, amb caràcter 

unitari, promoguin la societat civil i les institucions catalanes en aquest 
sentit.” 

 
Seguidament es vota la moció d’urgència presentada per la CUP, que 
correspon al punt 18 bis.  La moció queda desestimada amb el resultat 
següent: 
   Vots a favor: CIU i CUP (8) 
   Vots en contra: PSC, PP i ICV-EA (13) 
   Abstenció: ERC (1) 

 
 

PREGUNTES ORALS 
 
  19. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• Sobre l’abandonament de propietats municipals a l’espai 
públic. 

 
ALCALDE 
 
Passem a l’apartat de preguntes.  Les dos primeres són del Partit Popular. Una 
és sobre l’abandonament de propietats municipals a l’espai públic.  Senyor 
Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, aquesta pregunta que va ser formulada en aquests termes 
genèrics, la seva concreció ja la vaig explicar a algun membre de l’equip de 
govern quan em va trucar per demanar-me què és exactament el que volíem 
preguntar, no?  I fent una breu història, jo vull recordar que fa bastants anys un 
dels temes de debat a la nostra ciutat és l’existència o no de barreres en el 
passeig Marítim, que separaven el passeig Marítim de les instal·lacions 
portuàries.  Primer va ser el Club Nàutic, després ha estat la zona de la 
Cofradia de Pescadors, les instal·lacions de pescadors, no?, i sabem que 
l’equip de govern almenys ha dit que ha estat negociant amb el Club Nàutic, 
amb Ports també de la Generalitat, per tal d’intentar suprimir aquestes 



 

  

barreres, no?, i en aquest sentit el Club Nàutic de Vilanova ha fet un esforç per 
tal de suprimir les barreres altes que s’havien instal·lat per un sistema de vídeo 
vigilància, amb un sistema doncs que permet que si algú supera determinat 
límit doncs queda gravat, per temes de seguretat, etc., no?  Però el mateix dia 
que vèiem aquesta notícia de que s’havia arribat a aquest acord i aquestes 
barreres doncs d’alguna manera s’havien desaparegut, vam poder observar 
com just al costat d’aquestes barreres que havien desaparegut n’hi havien 
unes altres que segurament doncs queda més en evidència que ja fa més 
temps que estan, no?, que són unes tanques d’aquestes d’obres, amb uns 
peus de formigó que s’obren i es treuen i que el seu principal objectiu és 
protegir una propietat municipal que hi ha al mar, que és la barca Mercè, que 
està absolutament abandonada en aquell indret, absolutament abandonada en 
aquell indret, amb unes tanques que fan molt mal aspecte i que a més a més 
tenim constància de que hi fan nit passavolants.  És a dir que, com les tanques 
també són aixins una mica d’estar per casa, doncs s’obren i hi han persones 
que hi van a dintre.  Llavors el que volíem preguntar és si tenen previst que 
això duri molt de temps, si estan negociant amb vostès mateixos la retirada 
d’aquestes tanques i quin serà la destinació final d’aquesta barca que entenem 
que malmet la imatge del nostre passeig.  Gràcies. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Sort que algú ho va preguntar, perquè clar, la pregunta era àmplia i parlant de 
l’espai públic impresionant.  No, de fet és espai públic ben bé no se sap les 
competències com, de qui són, si és Generalitat, si és... però vaja, de totes 
maneres, de totes maneres escolti, no sé exactament si les tanques aquestes 
que diu que són d’obra estan posades per poder salvaguardar en aquest cas 
doncs la barca la Mercè, no?  Hem de dir-li que la barca la Mercè és del 2004, 
que és en aquest cas que acceptem la donació en aquest cas de la barca a 
l’Ajuntament de la nostra ciutat.  Que estem treballant per aviam què és el que 
es pot fer finalment amb la barca. Que en aquests moments estem regulant en 
aquest cas i hem estat per si podíem trobar una concessió a quansevol 
empresa que es pugui fer càrrec bé per finalitats socials o bé també formatives 
o turístiques.  Fins i tot també estem contemplant el fet d’aquesta embarcació 
com element de mobiliari públic per tematitzar la ciutat com a destinació 
pesquera i nàutica, d’acord amb les prescripcions lliurades aquest dia, en el 
seu dia a aquest Ajuntament en el tema de la creació d’estacions nàutiques.  I 
per tant, doncs també estem treballant en aquest tema com contemplar fins i 
tot la possibilitat de donar-la de baixa i provocar en aquest cas el seu 
enfonsament controlat per tal de contribuir a la formació dels esculls artificials 
per a la fauna i la flora marítima.   
 
Dir-li que malgrat estigui allí on està, el seu manteniment es fa, que hi ha una 
partida pressupostària que es realitza i, per tant, no s’enfonsarà de moment.  



 

  

Tot i que estem –ja li repeteixo- treballant per aviam què és el que finalment, tal 
com li he dit, fem amb la barca Mercè. 
 

• Sobre les mesures de restricció de la circulació durant la nit 
de Sant Joan.  

 
ÓSCAR CARRETERO 
 
A veure’m, aquesta pregunta ve donada per la decisió que es prendre a la nit 
de Sant Joan de tallar tot el passeig Marítim a les 9 de la nit i les greus 
conseqüències que van patir els negocis de restauració que van haver a la 
zona, que pràcticament doncs no van tenir clients a causa de que la majoria 
dels vianants, bueno, dels visitants de la ciutat, no podien accedir-hi a la zona 
pels problemes d’aparcament que això va ocasionar, no?  Llavors la pregunta 
va en la línia de que si realment l’equip de govern quan va prendre aquesta 
decisió havia sopesat la problemàtica que podia causar i si és conscient 
d’aquesta problemàtica i si aquesta pràctica la tornarem a veure o si es deu a 
algun error, si rectificaran al veure doncs l’efecte que ha produït al comerç de 
la nostra ciutat.  Gràcies. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, inicialment jo era l’encarregat de contestar.  La tendència de la pregunta en 
tot cas aniria, jo diria, per dues o tres regidories, però quan des de la Junta de 
Govern Local es va instar per... per arreglar el tema de la nit de Sant Joan, i 
que degut a que les forces de seguretat sobretot doncs ens van dir que no 
podia anar com havia anat l’any 2009, perquè el passeig estava ple de cotxes.  
La manera tècnica que vam creure i que van creure sobretot ells, la taula 
tècnica, és fer aquest tancament.   
 
Jo sé que per part de la Regidoria de Serveis Viaris s’ha contentat o es va 
contentar en el seu moment el gremi d’Hostaleria, i a més a més concreta... a 
part amb els establiments que hi ha a la sorra, però valorar ara si hi van anar la 
meitat de taules o un tant per cent de taules, jo no ho sé contestar.  A mi, com 
a regidor de Protecció i Seguretat Ciutadana no m’ha vingut ningú, ningú 
queixant-se, en tot cas al revés, ha vingut gent felicitant-nos pel dispositiu. 
 
ALCALDE 
 
Per complementar, perquè em sembla que és possible legalment, i si ens 
queden dos minuts, només per dir que evidentment aquelles... com a nou 
procediment que s’ha utilitzat totes aquelles millores que puguin suposar 
facilitar l’accés a clients dels restaurants i hotels que hi han a la zona, 
naturalment que s’aplicaran i es parlaran amb ells.  Alguns ja els vem, els vem 



 

  

aplicar, i si se’n coneixen de nous, evidentment els anirem implementant.  El 
que és evident és que la situació del passeig Marítim bloquejat, com deia el 
senyor Sanabra, com a conseqüència de la massiva afluència de persones és 
absolutament insostenible des del punt de vista de la seguretat del que està 
passant a la platja, que són milers de persones passant-s’ho bé, però que en 
un moment determinat necessiten d’emergències, necessiten de seguretat, i 
que el col·lapse absolut del passeig Marítim ho impossibilita. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Sí, només per aclarir que nosaltres, a veure’m, estem d’acord amb que es 
prenguin mesures doncs per evitar els problemes que hi poden haver com la 
nit de Sant Joan, o com probablement tindrem per Festa Major, i que això és 
tradicional ja a la nostra vila, afortunadament, però no estem d’acord o pensem 
que es poden estudiar altres fórmules alternatives perquè no tinguin aquests 
problemes.  I ja diem, ja diem, si aquesta pregunta la vam presentar un dia 
després, dos dies després de la nit de Sant Joan.  Senyor Sanabra, miri el Diari 
de Vilanova, que penso que allà queda molt clarament quins han sigut els 
efectes d’aquesta decisió, sense volguer retreure perquè, insisteixo, nosaltres 
donem suport a que es vigilin totes aquestes circumstàncies, i en quansevol 
cas el que sí que demanem és que, bueno, que es mirin els efectes que poden 
produir i en tot cas canviar els horaris.  Gràcies. 

 
 
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• Sobre l’espai emprenedors de Neàpolis.  
 
 
ALCALDE 
 
Ara la pregunta de la CUP sobre l’espai d’emprenedors a Neàpolis. 
 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, va ser al mes de març, si no ens equivoquem, que es va anunciar o que es 
va publicitar que s’estava iniciant un espai a Neàpolis, un aprofitament de 
l’espai a Neàpolis que es coneixia com a “espai emprenedors”, que nosaltres 
vam dir que era un viver d’empreses però vostès van replicar que no era el 
viver d’empreses, sinó que era un altre sistema per donar espai a 
emprenedors.  I la pregunta simplement és quin és l’estat de desenvolupament 
d’aquest projecte, quina ocupació té, quines perspectives de futur, etcètera. 
 



 

  

JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Si vols jo et respondré ara, però a la propera Comissió informativa et donaré el 
dossier de tot el treball que s’està fent i com va, no?  De fet això, mira, es 
constitueix com un centre de suport públic a emprenedors i nous talents, 
impulsat en aquest cas des de l’Ajuntament per la Regidoria de 
Densenvolupament Local i en aquest cas per l’EPE Neàpolis, amb coordinació   
i amb col·laboració d’altres departaments de l’Ajuntament, entitats i organismes 
públics i privats. De fet el que ofereix aquest espai és oferir infraestuctura 
bàsica per poder desenvolupar projectes empresarials, oferint serveis de 
qualitat en base en aquest cas a assessorament, consultoria, serveis bàsics 
per a aquelles iniciatives d’emprenedors locals que volen desenvolupar nous 
projectes amb la marca de la innovació i la tecnologia.  De fet s’ubica a la 
tercera planta de Neàpolis, en un entorn de permanent flux lliure, en aquest 
cas dissenyat per solventar les necessitats de les persones emprenedores en 
el llançament de noves iniciatives. I té com a refèrència una paraula que és el 
co working, que és aquesta correlació entre emprenedors, filosofia laboral que 
es basa en la creació d’una comunitat innovadora, oberta, col·laborativa, on es 
fomenten i es comparteixen les idees, es fomenten sinergies i també es 
promou en aquest cas projectes i empreses basades en la cooperació i la co-
creació.  
 
I per finalitzar, doncs dir-te que, si tot va bé, al setembre estarà en ple 
funcionament. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Perquè la pregunta no era què era? Això al dossier de premsa de març 
d’aquest any ja ho hem llegit detalladament què és això, però sinó era l’estat, 
és a dir, quants emprenedors hi ha, quin tant per cent d’ocupació, etc. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
En aquests moments tenim una llista d’unes 35 empreses de la ciutat i estem a 
l‘espera de posar-nos d’acord entre el que són Serveis Tècnics i Projectes, 
unes qüestions tècniques de com es pot fer el tema d’inversions entre lo que 
és Ajuntament i Neàpolis i estem doncs això, a punt de, que es diu allò, posar-
ho en solfa. 
 

PRECS 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs passem als precs. 



 

  

 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Al darrer Ple es va votar favorablement una moció presentada pel grup de 
Convergència i Unió que reclamava que es complís el ROM pel que fa a les 
preguntes que presenten per escrit els grups i no es contesten.  La senyora 
Iolanda Sánchez ens va contestar que sí, que molt bé, que ara això ja no 
passaria més, que es buscarien les maneres d’arreglar-ho. Ha passat un mes i 
aquest grup  continua tenint preguntes pendents de 12 de març, 6 de maig, 12 
de maig, 26 de maig i 31 de maig.  
 
El prec: que es compleixin els acords de Ple i que es compleixi el ROM. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Des d’aquest grup i amb referència a la moció que 
avui hem aprovat per la majoria d’aquests grups amb relació a la Sentència i 
també doncs recolzant les paraules vehements i amb força que ha dit la 
màxima autoritat de la ciutat, li voldríem fer un prec, doncs que a través de la 
forma que són els bans, els bandos, que si pogués emetre’n un per tal que 
s’animés a la ciutadania de Vilanova a participar el dia 10 a la manifestació de 
Barcelona. Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Està previst per part del govern municipal, a través dels mitjans al nostre abast, 
doncs difondre el contingut d’aquesta manifestació, el dia, l’hora, la ubicació, i 
reiterar doncs aquest emplaçament que ha fet el Ple municipal a la ciutadania 
de Vilanova que participi activament en aquesta manifestació en defensa de 
l’Estatut de Catalunya. 
 
S’aixeca la sessió. 
 
RESPOSTA PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DE CIU de 10 de maig de 2010 
 

• Amb relació al Bar de l’Auditori, voldríem saber: 
 
- Durada de la concessió: A hores d’ara no ha estat determinada. 



 

  

- Característiques del local: D’acord amb el Projecte aprovat, la superfície 
útil de la cafeteria és de 146,42 m2, amb una ocupació de 86 persones. 
S’adjunta còpia del plànol en planta de la cafeteria. 
 
- Horaris d’obertura: A hores d’ara no han estat determinats. 

 
 



 

  

RESPOSTA PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DE CIU de 31 de maig de 2010 
 

• Sobre les obres finançades pel Fons Estatal d’inversió local 
de l’any 2010 (FEOS) el Grup Municipal de Convergència i 
Unió voldria la següent informació a data 31 de maig de 2010: 

1. Quins projectes s’han adjudicat? Breu descripció i import total.  

A) Adequació del Torrent de la Pastera al sector de baix a mar en la seva 
funcionalitat de sanejament i millora paisatgística del seu entorn 
(3.238.743,20€ amb IVA) 

B) Renovació de les instal·lacions de l’enllumenat exterior municipal amb 
l’objecte de reduir el consum energètic en els carrers del barri de Ribes 
Roges i del barri de Sant Joan (1.711.111,36 € amb IVA). 

C) Estalvi i eficiència energètica a les instal·lacions dels Mercats Municipals 
(189.675,008 €) 

 
 (Tota aquesta informació ha estat explicada en les corresponents 

Comissions Informatives i està a la vostra disposició en qualsevol moment 
en els corresponents expedients administratius) 

 
2.  A quines empreses s’han adjudicat aquests projectes i domicili 

fiscal d’aquestes empreses. 
 
A) UTE RUBAU TARRES, SAU - HIDROCANAL, SL.                                     

Partida Comunets s/n 43870 Amposta 
B)  UTE CONSTRUCCIONES TOMAS GRACIA, SA - SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA.                                            
Passeig de Vilanova, núm. 7 08870 Sitges 

C) OBRAS QUINTANA, SA. Av. Cubelles, núm. 56 08800 Vilanova i la Geltrú 
 
 (Tota aquesta informació ha estat explicada en les corresponents 

Comissions Informatives i està a la vostra disposició en qualsevol moment 
en els corresponents expedients administratius) 

 
3. A quines empreses han subcontractat feines les empreses 

adjudicades. Breu descripció de la feina subcontractada i 
domicili fiscal de les empreses subcontractades: 

 
La informació que es detalla a continuació és a data 31 de maig de 2010, és a 
dir, una setmana després del Acta de replanteig (dia oficial de l’inici de l’obra), 
i per tant la relació que surt a continuació de les empreses són de feines 
prèvies de preparació de la pròpia obra  i de petites intervencions. 



 

  

 
A)  INSTALACIONES TOMAS Enllumenat provisional d’obra (Tortosa) 
 G3 GEOTECNIA Sondejos geotècnics (Rubí) 
 TALIO Retirada d’eucaliptus i trasllat i trasplantat de palmeres (Viladecans) 
B) SAMEX (Vilanova i la Geltrú) 
C)  CAP 
 

4. Quants treballadors s’han contractat específicament per a la 
realització dels projectes adjudicats per part de les empreses 
corresponents, comptant empresa adjudicada més empreses 
subcontractades per aquesta? 

 
La informació que es detalla a continuació és a data 31 de maig de 2010, i per 
tant només surt relacionat la nova contractació (gent de l’atur) de la contracta 
principal, ja que la obra en aquesta data estava en una fase molt inicial. 
 
També cal tenir en compte que aquest nombre de treballadors no és 
significatiu del nombre de treballadors que ocuparà la obra, ja que les 
empreses adjudicatàries tenen treballadors en plantilla. 

 
A) 30 treballadors.  
B) 4 treballadors 
C) CAP 
 

5. Quina és la població del domicili de cada un d’aquests treballars 
contractats? 

 
A) Torrent 
 
TREBALLADORS LOCALITAT 

18 Vilanova i la Geltrú 
5 Sant Pere de Ribes 
2 Canyelles 
1 Olivella 
1 Sitges 
1 Gavà 
1 Esparreguera 
1 Viladecans 

 
B) Enllumenat 
 
TREBALLADORS LOCALITAT 

4 Vilanova i la Geltrú 
 



 

  

   C) No es preveuen. 
 

6.  Quina és l’oficina de l’INEM on s’ha tramitat la seva 
contractació? 

 
A)  27 del SOC de  Vilanova i la Geltrú, 1 del SOC d’Esparreguera, 1 del SOC 

de Gavà i 1 del SOC de Vilacedans. 
 
B)  4 del SOC de Vilanova i la Geltrú. 
 
C)  No es preveuen. 
 

 
• Sobre el contracte de conservació i reparació d’infraestructures 

urbanes. 
 
 Amb data 5 de maig de 2009 la Junta de Govern Local va adjudicar 

provisionalment el contracte de les obres de conservació i reparació 
d’infraestructures urbanes del municipi de Vilanova i la Geltrú, pel 
procediment obert, segons el següent detall: 

 
  - Dos equips de treball 
  - Base imposable = 162.000 € 
  - Total anual amb IVA = 187.920 € 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem saber: 
 
  1) Quina és la composició de l’equip de treball de treball indicat? 
 
El servei està format per dos equips de treball, cadascun format per un oficial i 
peó que realitzen els treballs amb un vehicle previst dels equips i eines 
necessàries. Dels dos oficials, un presenta la categoria d’encarregat per 
coordinar els treballs que s’encarreguen diàriament. A més, com a millora en 
l’oferta econòmica de l’empresa, existeix la figura de coordinador o cap de 
servei, que fa d’enllaç amb el tècnic responsable de l’ajuntament per rebre 
indicacions i els treballs planificats. 
 

2)  Quines modificacions ha patit aquest contracte, pel que fa tant a la 
composició de l’equip de treball com el seu cost, fins el dia d’avui. 

 
El pressupost objecte del plec de prescripcions tècniques de la contractació 
del servei de manteniment de la ciutat, fixava una quantitat total de 396.720 €, 
dels quals 187.920 € pertanyen als dos equips de treballs proposats. De la 
diferència total de 208.800 € només es va reservar la quantitat estimada de 



 

  

100.00 € per cobrir les despeses originades pels materials emprats durant el 
període que restava de l’any 2009, comprés entre l’inici del servei al mes de 
juny i la resta de l’exercici de l’any. 
 
A conseqüència del bon servei, el ritme de treball i la previsió d’estalvi de la 
quantitat reservada, es va incrementar el servei en un equip de treball 
addicional, que per les necessitats existents a la via pública, s’ha mantingut 
fins a data d’avui.  
 
• Sobre el Consell Esportiu del Garraf. 

Una auditoria externa va determinar que el Consell Esportiu del Garraf 
tenía un dèficit acumulat a 31/12/2007 de 158.607,46 €. 

El Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem saber: 

            1. Quin és l’estat d’execució del pla de sanejament que es va 
establir per liquidar aquest dèficit? 

 
No va ser una auditoria, sinó un Estudi de la Generalitat i fins l’any 2006. 

 
Any 2007 

  

Excedents negatius exercicis anteriors   - 60.446,45 
Pèrdues i guanys  exercici 2007 - 122.531,99 
Total - 182.978,44 
   
Any 2008   
Excedents negatius exercicis anteriors - 182.978,44 
Pèrdues i guanys exercici 2008       47.967,05 
Total - 135.011,39 
   
Any 2009   
Excedents negatius exercicis anteriors - 135.011,39 
Pèrdues i guanys exercici 2009          41.675,88 
Total -   93.335,51 

 
Tot i que en un primer moment es va plantejar l’elaboració d’un pressupost 
extraordinari per fer front al dèficit acumulat, els resultats positius dels 
exercicis 2008 i 2009,  més les mesures que exposem a continuació ens 
indiquen que podríem fer front al mateix sense aportacions extraordinàries per 
part de les administracions publiques, en un termini màxim de 3 anys. 
 

• Ampliació de l’import econòmic dels Convenis municipals a partir del 
2008 



 

  

• Signatura Conveni amb la Secretaria General de l’Esport 2009-2011 

• Acord pel pagament del deute amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
(10.000 € anuals a descomptar de l’import del Conveni) 

• Ampliació d’activitats que generen beneficis econòmics 

RESPOSTA PREGUNTA GRUP MUNICIPAL DE CIU 28 de juny de 2010 
 

• Sobre l’empresa SUFI. 

El Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem saber: 
 
1. Informe sobre la implantació del nou contracte de neteja amb 

l’empresa SUFI, SA. 
 
A data d’avui, el grau d’implantació dels serveis contractats amb l’empresa 
SUFI és el següent: 
 
NETEJA DE PINTADES. Aquest servei està implantat en la seva totalitat. Tres 
equips de neteja de pintades. 
 
NETEJA VIÀRIA. Aquest servei està implantat en la seva totalitat pel que fa al 
servei. Tant sols queda per substituir 2 furgonetes de supervisió. 
 
NETEJA DE PLATGES. Aquest servei està implantat en la seva totalitat, tant  
pel que fa al servei com pel que fa a la maquinària. 
 
SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES. En aquest moment s’ha completat 
la implantació pel que fa al servei. Pel que respecta als vehicles s’està en 
possessió de tots els vehicles proposats. Pel que fa la implantació de 
contenidors, dins l’última setmana del mes de juliol finalitzarà la totalitat de 
substitució de contenidors del casc urbà; de les cinc fraccions solament falta 
finalitzar la implantació del vidre. Respecte a les urbanitzacions, s’acabarà de 
completar les substitucions de contenidors un cop acabades les vacances. 
S’està a l’espera del subministrament de contenidors per part dels fabricants. 
 

2.  Relació de nova maquinària comprada. 
 
De la relació dels 36 nous vehicles de nova adquisició, proposada per 
l’empresa, tan sols manca per obtenir les 2 furgonetes de supervisió. 
 
Actualment ja s’està en possessió de la totalitat de la maquinària de tots els 
serveis, així com de tots els contenidors per donar servei al casc urbà. 



 

  

Solament falten els contenidors que han de servir per la substitució dels 
actuals de les urbanitzacions. 
 
L’empresa SUFI va començar a prestar els seus serveis a Vilanova i la Geltrú 
l’1 de març de 2010, i en la seva plica proposen una instauració de tota la 
maquinària i vehicles al llarg de 6 mesos. 
 

3.  Grau de compliment de les millores previstes. 
 
Pel que fa a l’adquisició de vehicles, del total dels 14 maquines proposades, 
manca el subministrament de 4 màquines. Un camió compactador de reserva 
recol·lector de reserva, un furgó hidro netejador i dues furgonetes.  
 
S’han adquirit la totalitat de les papereres proposades.  
 
Pel que fa a la millora de serveis, resta pendent de completar un servei de 
reforç de pintades durant 44 dies l’any, que aquest es reserva a demanda de 
l’ajuntament per necessitats de reforç.  
 
La resta de les millores proposades s’estan realitzant, a més de prestar 
serveis que no estan inclosos en l’oferta, per tal de donar solució a les 
incidències que s’estan donant fruit de la nova implantació i amb l’objectiu de 
minimitzar l’impacte que es pugui donar sobre el servei. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21.33 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta. 
 


