
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 23 DE GENER DE 2012 

 
 
Acta núm. 2 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18.30 hores del dia 23 de gener de 2012, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
JOAN MARTORELL MASÓ 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 



 

Excusa la seva assistència la senyora CLÀUDIA DURAN MAS. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
    1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

Ple de l’Ajuntament de 12 de desembre de 2011. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
    2. Donar compte del Decret relatiu al nomenament del Sr. GERARD 

FIGUERAS com a quart tinent d’alcalde. 
    3. Adhesió d’aquest Ajuntament a l’Assemblea de Municipis per la 

Independència i aprovació dels seus estatuts. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
    4. Ratificació del Decret relatiu al cessament de la Sra. MONTSERRAT 

MALLORQUÍ VICENS com a personal eventual directiu. 
    5. Ratificació dels Decrets relatius al nomenament del Sr. JAVIER 

MARTÍNEZ GÓMEZ com a personal eventual directiu. 
    6. Ratificació dels Decrets relatius al cessament i nomenament del Sr. 

FRANCESC SURROCA PASCUAL com a personal eventual directiu. 
    7. Ratificació del Decret de 5/1/2012, relatiu de determinats llocs de treball 

del Departament de Recursos Humans.  
    8. Donar compte de l’acord de la JGL de 20 de desembre de 2011, d’avalar 

el Consorci de Serveis a les Persones per a una operació de préstec. 
    9. Donar compte de l’acord de la JGL de 18 de gener de 2012, d’aprovació 

de l’encomana de servei continguda al conveni amb l’IMET, per a la 
realització de l’actuació Mediació Social i Interculturalitat. 

 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
  10. Donar compte de l’acord de JGL de 13 de desembre de 2011, d’aprovació 

de l’addenda al conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Fundación Instituto de Reinserción Social (Fundació IReS) per a la 
realització d’activitats de promoció de la salut durant l’any 2011, en el 
marc de l’Oficina Jove del Garraf. 

  11. Donar compte de l’acord de la JGL de 20 de desembre de 2011, 
d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de 



 

programes de qualificació professional en la modalitat Pla de Transició al 
Treball. 

  12. Donar compte de l’acord de JGL de 10 de gener de 2012, d’aprovació 
dels convenis d’utilització de l’Envelat per a la temporada 2011-2012. 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  13. Donar compte de l’acord de JGL de 10 de gener de 2012, d’aprovació del 

conveni de col·laboració amb l’Associació organitzadora dels Tres Tombs 
per a l’any 2012. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
  14. Verificar el Text refós del Pla de millora urbana del nucli antic, que 

incorpora en el document, a títol informatiu, les determinacions regulades 
a la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en dit àmbit. 

  15. Aprovació inicial de l’Ordenança de la Carta de Colors del Nucli Antic. 
 
 MOCIONS 
 
  16. Moció del PP sobre la semaforització. 
  17. Moció de la CUP per a la compra d’habitatges en procés de 

desnonament. 
  18. Moció d’ICV lamentant l’incompliment de la moció aprovada per 

unanimitat del 3 d’octubre de 2011 per mantenir i promoure una política 
activa de rehabilitació a Vilanova i la Geltrú. 

  19. Moció d’ICV per la reducció del peatge de la C-32 al seu pas per 
Vallcarca i entrevista amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat. 

  20. Moció d’ICV per reclamar la continuïtat del projecte “Costes del Garraf”, 
un Espai Xarxa Natura 2000 (ES5110020). 

  21. Moció de la CUP davant la manca d’espais culturals i per al jovent. 
  22. Moció del PSC en favor de les inversions necessàries als centres sanitaris 

de la comarca. 
  23. Moció del PSC sobre els usos del Port. 
  24. Moció del PSC perquè s’inclogui la construcció de l’Escola Pasífae en els 

pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012. 
  25. Moció sobre l’increment del peatge de l’autopista. 
  26. Moció del PP sobre les inversions de la Generalitat. 
  27. Moció del PP sobre les zones d’estacionament regulat. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
  28. Renúncia al seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament del Sr. JAUME 

MUNNÉ I MUNNÉ. 



 

 
 PREGUNTES 
 
  29. Pregunta del grup municipal d’ICV: 

• Sobre la Platja Llarga. 
 

  30. Preguntes del grup municipal del PSC: 
• Sobre el Cinema Bosc. 
• Sobre els Casals de la Gent Gran. 

 
  31. Preguntes del grup municipal del PP: 

• Sobre la millora de la senyalització viària a la ciutat. 
• Sobre la priorització en la contractació d’empreses locals i 

comarcals. 
 
      PRECS 
_______________________________________________________________ 
 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 12 DE 
DESEMBRE DE 2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Comencem aquest Ple ordinari ara, del 23 de gener.  El primer 
punt és l’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
del 12 de desembre.  Ningú ens... no ens han fet arribar cap comentari, per 
tant entenem que es pot donar per aprovada?  D’acord.  Pues queda 
aprovada l’acta de la sessió anterior. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària d’aquest Ple de 
l’Ajuntament, del dia 12 de desembre de 2011. 
 

    2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET 
RELATIU AL NOMENAMENT DEL SR. GERARD FIGUERAS COM 
A QUART TINENT D’ALCALDE. 

 
 

ALCALDESSA 
 
El punt número dos és donar compte del Decret relatiu al nomenament del 
senyor Gerard Figueras com a quart tinent d’alcalde.  Senyor secretari. 
 



 

El secretari llegeix la part resolutiva del Decret esmentat: 
 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 1 de gener de 2012: 
 

Fonaments de dret 
 
1.  Articles 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local. 
 
2.  Article 55 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. 
 
3.  Articles 41.3, 46.1 i 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim 

jurídic de les corporacions locals, de 28 de novembre de 1986. 
 
4. Decret d’alcaldia de data 14 de juliol, pel qual es nomenaven els tres 

primers tinents/es d’alcalde. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar quart tinent d'alcalde el regidor GERARD FIGUERAS I 
ALBÀ. 
 
SEGON. Als tinents d'alcalde, com a tals, els correspondrà substituir aquesta 
Alcaldia per l'ordre del seu nomenament, en la totalitat de les seves funcions, 
en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibilitin l'exercici de 
les seves atribucions. 
 
TERCER. Es donarà compte de la present resolució en la primera sessió 
plenària que es faci; es notificarà personalment a les persones designades, i 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent a la present resolució." 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Algun comentari?  És donar compte.  Per tant, passem al 
següent punt. 

 
    3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A 

L’ASSEMBLEA DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I 
APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 

 



 

ALCALDESSA 
 
El punt número tres és l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’Assemblea de 
Municipis per la Independència i aprovació dels seus estatuts.  Senyor 
secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Vist que el Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 7 de 
novembre de 2011 va aprovar una moció per a la participació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú en l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Vist que en data 14 de desembre de 2011 es va constituir l’esmentada 
associació. 
 
Vist que cal formalitzar l’adhesió d’aquest Ajuntament en l’Associació de 
Municipis per la Independència i aprovar-ne els seus estatuts. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència 
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
SEGON.  Aprovar els Estatuts que regulen l’associació, els quals s’adjunten. 
 
TERCER. Facultar la senyora alcaldessa per signar els documents necessaris 
per a l’efectivitat dels acords precedents. 
 
QUART.  Delegar en la regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA la 
representació d’aquest Ajuntament davant l’Associació, amb totes les facultats 
previstes en els Estatuts. 
 
CINQUÈ. Remetre un certificat d’aquest acord a la presidència de l’Associació 
de Municipis per la Independència, domiciliada al c/ Ciutat, 1, 08500 Vic.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, si recordeu, el passat Ple de novembre aquest consistori va acordar d’una 
forma majoritària adherir-nos a l’Associació de Municipis per la Independència.   
 



 

El passat 14 de desembre, la segona tinent d’alcaldia, la senyora Glòria 
García i jo mateixa, com a representants del municipi, vam assistir en aquesta 
assemblea constituient de l’Associació de Municipis per la Independència, on 
vam assistir aproximadament 155 municipis, representant un 18% del total de 
la població de Catalunya.   
 
Durant aquesta jornada es van presentar els estatuts, es van debatre, es van 
presentar algunes esmenes i finalment va sortir un redactat que és aquest que 
tots vostès tenen i que és aquest que passem a valoració del Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas nosaltres demanaríem si es pot deixar sobre la taula per al proper 
Ple, bueno, bàsicament perquè es va donar els estatuts en la mateixa Junta 
de Portaveus i per una qüestió de preparació... En tot cas és una qüestió del 
nostre grup municipal, no hem tingut el temps suficient per mirar-nos els 
estatuts.  És una petició que faig en aquests moments.  No sé si hi ha algun 
termini que s’ha de complir o això.  En tot cas nosaltres ens abstindríem en la 
votació perquè no hem pogut mirar la documentació. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor secretari, li consta que hi hagi algun termini? 
 
SECRETARI 
 
No, no hi ha termini. 
 
ALCALDESSA 
 
Val, pues en principi no hi hauria per part nostra cap problema de deixar-ho 
per al proper Ple aquesta aprovació.  D’acord, doncs, ho deixem sobre la taula 
i ho tornem a debatre en el proper Ple.  Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas dono les gràcies per la deferència. 
 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 
 



 

A continuació es tracten conjuntament els punts 4, 5, 6 i 7 de l’ordre del dia. 
 

    4.  SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET 
RELATIU AL CESSAMENT DE LA SRA. MONTSERRAT 
MALLORQUÍ VICENS COM A PERSONAL EVENTUAL DIRECTIU. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt quatre, que és la ratificació del Decret relatiu al cessament de 
la senyora Montserrat Mallorquí Vicens. 
 
SECRETARI 
 
Fem del quatre al set? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, fem els quatre decrets del punt número quatre al set a la vegada. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Ratificar el Decret de l’Alcaldessa de data 1 de gener de 2012, el qual 
literalment és el següent: 
 
DECRET d’1 de gener de 2012 
 
Relació de fets 
 
Atesa la reorganització interna que s’està portant a terme en aquest ajuntament que 
afecta a diferents àrees i serveis, amb la finalitat de fer més eficaç la gestió 
administrativa i millorar l’optimització de recursos, el que comporta en determinats 
casos les redefinicions i adscripcions dels llocs de treball. 
 
Atès que pel que fa a la direcció dels Recursos Humans d’aquest ajuntament s’ha 
considerat adient l’adscripció d’aquest lloc de treball per personal de plantilla d’aquest 
ajuntament, el que suposa la necessitat d’amortitzar el lloc de treball acordat pel Ple 
de 20 de desembre de 2010 definit com a cap de servei de Recursos Humans ocupat 
per personal eventual directiu. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’acord plenari de 20-10-2010, pel qual es va nomenar la Sra. MONTSERRAT 
MALLORQUÍ VICENS personal eventual directiu per ocupar el lloc de treball de 



 

directiu de Recursos Humans, el qual va ser ratificat per acord plenari de 4 de juliol de 
2011. 
 
Atès que segons determina l’art. 10.3 de Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal al servei de les corporacions locals, correspon al 
Ple de la Corporació el cessament del personal eventual directiu. 
 
Atès, no obstant, la necessitat urgent d’accelerar la reorganització administrativa i 
l’assignació dels recursos humans corresponents. 
 
Atès el que determina l’article 21.1.h) de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim 
local pel que fa a les atribucions del president de la corporació. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Acordar el cessament de la Sra. MONTSERRAT MALLORQUÍ VICENS 
com a personal eventual directiu d’aquest ajuntament que ocupa el lloc de treball de 
cap de servei de Recursos Humans amb efectes de 31 de desembre de 2011. 
 
SEGON. Amortitzar el lloc de treball de cap de serveis de Recursos Humans sotmès 
al règim de personal eventual directiu creat per acord plenari de 20-12-2010. 
 
TERCER. Aquest decret haurà d’esser ratificat a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament.” 
 

     5. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DELS DECRETS 
RELATIUS AL NOMENAMENT DEL SR. JAVIER MARTÍNEZ 
GÓMEZ COM A PERSONAL EVENTUAL DIRECTIU. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Ratificar els decrets de l’alcaldessa de dates 1 i 13 de gener de 2012, els 
quals literalment són els següents: 
 
DECRET d’1 de gener de 2012 
 
Relació de fets 
 
Atesa la reorganització interna que s’està portant a terme en aquest ajuntament que 
afecta a diferents àrees i serveis, amb la finalitat de fer més eficaç la gestió 
administrativa i millorar l’optimització dels recursos disponibles, el que comporta en 
determinats casos les redefinicions, adscripcions i creació dels llocs de treball 
corresponents. 
 
Atès que pel que fa a la direcció i coordinació dels diferents serveis i àrees de 
l’Ajuntament, així com de l’equip directiu, resulta necessari incorporar a l’organització 



 

municipal la figura de la gerència municipal, mitjançant la creació i la seva adscripció 
per personal eventual de caràcter directiu.  
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que prescriuen el articles 9.1.b), 10 i 12 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les corporacions locals, en 
relació amb personal eventual directiu. 
 
Atès l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local referent 
a les atribucions del president de la corporació. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar el Sr. JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ, amb efectes del dia 9 de 
gener de 2012, personal eventual directiu d’aquest ajuntament per ocupar el lloc de 
treball de gerent municipal, del grup de titulació A1, amb una dedicació de 35 hores 
setmanals i una retribució de 51.900 euros bruts anuals, distribuïts en 14 pagues l’any, 
el qual tindrà com a contingut l’execució de les següents funcions: 
 
• Dirigir l'organització tècnico-administrativa de l'Ajuntament, i coordinar les diferents 

àrees municipals i els ens participats (al 100% o de forma majoritària). 
• Dirigir, coordinar i supervisar l’equip directiu de l’Ajuntament i el personal que 

exerceixi tasques de comandament dintre de la Corporació.  
• Impulsar i coordinar l'execució dels acords presos pels òrgans de govern de 

l'Ajuntament. 
• Fer el seguiment i l'avaluació de les accions incloses al Pla d'Actuació Municipal i 

dels objectius fixats per l'equip de govern. 
• Avaluar el resultat i la qualitat de les polítiques públiques realitzades per 

l'Ajuntament i els seus organismes, tot aportant possibilitats de millora en les 
mateixes. 

• Impulsar un sistema de processos i de control de qualitat que incrementi la 
transversalitat entre les diferents àrees de la Corporació, tot optimitzant el sistema 
de presa de decisions. 

• Representar a la Corporació i abordar negociacions en nom seu segons se li 
encomanin. 

 
Aquest nomenament està subjecte al règim d’incompatibilitats previst legalment, amb 
l’obligació de presentar la corresponent declaració de béns i activitats, i en les seves 
característiques bàsiques determinades anteriorment quedarà incorporat al catàleg de 
llocs de treball d’aquest ajuntament. 
 
SEGON. Aquest decret haurà d’esser ratificat a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER. Una vegada ratificat aquest decret pel Ple de l’Ajuntament s’haurà de 
publicar al BOP, al DOGC i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 



 

DECRET de 13 de gener de 2012 
 
Relació de fets 
 
Atès que a la comissió informativa de Serveis a les Persones del dia 27/12/2011, 
l’equip de govern va informar de la necessitat de nomenar personal eventual directiu 
el Sr. JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ, per tal que assumís el més ràpidament possible 
les funcions relatives a la gerència municipal. 
 
Atès que al Decret d’Alcaldia d’1 de gener del 2012, s’ha detectat l’error material pel 
que fa als efectes del nomenament, han de ser a partir del dia 28 de desembre del 
2011, l’endemà de la sessió de la comissió informativa i no a partir del dia 1 de gener 
del 2012. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
qualsevol moment es poden corregir els errors aritmètics i materials. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Subsanar l’error material detectat en l’esmentat Decret de l’Alcaldia, en el 
sentit de determinar els efectes del nomenament del Sr. JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ, 
a partir del 28 de desembre del 2011. 
 
SEGON. Ratificar aquest decret a la propera sessió plenària que es celebri.” 
  

 
    6.  SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DELS DECRETS 

RELATIUS AL CESSAMENT I NOMENAMENT DEL SR. 
FRANCESC SURROCA PASCUAL COM A PERSONAL EVENTUAL 
DIRECTIU. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Ratificar els decrets de l’alcaldessa de dates 1 i 13 de gener de 
2012, els quals literalment són els següents: 
 
DECRET d’1 de gener de 2012 
 
Relació de fets 
 
Atesa la reorganització interna que s’està portant a terme en aquest ajuntament que 
afecta a diferents àrees i serveis, amb la finalitat de fer més eficaç la gestió 



 

administrativa i millorar l’optimització dels recursos, el que comporta en determinats 
casos les redefinicions, adscripcions i creació dels llocs de treball corresponents. 
 
Atès que pel que fa a la direcció i coordinació del l’àrea de Serveis Urbanístics i 
Territorials, resulta necessari incorporar a l’organització municipal la figura del director 
d’aquests serveis, mitjançant la creació i la seva adscripció per personal eventual de 
caràcter directiu. 
 
Atès que el Sr. FRANCESC SURROCA PASCUAL va ser nomenat personal eventual 
directiu per ocupar el lloc de treball de director del projecte d’Intervenció Integral en el 
Nucli Antic per tal de dirigir i coordinar l’esmentat projecte amb les implicacions i 
facultats derivades de la Llei 2/2004 de Millora de barris. 
 
Atès que aquestes funcions quedaran integrades dintre de la direcció dels Serveis 
Urbanístics i Territorials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que prescriuen el articles 9.1.b), 10 i 12 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les corporacions locals, en 
relació amb personal eventual directiu. 
 
Atès l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local referent 
a les atribucions del president de la corporació. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Cessar el Sr. FRANCESC SURROCA PASCUAL com a personal eventual 
directiu del lloc de treball de director del Projecte d’Intervenció Integral en el Nucli 
Antic, pel que fou nomenat per acord plenari de 4 de juliol de 2011, i en conseqüència 
amortitzar l’esmentat lloc de treball. 
 
SEGON. Nomenar el Sr. FRANCESC SURROCA PASCUAL, amb efectes del dia 1 
de gener de 2012, personal eventual directiu d’aquest ajuntament per ocupar el lloc de 
treball de director dels Serveis Urbanístics i Territorials de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, del grup de titulació A1, amb una dedicació de 35 hores setmanals i una 
retribució de 44.928,88 euros bruts anuals, distribuïts en 14 pagues l’any, el qual 
tindrà com a contingut l’execució de les següents funcions: 
 
• Dirigir i coordinar els Serveis Urbanístics i Territorials de l’Ajuntament. 
• Dirigir i coordinar el Projecte Integral en el Nucli Antic amb les facultats previstes a 

la Llei 2/2004, de Millora de Barris. 
 
Aquest nomenament està subjecte al règim incompatibilitats previst legalment, amb 
l’obligació de presentar la corresponent declaració de béns i activitats, i en les seves 
característiques bàsiques, determinades anteriorment, quedarà incorporat al catàleg 
de llocs de treball d’aquest ajuntament.  
 



 

TERCER. Aquest decret haurà d’esser ratificat a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament. 
 
QUART. Una vegada ratificat aquest decret pel Ple de l’Ajuntament s’haurà de 
publicar al BOP, al DOGC, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 
DECRET de 13 de gener de 2012 
 
Relació de fets 
 
Atès que a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones del dia 27/12/2011, 
l’equip de govern va informar de la necessitat de nomenar personal eventual directiu 
el Sr. FRANCESC SURROCA PASCUAL per tal que assumís el més ràpidament 
possible les funcions relatives a la direcció de l’àrea d’Urbanisme i Territori. 
 
Atès que al decret d’Alcaldia d’1 de gener del 2012 s’ha detectat l’error material pel 
que fa als efectes del nomenament, que han de ser a partir del dia 28 de desembre 
del 2011, l’endemà de la sessió de la comissió informativa i no a partir del dia 1 de 
gener del 2012. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 105 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
qualsevol moment es poden corregir els errors aritmètics i materials. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Subsanar l’error material detectat en l’esmentat Decret de l’Alcaldia, en el 
sentit de determinar els efectes del nomenament del Sr. FRANCESC SURROCA 
PASCUAL a partir del 28 de desembre del 2011. 
 
SEGON. Ratificar aquest decret a la propera sessió plenària que es celebri.” 
 
 
SEGON. La disposició relativa al cessament del Sr. FRANCESC SURROCA 
PASCUAL com a personal eventual directiu del lloc de treball de director del 
Projecte d’Intervenció Integral en el Nucli Antic, es condiciona al seu 
nomenament com a personal eventual directiu com a director dels serveis 
Urbanístics i Territorials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER.  Ampliar les funcions d’aquest lloc de treball enumerades al Decret 
de data 1 de gener de 2012, amb la inclusió de les següents: 
 

• Direcció i seguiment de les accions i objectius de la Regidoria de 
Serveis a la Ciutat establerts al Pla d’Acció Municipal. 



 

• Seguiment i control pressupostari, així com propostes de millora i 
optimització dels recursos materials, humans i econòmics de l’àrea de 
Serveis a la Ciutat. 

• Direcció i coordinació dels caps de servei, del personal tècnic i de la 
resta de personal de l’àrea. 

• Coadjuvar a la definició del sistema de prioritats de l’àrea, d’acord amb 
les accions i els objectius establerts al PAM, atesos els recursos 
econòmics i organitzatius disponibles. 

• Redefinició i millora dels processos administratius, de control de la 
despesa, de la gestió dels serveis i de la presa de decisions.” 

 
    7.  SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 

5/1/2012, RELATIU A DETERMINATS LLOCS DE TREBALL DEL 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS.  

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Ratificar el Decret del regidor delegat de Recursos Humans de data 5 de 
gener de 2012, en els seus apartats 1 i 2, que literalment diuen: 
 
“PRIMER. Crear el lloc de treball de Director de Recursos Humans i 
Organització Interna, en el grup de classificació A1/542, complement de destí 
28 i complement específic 24.723,82. 
 
SEGON. Amortitzar el lloc de treball de cap de serveis de Recursos Humans 
del catàleg de llocs de treball corresponent al grup de titulació A1, complement 
de destí 26/461.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Per tant, els punts 4 a 7.  Li passo la paraula al 
senyor Miguel Ángel Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Primerament, com heu vist, s’aprova el 
cessament de la senyora Montserrat Mallorquí Vicens com a personal 
eventual directiu d’aquest Ajuntament, que ocupava el lloc de treball de cap de 
Servei de Recursos Humans, amb efectes del 31 del 12 del 2011.  Agrair en 
tot cas la seva gestió i la dedicació efectuada a l’Ajuntament. 
 



 

Respecte als nomenaments que han citat, atesa la reorganització interna que 
s’està portant a terme en aquest Ajuntament, que afecta les diferents àrees i 
serveis, i amb la finalitat de fer més eficaços la gestió administrativa i millorar 
l’optimització de recursos, el que comporta en determinats casos la redefinició 
d’adscripcions als llocs de treball. 
 
Cal emmarcar-lo en el context d’una organització del conjunt de l’Ajuntament 
on més endavant es constituirà un equip directiu amb funcions tècniques 
específiques integrats en tot cas per un Consell d’Administració i d’acord amb 
el nostre Pla de Mandat per part del nostre govern. 
 
Han citat en tot cas les següents persones: el senyor Javier Martínez que, com 
ja havíem comentat i d’acord amb la nostra... el nostre plantejament de 
govern, es plantejarà com a gerent de l’Ajuntament amb les funcions que 
s’han anomenat per part del secretari, i en tot cas fer-lo com un representant, 
fer-lo com a representant de la Corporació i abordar negociacions que en tot 
cas se li encomanin com a gestor de l’Ajuntament. 
 
Respecte al senyor Francesc Surroca Pascual, se’l fa director de l’Àrea de 
Serveis a la Ciutat i, com han comentat abans, a més a més de dirigir i 
coordinar els serveis urbanístics i territorials de l’Ajuntament i dirigir i coordinar 
el Projecte Integral del Nucli Antic, que en tot cas recordo que es va ajornar 
fins al 31 del 12 el projecte, fem que també sigui director de l’Àrea de Serveis.  
Tenim, pues, com a tasques encomanades la direcció i el seguiment de les 
accions establertes al PAM, control pressupostari, la coordinació dels caps de 
Servei i del personal tècnic, la direcció del PINA, etc., etc.  No són, per tant, 
entenem des del nostro punt de vista, tasques de () ni de confiança política, 
sinó tasques executives i es tracta per tant d’un contracte eventual directiu. En 
aquest cas el mateix salari que fins al dia d’avui anava percebent com a 
director del PINA i en part estarà subvencionat per aquesta part, en aquesta 
mateixa part, en aquest concepte.  Implica naturalment, bàsicament, que hi ha 
per tant només una ampliació de les funcions encomanades i recordar lo que 
acabo de dir-lis, que en tot cas el Projecte PINA pues s’ha prorrogat fins al 31 
del 12 del 2012. 
 
Respecte al senyor Francesc Torres, se’l nomena director de Personal i de 
Recursos Humans de lo que és l’Ajuntament.  Es crea el lloc de treball de 
director de Recursos Humans respecte a la situació i s’amortitza la plaça de 
cap de Servei.  I farà les tasques relacionades amb el personal que 
l’Ajuntament representa, representant laboralment la institució en tots els 
efectes i efectuant tasques de direcció en el Departament de Recursos 
Humans.  Moltes gràcies. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules? Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, per manifestar sobre... la nostra consideració dels 1, 2, 3, 4 punts que ara 
doncs es porten per la ratificació.  Bàsicament nosaltres volem ser coherents 
amb el posicionament que històricament hem tingut com a grup municipal pel 
que fa a la conformació dels cartipassos a l’organització que el govern es vol 
dotar per fer funcionar i gestionar l’Ajuntament.  La nostra –i ja ho va ser en la 
constitució d’aquest Ajuntament- va ser una posició d’abstenció, perquè per un 
costat entenem legítim doncs que el govern valori, busqui, formuli els sistemes 
organitzatius i les persones en les que creu que per la seva professionalitat, 
per la seva vàlua, pels criteris que consideri, doncs poden portar a millor la 
seva funció i en aquest cas doncs donar la confiança en aquest cas política 
pel seu valor tècnic a l’hora de dirigir, coordinar, comandar els seus diferents 
serveis.  En aquest sentit creiem que és legítim que el govern plantegi, 
nosaltres no entrem en la valoració de la professionalitat o no de les persones, 
en tot cas entenem doncs que nosaltres coherentment doncs ens abstindrem. 
 
No així, sí que hem de manifestar doncs... el dia que ens van comunicar a la 
Comisió Informativa una certa sorpresa en aquest sentit sobre, doncs, 
concretament un nomenament que és la figura del gerent, que en tot cas sí 
que he de dir que el govern doncs, crec que amb tots els grups, però a 
nosaltres sí que ens havia fet.... ens havia parlat i plantejat en la constitució 
mateix de l’Ajuntament que estava perfilant o buscant doncs poder tenir 
aquesta figura gerencial, que en tot cas és una forma de gestió sobre la que 
doncs nosaltres també podem coincidir.  Hi han moltes formes de gestionar, i 
en aquest sentit doncs s’ha manifestat en altres ajuntaments doncs que la 
forma gerencial i la forma de crear grups directius doncs pot ser una forma 
adient a l’hora de l’organització. 
 
En aquest sentit, i no és per qüestionar ni la forma gerencial ni la forma 
directiva que es vol desenvolupar, sí que ens va sobtar doncs que bàsicament 
el govern sobre la persona de Javier Martínez, que ha estat doncs el 
responsable, el gerent de PIVSAM, i havia manifestat doncs concretament la 
presidenta de PIVSAM en el procés que hem portat i que ara no ens haurem 
d’estendre, doncs havia manifestat la desconfiança o la pèrdua de confiança 
que havia tingut doncs amb aquesta persona en l’últim tram i en el procés que 
hem portat a la situació que s’ha portat PIVSAM, doncs ens va sorprendre 
doncs que ara doncs, diem-ne així, se li torni la confiança en aquest sentit per 
les tasques directives municipals i també per les que veiem en el Decret, les 



 

tasques directives dels organismes de les empreses municipals de la nostra 
ciutat.  Simplement manifestar aquesta sorpresa i... sobre això. 
 
I pel que fa doncs al nomenament d’en Francesc Surroca, doncs –ja ho vaig 
dir públicament-, doncs també ens alegrem de la coincidència, perquè és cert 
que el nostre grup municipal i l’anterior govern va mostrar la seva confiança 
per la tasca de personal eventual directiu, encarregant-li en aquest cas la 
direcció del Projecte Integral del Nucli Antic, i sí el suport en les tasques de 
coordinació de la mateixa àrea.  I en aquest sentit doncs podem coincidir, o el 
govern ve a coincidir doncs en la capacitat, en l’experiència i en els resultats 
que ha tingut aquest projecte per a la nostra ciutat. 
 
En tot cas, el que li pertoca a un grup municipal des de l’oposició no és tant 
valorar la idoneïtat de les persones o no, sinó valorar... ni de les formes 
d’organitzar la gestió, sinó de valorar els resultats, i és el que aquest grup 
municipal farà amb el seu seguiment, si requereix crítica o si requereix en 
aquest cas felicitacions si els resultats són reeixits. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, des del grup municipal de la CUP també ens va sorprendre, crec 
que a tothom que va assistir en aquella reunió ens van sorprendre els dos 
nomenaments.  Vagi per endavant en tota l’explicació el profund respecte i no 
només a les persones, sinó a la seva professionalitat, de les quals estem 
parlant.  Traient els noms propis que resulten d’aquests dos nomenaments, 
nosaltres pensem d’entrada que nomenar dos càrrecs de confiança a raó de 
50.000 euros cadascun, amb l’actual situació que de forma més aguda des 
d’agost s’ha posat de manifest per part del govern, no s’entendrà, no serà 
justificable davant de la ciutadania. No quan segurament per partides menors 
de 100.000 euros es perdran serveis.   
 
Entenem que, i enteníem des del principi, des de que se’ns va plantejar el 
cartipàs, que la decisió de crear un gerent era una decisió necessària per al 
govern, que era un govern amb nou regidors, no amb tretze; que era un 
govern que havia prescindit de molts càrrecs de confiança que sí que tenia 
l’anterior govern; que era un govern que a més a més abaixava sous a 
l’oposició, sous a l’oposició, aportacions als altres grups municipals, com 
nosaltres també defensàvem; i que la figura del gerent era important. En 
aquest sentit continuem pensant que segurament és important, però pensem, i 
aquí no ho pensaríem si d’això no en depengués també el pressupost i per 



 

tant, els diners de tothom i per tant, bueno, el cost d’oportunitat d’una cosa per 
l’altra, eh?, perquè estem parlant d’un pressupost tan ajustat, en què no hi ha 
marges per fer regals, hi ha... el que es destina a una cosa no es destinarà a 
l’altra i seran totes coses ja existents i, per tant, necessàries les que 
forçosament perdrem o retallarem.  Pensem que hi ha gent al govern 
capacitada per exercir aquesta funció de gerent, hi ha gent amb experiència 
en aquesta funció i que ho podria fer perfectament.  I pensem que justament 
en aquest pressupost de tan estret marge, no, tan estret marge no, sinó un 
marge negatiu, a totes vistes no seria justificable aquesta figura, amb tot el 
respecte per la persona que l’havia d’ocupar, que justament és una persona 
amb qui tenim confiança professional plena. 
 
Del segon nomenament, en aquest cas qui ocupava la direcció del PINA, del 
qual tampoc en tenim cap queixa específica, ni molt menys, vull dir, el casc 
antic en molts sentits està fantabulós, no hi tenim cap queixa específica o 
estructural, però també pensem –i pensàvem a l’aprovació de cartipàs- que 
duraria tot el que durés el PINA, que nosaltres calculàvem que eren sis 
mesos, i allargar-lo com a director del PINA ens ho podríem arribar a plantejar, 
com a adjunt a Urbanisme, com a responsable, coresponsable d’Urbanisme, 
no ens ho podem plantejar.  Més quan se’ns ha dit des del govern en 
repetides ocasions que hi ha una Àrea d’Urbanisme conseqüentment amb els 
deu anys que hem viscut urbanísticament intensos, doncs prou qualificada i 
àmplia com per, bueno, amb 58 persones específicament, que segurament 
doncs poden generar entre ells caps suficients o gent amb vàlua suficient per 
fer la mateixa funció que se li assigna, com ha llegit el secretari, doncs en 
aquest nou càrrec de confiança.   
 
Sobretot no ens abstindrem, votarem en contra, no només pel convenciment 
que els càrrecs de confiança amb comptagotes, sinó per la situació econòmica 
actual, que quan es va aprovar el Ple de cartipàs semblava una, que mica en 
mica ha anat visualitzant-se molt més negativa, i que amb les xifres a la mà 
dels pressupostos ens preocupa enormement i, per tant, pensem que no 
entendrà la població ni la ciutadania aquests dos nomenaments.  I, en 
conseqüència, nosaltres votarem en contra d’aquests dos nomenaments. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, aquests punts són, dintre... els podem emmarcar dintre d’allò 
que habitualment en diem cartipàs i, per tant, formen part de l’organització del 
govern.  I històricament el paper i la posició de l’oposició, dels grups de 



 

l’oposició, pràcticament tots, no recordo en uns quants anys que hi hagin 
hagut posicions diferentes de l’abstenció dels grups de l’oposició a aquelles 
propostes d’organització que ens fa el govern.  El cartipàs d’aquesta 
legislatura ja va encetar... el nostre grup ja vàrem començar a expresar un 
posicionament contrari a la contractació com a... diguem-n’hi com vulguem, 
eh?, però en definitiva com a persona de confiança una persona que ja havia 
estat de confiança de l’anterior govern, perquè enteníem que no era una 
situació que pogués semblar normal que hi hagués aquesta continuïtat, no?, i 
em refereixo al director del PINA. 
 
Val a dir també, com a prèvia, el màxim respecte i tot el respecte del nostre 
grup envers a les persones.   
 
Ho vàrem fer ja en aquell moment i per tant, també per coherència, ho farem 
ara en aquest moment: votar en contra d’aquest canvi de destinació d’aquesta 
persona de director del PINA ara a director no sé exactament la figura, cap del 
Servei d’Urbanisme.  Per cert, una qüestió que no he pogut seguir del tot la 
lectura dels acords, però sí que m’ha semblat sentir que el cessaven com a 
director del PINA i després es feia el nomenament.  I la pregunta és si això 
implicarà que perdrem els recursos que en teoria arriben del PINA per pagar 
aquest càrrec. Em sembla que no.  D’acord.  Per tant, mostrar el nostre 
desacord en aquest nomenament, tal com dèiem. 
 
Después hi ha un segon, no?, que és... no és tant el cessament de cap de 
Recursos Humans, tampoc no és el nomenament del nou cap de Personal, 
que aquí sí que ens abstindrem, però sí el nomenament d’un gerent per a 
l’Ajuntament.  No entrem a valorar la necessitat, que segurament sí, de que hi 
hagi una direcció gerencial en aquest Ajuntament que sigui capaç de 
coordinar els esforços i trasladar com a corretja de transmisió els esforços que 
faci el govern respecte els esforços que facin les diferentes àrees de 
l’Ajuntament i, per tant, els treballadors de l’Ajuntament.  Entenem que 
aquesta pot ser una figura necessària.  El tema econòmic també, tot i que això 
no representi cap sobrecost respecte de lo que ja teníem, és una altra qüestió 
que també ens planteja si ara era el moment oportú de fer un nomenament 
d’aquestes característiques i per tant no hi havia la possibilitat d’algun estalvi 
addicional en aquest capítol.  Però el que sí que ja ens sorprèn del tot és que 
poques setmanes després de que se’ns hagi plantejat el cessament del gerent 
de la PIVSAM, i després d’indemnitzar-lo, llavorens diguin: i ara el proposarem 
com a gerent de l’Ajuntament. 
 
Nosaltres creiem que això no té una lògica.  Creiem amb els motius que van 
originar el cessament del gerent de la PIVSAM, i per tant intentem mantenir la 
coherència amb aquella votació que vam tenir a la Junta d’Accionistes de 
PIVSAM en aquesta mateixa sala, donant suport al cessament del gerent de la 



 

PIVSAM, avui votant en contra del nomenament d’aquesta mateixa persona 
com a gerent de l’Ajuntament.  Entenem que això no forma part de la 
coherència i per tant aquest serà el nostre posicionament. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, jo crec que indica els nomenaments, i en 
concret el nomenament d’un gerent i de la persona a la qual es nomena, d’un 
comportament erràtic per part del govern, i mancat de rumb, si em permeten 
l’expresió.  Perquè, o estaven molt, molt equivocats abans, o estan equivocats 
ara, però han d’entendre que en el marc del Ple municipal aquells regidors als 
quals ens han explicat que no podien... no va volguer assistir el gerent –i això 
ho han dit públicament- a les reunions del Consell d’Administració, aquell 
urgent que es va fer el dia 29, que va estar mal fet el Pla de viabilitat primer 
que va plantejar, que va estar mal fet el Pla de viabilitat segon que va 
plantejar, que li havien perdut la confiança fins a l’extrem d’acomiardar-lo, i la 
setmana següent se’l nomena –o als quinze dies- gerent de l’Ajuntament, no 
només hagi generat sorpresa, sinó que jo crec que com a mínim el qualificatiu 
d’una actitud erràtica des d’aquest punt de vista em sembla més que evident.  
Difícilment poden dir que tenien raó abans i la tenen ara, amb franquesa, 
costa entendre-ho.  I és normal que generés sorpresa.  Com pot imaginar, 
comparteixo les primeres paraules que han dit els altres grups, més enllà dels 
noms, treguin els noms de les persones.   
 
Però això ha passat, i això indica aquest comportament erràtic i mancat de 
rumb, en aquestes decisions almenys, i també en un procés de la PIVSAM 
que, home, al final, vist amb perspectiva, vist amb perspectiva i no es tracta de 
tornar-lo a analitzar, de les primeres coses que es deien i les primeres 
decisions que es van prendre amb relació a la PIVSAM, i els pericles 
intermitjos entre el nomenament d’un advocat al marge de la companyia, la 
presència no del secretari, sinó del secretari municipal, la no presència del 
gerent, els primers acomiadaments que no semblava que era una decisió del 
govern, sinó només del regidor d’Hisenda, segons va manifestar l’alcaldesa, 
en la qual havien de marxar tots menys dos; després resulta que havien de 
marxar cinc, però era l’informe que feia el gerent, del qual no confiaven, i al 
final s’accepta la proposta de personal de Comisions Obreres, no deixa de 
sorprendre que al final s’hagi produït aquest nomenament.  Des del meu punt 
de vista indica aquesta... 
 



 

També el fet d’anar fent els nomenaments d’aquesta forma, no?  En aquest 
cas Urbanisme, no?  Urbanisme, si no m’equivoco, tres setmanes abans o... 
és igual, un mes o quinze dies abans, s’havia convocat una reunió amb 
tothom explicant-li el nou organigrama d’Urbanisme de l’Ajuntament, no?  I es 
va explicar que hi havia dos caps de Servei, que assumien una mica la 
direcció, un més tècnica i l’altre més de gestió; i després es nomena una altra 
persona per sobre, diguem-ne, per coordinar-ho, sense entrar en 
consideracions, amb quinze dies de diferència.  Això indica, des del nostre 
punt de vista també un comportament erràtic que fa que no s’acabi d’entendre.  
 
Però anem a l’inici.  Nosaltres sempre hem dit que l’organització de 
l’Ajuntament correspon al govern municipal, pensem que els canvis que han 
anat fent al llarg del temps responen també a alguns errors d’inici, que vostès 
mateixos han plantejat.  I també deixi’m dir que s’ha produït un altre 
nomenament durant aquest temps, i és la persona que fins ara era càrrec de 
confiança de Convergència i Unió, ha entrat també a treballar a l’Ajuntament.  
A mi em sembla que hauria sigut més raonable que es fes per la via de càrrec 
de confiança, no?, però en qualsevol cas només permeti’ns dir-los que 
nosaltres, sense entrar en consideracions respecte, insisteixo, de les persones 
que estan en aquests moments proposades, tenim clar que és el grup de 
Convergència i Unió i el govern municipal qui té la competència i la 
responsabilitat de tirar endavant, la responsabilitat de tirar endavant les 
competències, les responsabilitats que té, nosaltres en tots aquests punts ens 
abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Bé, jo, en nom del govern, per tancar aquest debat.  
Crec que les postures han quedat clares.  Només voldria manifestar que per a 
aquest govern la millora de l’organització municipal és una prioritat, perquè 
entenem que en aquests moments, quan els recursos són escassos, hem de 
treballar en aquesta línia.  I per aquest motiu aquesta aposta per la figura d’un 
gerent i treballar per poder aconseguir una organització municipal més 
moderna i més eficient.   
 
Els càrrecs que avui estem nomenant no suposen cap sobrecost, ja estaven 
previstos quan es va aprovar el cartipàs.  El cost es queda exactament igual.  I 
a partir d’aquí jo crec que el que demanaria, com ha apuntat la senyora 
Iolanda Sánchez, i que li agraeixo, és que jo crec que a partir d’aquí el que 
hem de mirar és de valorar-ho, de veure com va això i poguer anar fent un 
seguiment dels resultats.  El govern està convençut que fem un pas qualitatiu 
important en la gestió de l’Ajuntament i per tant els hi demano a tots la 
confiança en aquestes persones, que estic segura que podran aportar una 
millora en l’organització municipal i per aquest motiu el govern ho proposa. 



 

 
Res més, a partir d’aquí, si els hi sembla, passaríem a la votació.  Vots a 
favor?  Volen fer separats els punts?  D’acord. 
 
El punt número quatre, que és el cessament de la Montserrat Mallorquí 
Vicens.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  D’acord.  Queda 
aprovat amb els vots a favor del govern i l’abstenció de la resta de grups. 
 
El punt número cinc és la ratificació dels Decrets del nomenament del senyor 
Javier Martínez Gómez com a personal eventual directiu.  Vots a favor?  Vots 
en contra?  Abstencions?  Queda aprovat amb els vots a favor del govern, els 
vots en contra del Partit Popular i la CUP i l’abstenció d’Iniciativa i del Partit 
Socialista. 
 
El punt número sis és la ratificació dels Decrets relatius al cessament i 
nomenament del senyor Francesc Surroca Pascual. Vots a favor?  Vots en 
contra?  Abstencions?  Queda aprovat amb els vots a favor del govern, 
l’abstenció d’Iniciativa i del Partit Socialista i els vots en contra del Partit 
Popular i de la CUP. 
 
I l’últim punt, el número set, és la ratificació del Decret de nomenament relatiu 
a determinats llocs de treball del Departament de Recursos Humans, senyor 
Francesc Torres. Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions? Queda aprovat 
amb els vots a favor del govern i l’abstenció de la resta de grups del consistori. 
 
VOTACIÓ PUNT 4:  Vots a favor: CIU (9) 
    Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
 
VOTACIÓ PUNT 5:  Vots a favor: CIU (9) 
    Vots en contra: PP i CUP (6) 
    Abstencions: PSC i ICV (9) 
 
VOTACIÓ PUNT 6:  Vots a favor: CIU (9) 
    Vots en contra: PP i CUP (6) 
    Abstencions: PSC i ICV (9) 
 
VOTACIÓ PUNT 7:  Vots a favor: CIU (9) 
    Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
 
Per tant, queden totes les propostes aprovades. 

 
    8.  SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE 

LA JGL DE 20 DE DESEMBRE DE 2011, D’AVALAR EL CONSORCI 



 

DE SERVEIS A LES PERSONES PER A UNA OPERACIÓ DE 
PRÉSTEC. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és donar compte de 
l’acord de la Junta de Govern del 20 de desembre d’avalar el Consorci de 
Serveis a les Persones per a una operació de préstec.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord, que és el següent: 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de 23 de gener de 2012, de l’acord de 
la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2011, que literalment diu: 
 
“PRIMER. Avalar el Consorci de Serveis a les Persones davant de 
CAIXABANK, SA, per l’operació de préstec hipotecari a llarg termini 
contractada amb la mateixa entitat per al finançament de la finalització de la 
inversió a la Plataforma Centre Multiserveis, d’acord amb les següent 
condicions de l’operació principal: 
 
• Import : 1.100.000,00€ 
• Períodes d’amortització: 204 mesos 
• Períodes de carència : 36 mesos 
• Termini màxim: 240 mesos 
• Periodicitat pagament : Mensual 
• Tipus d’interès: Variable, referenciat a l’Euribor anual  amb un diferencial 

del 4%, i un índex substitutiu de revisió de IRPH Caixes a 12 mesos amb 
un diferencial de 2,5%, essent l’interès de sortida el 6,25% fins el 30 de 
novembre de 2012. 

• Comissió d’amortització : 1% 
• Comissió de cancel·lació : 1% 
• Comissió de desistiment  : 0,50% els 5 primers anys, i 0,25% els anys 

posteriors. 
• Comissió de subrogació : 1% 
• Sistema de liquidació : Cànon vençut. 
• Garantia: Hipotecària sobre la finca 61315 a nom de la Fundació Privada 

Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat i del Consorci de Serveis a les 
Persones, aval de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i carta de conformitat 
de la Fundació Privada Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat. 

 
SEGON. Facultar l’Il·lma. Alcaldessa per a signar els documents necessaris 
per tal de formalitzar aquesta operació, tot i que aquest fet pugui esdevenir en 
la figura jurídica de l’autocontractació, que hi hagi conflicte o concurrència 
d’interessos o múltiple representació, donat que recau en la mateixa persona, 



 

l’Il·lma. Sra. Neus Lloveras Massana, la representació de la Fundació Hospital 
Comarcal Sant Antoni Abat, hipotecant no deutor, i de l’Il·lustre Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, part avalista o fiadora. 
 
TERCER. Comunicar a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.  
 
QUART. Donar compte al Ple municipal en la propera sessió.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Comentar en tot cas que aquesta operació va 
ser una condició necessària que en tot cas va imposar l’entitat financera del 
tindre que avalar en aquest import del 1.100.000 euros.  Aquesta operació de 
préstec s’efectua per finançar les obres pendents i el dèficit financer que s’ha 
produït en el retràs de l’entrega de les obres i d’acord amb els termes que es 
van comentar a la Comissió de Serveis a les Persones, i era pues, com hem 
comentat anteriorment, una condició sine qua non per poder efectuar aquesta 
operació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula sobre aquest tema?  D’acord. 
 
 

    9. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE 
LA JGL DE 18 DE GENER DE 2012, D’APROVACIÓ DE 
L’ENCOMANA DE SERVEI CONTINGUDA AL CONVENI AMB 
L’IMET, PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ MEDIACIÓ 
SOCIAL I INTERCULTURALITAT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem doncs al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 
nou, que és donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local del 18 de 
gener de 2012, d’aprovació de l’encomana de servei continguda al conveni 
amb l’IMET per a la realització de l’actuació Mediació Social Intercultural. 
 
L’acord del qual es dóna compte és el següent: 
 



 

Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 18-1-2012, el qual 
diu el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar l’encomana de servei continguda al conveni amb l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET), que s’adjunta com a Document 1, per a 
la realització de l’actuació MEDIACIÓ SOCIAL I INTERCULTURALITAT, que 
forma part de l’Expedient núm.: 2011Y5X310169/01 Actuació Integral en els 
sectors serveis i construcció a Vilanova i la Geltrú,  per a la contractació d’un/a 
Mediador/a Social, grup de cotització 04, CCAE 80, durada de 6 mesos i 
jornada 100%, d’acord amb la resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, 
per la qual s’obre la convocatòria per al 2011 de subvencions per a la 
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals. 
 
SEGON. Facultar el Sr. Miguel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, per delegació de la Sra. Alcaldessa 
de la Corporació,  per a la signatura dels esmentats convenis i per a les 
modificacions que, per motiu de desajust s’hagin de realitzar.” 
 
ALCALDESSA 
 
Volen fer algun comentari sobre aquest tema?  Crec que són temes que han 
quedat explicats a les comisions.  Per tant, si els hi sembla donem per tancat 
aquest punt i passem al següent punt de l’ordre del dia. 

 
 
  10. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 13 DE 
DESEMBRE DE 2011, D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL 
(FUNDACIÓ IRES) PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT DURANT L’ANY 2011, EN EL MARC DE 
L’OFICINA JOVE DEL GARRAF. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número deu és molt llarg.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 
2011, el qual és el següent: 
 



 

“PRIMER. Aprovar l’addenda per al 2011 del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut de Reinserció Social (IRes). 
 
SEGON.  Destinar un màxim de TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA 
EUROS (3.450€) l’any 2011, a càrrec de la partida 09,169,2260602 Oficina 
Jove, per a donar cobertura a les factures presentades per l’Institut de 
Reinserció Social (IRes), per un màxim de 10 punts de salut descentralitzats. 
  
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Molt breument, senyora alcaldesa.  Simplement doncs és un acord que signa 
el govern per part de dues regidories, en aquest cas la de Serveis Socials i 
Sanitat i la de Joventut, doncs amb una tercera entitat per tal de poder oferir a 
l’Oficina Jove i en alguns esdeveniments diguem que es fan de col·lectius 
joves de la ciutat, per poder doncs fer tota una tasca d’assessorament i 
informació en temes relacionats amb les relacions sexuals i afectives de la 
gent més jove de la ciutat, que valorem positivament i que per això doncs 
també hem tornat a renovar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Paraules sobre aquest tema?  D’acord. 
 

  11. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL DE 20 
DE DESEMBRE DE 2011, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE 
PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL EN LA 
MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL. 

 
ALCALDESSA 
 
Pues passem al pròxim punt de l’ordre del dia, que és el número onze.  
Senyor secretari, si us plau. 
 



 

El secretari llegeix el text de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 
2011: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni, any 2012, de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de 
Programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat PLA 
DE TRANSICIÓ AL TREBALL -PTT-, per a joves que han finalitzat 
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació 
Secundària Obligatòria.  
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa, Sra. Neus Lloveras i Massana, per a la 
signatura de l’esmentat conveni.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, també molt breument.  És la continuïtat dels dos PTTs que tenim, el 
d’auxiliar de ventes i el d’auxiliar de fabricació mecànica. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Algun comentari? 
 

 
  12. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 10 DE 
GENER DE 2012, D’APROVACIÓ DELS CONVENIS 
D’UTILITZACIÓ DE L’ENVELAT PER A LA TEMPORADA 2011-
2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem, per tant, al següent punt, al punt número dotze.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 10 de gener de 
2012: 



 

 
“PRIMER. Aprovar els següents convenis d’utilització de l’Envelat per a la 
temporada 2001-2012 entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i: 
 
 a.- L’Associació de Veïns del Tacó 
 b.- L’associació juvenil SO WHAT! 
 c.- La Federació d’Associacions pel Carnaval. 
 
SEGON. Facultar el senyor regidor Gerard Figueras i Albà per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris  per a la formalització d’aquests 
convenis. 

 
TERCER. Donar compte a la propera sessió plenària que es celebri.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Figueras, algun comentari? 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, senyora alcaldesa, molt breument.  També en aquesta mateixa línia doncs 
hi ha un seguit d’entitats de la ciutat que el que fan és, diguem, fer ús de 
l’envelat que s’ha tornat a disposar, i el que fem doncs, com correspon també, 
és posar-les aquí, agraint diguem la bona entesa que hi ha per part de 
l’Ajuntament i del govern amb més a més doncs amb totes les entitats que 
l’utilitzen i que tenen a la seva disposició aquest equipament. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Algun comentari? 
 

 
  13. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE 

JGL DE 10 DE GENER DE 2012, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DELS 
TRES TOMBS PER A L’ANY 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, al punt número tretze. Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord: 
 



 

Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 10 de gener de 
2012: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ 
ORGANITZADORA DELS TRES TOMBS per a l’any 2012, el qual s’adjunta i 
figura com a annex I al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000 €) a 
l’Associació amb càrrec de l’aplicació pressupostària 31.330.226,0608 Cultura 
popular i tradicional, del pressupost ordinari de despeses 2012. 
 
Aquesta quantitat es farà efectiva en dos terminis: 15.000 € durant el mes de 
gener i els 15.000 € restants, abans d’acabar el primer quadrimestre de l’any 
2012. 
 
 TERCER. El present conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2012. 
 
 QUART.  Es faculta l’Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària 
que es celebri.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, molt breument també.  Res, és el conveni com cada any que es realitza 
amb l’Associació organitzadora dels Tres Tombs.  Dir que a data d’avui, des 
de l’aprovació a la Junta de Govern Local de 10 de gener, a data d’avui 
d’aquest Ple, els Tres Tombs ja s’han realitzat.  Fer-ne una bona valoració, 
com cada any. I res, aprofitar també per agrair a l’associació organitzadora 
dels Tres Tombs la seva tasca.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Algun comentari? 
 

 
  14. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. VERIFICAR EL TEXT 

REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL NUCLI ANTIC, QUE 



 

INCORPORA EN EL DOCUMENT, A TÍTOL INFORMATIU, LES 
DETERMINACIONS REGULADES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN DIT ÀMBIT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem, per tant, al següent punt, que és el punt número catorze. Senyor 
secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent. 
 
I. En data 19 de gener de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
definitivament el Pla de millora urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú. 
  
II. Paral·lelament, en data 1 de juny de 2009, el Ple de l’Ajuntament, en sessió 
ordinària, va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació en l’àmbit del Nucli Antic, redactat per l’arquitecte Amador Ferrer 
Aixalà, introduint determinades modificacions respecte al document aprovat 
inicialment. 

Així mateix, en data 22 de juny de 2009, es va trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona certificat de l’acord d’aprovació 
provisional, còpia de l’expedient administratiu complet degudament diligenciat i 
tres exemplars de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, juntament amb una còpia digitalitzada, per a la seva 
aprovació definitiva.    
 
III. En data 5 de novembre de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació amb relació a l’àmbit del nucli antic, de Vilanova i la 
Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditant-ne la publicació al 
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, 
verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorporés les prescripcions contingudes en 
l’acord de resolució. 
 
IV. En data 15 de març de 2010, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General 
d’ordenació en l’àmbit del Nucli Antic, redactat per l’arquitecte Amador Ferrer, i 
que contenia les prescripcions imposades en la resolució de 5 de novembre de 
2009 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

Conseqüentment, en data 26 de març de 2010, es va trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona certificat de l’acord abans esmentat, còpia 
de l’expedient administratiu complet degudament diligenciat i tres exemplars 



 

del Text refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, juntament amb una còpia digitalitzada per a prosseguir la 
seva tramitació.   
 
V. En data 13 de maig de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va acordar mantenir la suspensió de l’executivitat de l’acord 
d’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació amb 
relació al dit àmbit, fins a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que 
va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient, que incorporés les 
prescripcions contingudes en l’acord de resolució.  
 
VI. En data 4 d’octubre de 2010, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General 
d’ordenació en l’àmbit del Nucli Antic, redactat per l’arquitecte Amador Ferrer, i 
que contenia les prescripcions imposades en la resolució de 13 de maig de 
2010 de la Comissió Territorial d’ Urbanisme de Barcelona. 

Així, en data 22 d’octubre de 2010, es va trametre a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona certificat de l’acord, còpia de l’expedient 
administratiu complet degudament diligenciat i tres exemplars del Text refós de 
la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, 
juntament amb una còpia digitalitzada per a prosseguir la seva tramitació 
d’aprovació definitiva. 
 
VII. En data 16 desembre de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, va adoptar l’acord següent: 

“1. Donar conformitat al Text refós de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació en relació a l’àmbit del nucli antic, de Vilanova i la 
Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord 
d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 5 de novembre de 2009. 

 2.  Publicar aquest acord, l’acord d’aprovació definitiva de 5 de novembre 
de 2009 i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

 3.  Comunicar-ho a l’Ajuntament”. 

Aquest acord es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 5885, de data 24 de maig de 2011.  
 
VIII. No obstant, pel que fa a l’expedient relatiu al Pla de Millora Urbana del 
Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament el 19 de gener de 2009, en la mateixa sessió de 16 de desembre 



 

de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, va adoptar l’acord 
següent: 

“1. Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que aquesta Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona no pot donar l’assabentat a 
l’aprovació definitiva atorgada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en data 19 de gener de 2009, referent al Pla de millora urbana del 
nucli antic d’aquest municipi, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins 
que s’aporti un text refós del Pla de millora urbana que reguli 
únicament els aspectes propis del planejament derivat o be 
s’incorporin en el document a títol informatiu les determinacions 
regulades a la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
del nucli antic. 

2.  Advertir a l’Ajuntament que l’acord d’aprovació definitiva del Pla de 
millora urbana es va publicar amb anterioritat al lliurament a la 
Comissió de la documentació tècnica i administrativa completa als 
efectes d’informació, coordinació i arxivament. En aquest sentit, cal 
indicar que d’acord amb l’article 86 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, el 
lliurament a la Comissió de la documentació completa del Pla és 
condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del mateix. 

 
3.  Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 

 
IX. Per tal motiu, i als efectes de donar compliment a l’anterior acord, el juny de 
2011, el redactor del Pla, Amador Ferrer, va presentar el document del Text 
refós que incorpora a títol informatiu les determinacions regulades en la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Nucli Antic, 
segons acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 16 
de desembre de 2010.  
 
X. L’òrgan municipal competent per a l’adopció del present acord de verificació 
d’aquest Text refós és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 
c) de la Llei de bases de règim local, en relació amb l’article 85 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.  

D’acord amb l’art. 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 tot l’exposat, d’acord amb l’informe tècnic municipal incorporat a 
l’expedient i de conformitat amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i el Reglament de la Llei 



 

d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat i Participació proposa al Ple de 
l'Ajuntament l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la verificació del Text refós del Pla de millora urbana del 
nucli antic de Vilanova i la Geltrú, redactat per l’arquitecte Amador Ferrer, que 
incorpora les prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de data 16 de desembre de 2010. 
 
SEGON.  Trametre el present acord, juntament amb tres exemplars del 
document del Text refós esmentat,  degudament diligenciats, així com una 
còpia de la proposta en suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, per al seu assabentat.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé.  En sessió de 16 de desembre de 2010, la Comisió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va adoptar aquests acords:  
 

“Donar conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació amb relació a l’àmbit del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, 
promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació 
definitiva de la Comisió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 5 de 
novembre de 2009. 
 
Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que aquesta Comisió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona no pot donar l’assabentat a 
l’aprovació definitiva atorgada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb data 19 de gener de 2009, referent al Pla de Millora Urbana del 
Nucli Antic d’aquest municipi, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins 
que s’aporti el text refós del Pla de Millora Urbana que reguli únicament 
els aspectes propis del planejament derivat, o bé s’incorporin al 
document a títol informatiu les determinacions regulades a la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del Nucli Antic.” 
 

Per tant, el que fem amb aquest text és aprovar la verificació del text refós del 
Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, adaptat per 
l’arquitecte Amador Ferrer, que incorpora les prescripcions contingudes en 



 

l’acord de la Comisió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb data 16 de 
desembre de 2010, en el sentit que a més a més de les determinacions i 
regulacions normatives pròpies del Pla de Millora Urbana, s’inclouen a títol 
informatiu les determinacions regulades en la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana del Nucli Antic. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas per... la votació a favor del punt de la verificació del text refós i en 
tot cas doncs també per recordar, i en aquest sentit doncs l’impuls que en el 
passat mandat doncs es va fer en aquest sentit.  No sempre deixàvem 
herències, o hem deixat herències dolentes, hem deixat també bones 
herències, i en aquest sentit permeti’ns que pel treball, per la dedicació i pel 
resultat doncs avui tenim doncs el Pla de Millora Urbana del Nucli Antic, que 
bàsicament crec que va estar una forma de gestionar i de planificar 
l’urbanisme també diferent.  Tornar una mirada a la ciutat consolidada, al 
nostre Nucli Antic, però a través d’un procés participatiu, a través del Consell 
Assessor del Nucli Antic.  A partir d’aquí veure quins objectius, quines 
encomanes, què era allò prioritari per fer i prioritzar els eixos d’urbanització, de 
modificació, de tractament del paisatge urbanístic del Nucli Antic, que havien 
d’encarregar-se per al Projecte Integral del Nucli Antic.  Per tant, reflexió 
urbanística prèvia a tirar endavant un projecte com ha estat doncs el projecte 
de la Llei de barris en aquest sentit.  I per tant doncs en aquest sentit doncs 
deixi-m’ho recordar.  I el vot afirmatiu. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  No?  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, per posicionar el grup del Partit Popular.  Nosaltres històricament hem 
estat en contra d’aquest Pla de Millora.  No pel contingut, sinó per les 
omissions que n’hi havia, no?  I parlem d’una part important del Nucli Antic, 
que és la zona de Cap de Creu.   
 
A aquestes alçades, i veient que n’hi ha () sol·licitada del Ple de no enderrocar 
Cap de Creu, doncs ara sí que donarem el suport. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula més?  No?  Pues per tant passaríem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
  15. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ INICIAL DE 

L’ORDENANÇA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC. 
 
ALCALDESSA 
 
El següent punt, el punt número quinze.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 

I.  D’acord amb la Memòria Justificativa de la Carta de Colors del Nucli Antic de 
Vilanova, el Palmerar i la Geltrú, objecte del present expedient, dins la qual 
s’incorpora l’ordenança cromàtica de les façanes dels Nuclis Antics de 
Vilanova i la Geltrú, l’objectiu de la mateixa és establir unes pautes per a la 
tutela i foment de la rehabilitació de les façanes històriques. Aquesta ha de ser 
una eina perquè els projectes de rehabilitació de façanes contemplin directrius 
cromàtiques i tècniques de com intervenir justificadament en aquesta part 
fonamental del paisatge urbà. 

Per tal de donar compliment a la previsió expressada en el Pla de millora 
urbana del Nucli Antic de la nostra ciutat, de disposar d’una carta de colors 
científicament contrastada, l’ajuntament a través del Projecte Nucli Antic va 
realitzar l’encàrrec dels treballs corresponents a l’empresa “Gabinete del Color, 
SL”, sota la direcció de l’arquitecte Joan Casadevall i Serra. 

II. En data 19 de maig de 2011, l’empresa “Gabinete del Color, SL”, va 
presentar en el Registre General de l’Ajuntament (núm. de registre d’entrada 
10655/1) el document de la 2a Fase i final de la Carta de Colors del Nucli Antic 
de Vilanova i la Geltrú. 

III. Les pautes marcades en dit document són les següents: 

- Aplicació d’una metodologia científica de prospecció sobre el paisatge urbà, 
per detectar les constants constructives i cromàtiques dels revestiments de 
les façanes. 

-  Cercar un equilibri entre la recuperació del cromatisme històric i la seva 
harmonització amb el paisatge construït, proposant una Carta de Colors dels 



 

elements principals de les façanes: paraments, complements, fusteria i 
serralleria. 

-  Establir les bases per a una ordenança municipal urbanística que estableixi 
els paràmetres cromàtics i tècnics amb la que regular les intervencions en les 
façanes del Nucli Històric. 

IV. L’Ordenança cromàtica de les façanes dels Nuclis Antics de Vilanova i la 
Geltrú, que forma part integrant de la Carta de Colors del Nucli Antic de 
Vilanova, El Palmerar i la Geltrú, té per objecte harmonitzar i preservar els 
signes d’identitat continguts en les seves façanes, preferenciant la integració 
amb el conjunt urbà per sobre de la singularització individual. 

Amb ella es dóna compliment a la previsió continguda a l’apartat sisè de l’art. 1 
de l’ordenança de tipologia i composició arquitectònica incorporada al Pla de 
Millora Urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, en relació amb l’art. 44 de 
la normativa de l’esmentat Pla. 

El seu àmbit d’aplicació serà en totes les intervencions que tinguin per objecte 
dur a terme obres de consolidació, conservació, restauració o rehabilitació de 
les façanes de les edificacions ubicades en l’àmbit del Pla de Millora dels 
Nuclis Antics de Vilanova i la Geltrú, incloent la quadrícula de l’Eixample 
Central delimitat per la rambla Principal (dues voreres), c/ del Col·legi (cap 
vorera) fins a la trobada amb la delimitació del Pla de Millora. No obstant, serà 
susceptible d’ampliar-se amb els Sectors Urbanístics que el planejament 
estableixi. 

V. L’article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, així com l’article 74 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, habiliten als 
Ajuntaments a regular amb caràcter general, mitjançant ordenances 
d’urbanització o d’edificació, aspectes constructius, tècnics o similars de les 
actuacions d’urbanització, edificació, rehabilitació o de reforma. 

Aquestes ordenances tenen la naturalesa d’ordenances municipals, als efectes 
de llur aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació aplicable en 
matèria de règim local. 

VI. Els articles 60 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), i els articles 178 i 179 del 
Text Refós de la LMRLC, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
regulen el procediment establert per a l’aprovació d’ordenances. 

L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la 
present ordenança és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 
d) de la Llei de Bases de Règim Local.  



 

El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest 
Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies des de la 
darrera publicació obligatòria.    

Per tot l’exposat, d’acord amb l’esmentada ordenança, així com l’informe tècnic 
emès per la cap de la Secció de Projectes d’Edificació i l’informe jurídic emès 
pel cap dels Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme, incorporats a 
l’expedient, i de conformitat amb l’article 25.1 de la Llei de bases de règim 
local, l’article 66.3 d) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
l’article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 74 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 Serveis a la Ciutat i Participació proposa al Ple de 
l'Ajuntament l’adopció del següent 

ACORD 

“PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança cromàtica de les façanes dels 
Nuclis Antics de Vilanova i la Geltrú, integrada en la Carta de Colors dels 
Nuclis Antics de Vilanova, el Palmerar i la Geltrú, redactada per l’empresa 
“Gabinete del Color, SL”, sota la direcció de l’arquitecte Joan Casadevall i 
Serra, per encàrrec d’aquest Ajuntament.  
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de la 
Corporació i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació 
pública, juntament amb el text íntegre de l’ordenança, pel termini de TRENTA 
(30) DIES HÀBILS, d’acord amb l’article 63.2 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), durant 
el qual es podran presentar reclamacions i al·legacions.     
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en els 
Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme de la Regidoria d’Urbanisme, 
Obres i Habitatge, ubicat al carrer de Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona). 
 
TERCER. En el supòsit que no es presentin reclamacions o al·legacions, 
s’entendrà definitivament aprovada l’ordenança, un cop transcorregut el 



 

termini d’informació pública, sense cap tràmit ulterior; en cas contrari, caldrà 
adoptar un acord exprés pel Ple de l’Ajuntament, per aprovar-la definitivament. 
 
Un cop aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà de la forma 
següent: 
 
a)  Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com 

el text íntegre de l’ordenança. 
 
b)  Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 

anteriorment esmentada.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Atès que el paisatge urbà és un bé comú que els ens públics han de gestionar 
sobre els interessos particulars, davant la necessitat d’harmonitzar i preservar 
els signes d’identitat continguts en les façanes dels nuclis antics, referenciant 
la integració en el conjunt urbà sobre la singularització individual, es formula la 
present ordenança, per tal de donar compliment a la previsió ja expresa del 
Pla de Millora Urbana del Nucli Antic. 
 
Aquesta ordenança tindrà consideració de normativa urbanística.  La redacció 
d’aquesta ordenança ha estat possible gràcies al suport econòmic dels 
programes d’intervenció integral del Nucli Antic, que ha encarregat la carta de 
colors dels nuclis antics de Vilanova, el Palmerar i la Geltrú a l’empresa 
Gabinete de Color, SL, sota la direcció de l’arquitecte Joan Casadevall i Serra, 
amb una àmplia experiència en aquests estudis: Barcelona, Girona, Lleida, 
diferents poblacions de tota Catalunya i de fora de Catalunya també. 
 
Per arribar a la confecció de la llista de colors s’ha realitzat un estudi històric 
de l’evolució urbanística i una àmplia campanya de camp, identificant 
científicament els materials i colors originals d’un centenar de mostres extretes 
de les façanes.  D’aquest document se’n deriva l’ordenança municipal 
urbanística en l’annex 3, que estableix els paràmetres cromàtics i tècnics amb 
els que regular les intervencions en les façanes del Nucli Antic.   
 
Aquesta ordenança ha de ser una eina perquè els projectes de rehabilitació de 
façanes contemplin directrius cromàtiques i tècniques de com intervenir 
justificadament en aquesta part fonamental del paisatge urbà. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, no, una qüestió, passo la paraula, bàsicament perquè el Manel faria la 
intervenció i ha sortit un moment. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, pues invertim.  Donem primer la paraula al senyor Martorell i quan 
torni el senyor Claver ja li donaré.  D’acord.  Perdó, senyor Álvarez. 
Comencem pel senyor Álvarez i després ja... que té la paraula primer?  
D’acord. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, només que com és una aprovació inicial nosaltres no tindrem cap 
problema en donar suport, tot i que més endavant hauríem de veure si... tenim 
els dubtes de que no n’hi hagi un excés de regulació, però bueno, en general 
donarem suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, gràcies.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, primer felicitar que tinguem una carta de colors del 
centre històric, crec que és una aportació més, com abans ha dit la Iolanda, 
l’herència no ha estat tan dolenta del mandat anterior.  En aquest sentit, en 
patrimoni podem parlar, almenys des de les nostres responsabilitats que vam 
exercir durant el mandat anterior, que hem deixat un llegat prou important.  No 
és només aquesta carta de colors, és també un inventari que va realitzar la 
Diputació de Barcelona i que ha de servir i està servint per a la revisió del Pla 
de Catàleg.  També hem deixat en herència un catàleg de masies, que encara 
s’ha d’aprovar, en sòl no urbanitzable; i a més a més hem fet les intervencions 
amb molt respecte pel nostre patrimoni, tant al Nucli Antic a través del PINA, 
com també evidentment focalitzant totes aquelles inversions del FEIL en el 
nostre nucli històric.  Per tant, benvinguda sigui la carta, es votarà 
favorablement i, senyora alcaldessa permeti’m dir un altre cop, de que reben 



 

en herència en aquest sentit sobre patrimoni una gran feina realitzada pel 
govern anterior.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Martorell, havia demanat la paraula. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, a mi m’agradaria que aquesta ordenança es 
votés per unanimitat de tots els grups, i per tant demanaria que es deixés 
sobre la taula i es passés en el proper Ple o potser a l’altre, a tot estirar, eh?  
Em sap greu, eh?, em sap molt de greu perquè sé, conec la persona que ha 
fet l’estudi, una persona molt professional, ha fet un estudi magnífic, la 
introducció de la carta de colors és un document urbanístic, històric, molt 
entenedor i que ens serà molt útil. I això estava acabat pràcticament el juny 
del 2011, es va entregar el juny del 2011 i resulta que, pel que entenem, la 
normativa d’aplicació de tot això creiem que hauria de reflexionar-se una mica 
més.  En primer lloc perquè l’àmbit d’aplicació ens deixem el Cap de Creu, ens 
deixem el Cap de Creu, hi ha un mapa i ens deixem Cap de Creu i vam dir, 
home, l’àmbit d’aplicació fem la Vilanova Vella, la Geltrú, fem l’eixample 
històric –que l’ampliem-, és a dir, ja no és Vilanova Vella, i ens deixem Cap de 
Creu.  Llavors potser mirem aquestes coses, ens mirem la normativa i d’aquí 
un mes l’aprovem amb el suport de tots els grups. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell, compartim que és convenient aprovar-ho per unanimitat, a 
ser possible.  Tot i així tingui en compte que és l’aprovació inicial. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, però aquest és un dels motius, després hi ha una qüestió, hi ha una 
qüestió d’ordenació, diguem, de tramitació.  No queda prou clar, em sembla, 
quina és la documentació que demanarem al ciutadà, i aquí ja entrem en la 
qüestió dels diners.  Abans el senyor Francis, Álvarez, perdó, Francisco 
Álvarez, parlava de la tramitació, però potser hauríem de deixar més clara en 
aquesta normativa què és el que demanarem al ciutadà.  Perquè entenc que 
una obra nova pugui presentar un estudi cromàtic, que està delimitat aquí amb 
tot el que s’ha d’aportar, però home, potser qui tingui una casa que visqui al 
Nucli Antic, que és una casa tradicional, que simplement el que vol és pintar la 
façana, a veure si li demanarem un document que li costarà més el document 
que la pintura.  Aleshores, jo crec que és simplement això, eh?, simplement és 
una qüestió d’acostar-nos al ciutadà tenint en compte l’època en què estem.  



 

Crec que en això ens posarem d’acord de seguida, perquè de fet crec que 
estem d’acord a tenir una carta de colors, estem d’acord que la ciutat i el nucli 
històric, més que el Nucli Antic, pugui tenir doncs un registre cromàtic 
identificable, i crec que amb un parell de reunions jo crec que això ho podem 
solucionar.  Per tant, demanaria deixar-ho sobre la taula, més que res perquè 
ara s’hauria de publicar, farem esmenes, haurem de tornar-ho a publicar... 
això val diners, i si podem estalviar-nos-ho i aprovar a la primera, doncs 
fantàstic. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé.  Alcaldesa...  A veure, permeti’m que em sorprengui, eh?, i suposo 
que no sóc jo l’únic sorprès em dóna la sensació, perquè clar, sembla que 
sigui una cosa que ens haguem inventat nosaltres ara, i que sigui un 
document de que el govern anterior no hagués tingut absolutament res a 
veure, no?  Llavorens permeti’m que realment em sorprengui, perquè el que 
s’ha fet és continuar una documentació existent.  El que s’ha fet és acabar de 
matitsar en alguna petita cosa que crèiem que no acabava d’ajustar-se amb 
els serveis tècnics municipals, però que pràcticament s’aprovava el que ja 
existia i que estàvem completament d’acord, perquè crèiem que era un 
document que estava ben fet.  Després de moltes reunions i de motes 
exposicions i d’haver participat en tot cas jo també personalment en totes les 
comisions que hi havia hagut prèvies relatives a tot lo que tenia que veure 
amb les cartes de colors.   
 
Clar, em sorprèn perquè a més a més, home, hem fet comisions informatives, i 
en cap moment s’ha comunicat la necessitat de que això no s’aprovés, o de 
que això passés a un altre Ple, no?  Però és que a més a més jo crec que 
l’àmbit no s’ha modificat, l’àmbit és el que estava previst des de l’inici, des del 
moment en què nosaltres ens vam trobar aquest document.  Amb lo qual, 
home, no ho sé, no sé si realment seria qüestió d’aplaçar-lo o no.  En tot cas 
l’alcaldesa decidirà, però jo considero que és un document que està en plenes 
condicions de poder-se aprovar. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, comparteixo totalment el que ha argumentat el regidor, com no podia 
ser d’altra manera.  De totes maneres, senyor Martorell, si desitgen parlar-ne 
més no hi haurà per part d’aquest govern cap problema en deixar-ho sobre la 
taula.  Tot i així, tal com ja li deia, és l’aprovació inicial, eh? 



 

 
JOAN MARTORELL 
 
Jo volia aclarir.  A veure, és el que he dit, aquest document s’entra el juny del 
2011, perquè està datat, s’entra en seu municipal, però no es posa a debatre 
a la resta de grups.  Jo no sé els altres grups de l’oposició si han vist aquest 
document per debatre, ens el van donar, que el vam reclamar just abans de 
Nadal, just abans de Nadal el vam reclamar, jo el vaig reclamar per () perquè 
poguéssim tenir el Nadal per poder mirar-nos-ho bé.  El contingut general, de 
debò, és que el trobo encertadíssim i des d’aquí vull felicitar el regidor que va 
tirar endavant aquesta iniciativa, el Xavier Oller, que va apostar clarament per 
aquesta innovació que tindrem a la ciutat.  Però el perfil final d’aquesta 
normativa jo crec que demanava una mica més de debat, almenys en seu de 
Comisió.  Llavorens se’ns dóna, demanem el dia 22, se’ns presenta, se’ns 
explica aquesta normativa i diem bueno, quan veiem el text escrit ho 
contrastem, perquè evidentment del que se’ns explica en una Comisió 
Informativa que a més a més, tot sigui dit, la fem a tres quarts de vull del matí 
i... jo personalment, vostès potser sí, però jo personalment doncs bé, encara 
m’estic desvetllant, doncs aleshores diem: quan tinguem la documentació la 
mirem per Nadal i no hi haurà problemes, si és que estem d’acord tots plegats.  
La sorpresa va ser que a la següent Comisió Informativa del 10 de gener no 
es porta i el coordinador del PINA va dir: home, me l’he deixat, m’he 
descuidat, em sembla que és culpa meva, i no ens ho fa arribar.  Ho reparteix 
el dia següent o dos dies després, ens arriba quan ens arriba, perquè tots ja 
ens hem incorporat a la rutina laboral, i per tant ens mirem aquesta normativa 
que, repeteixo, és una qüestió de detall que jo crec que val la pena que ens la 
parlem.  Però com que no hem tingut cap més comisió des d’aleshores cap 
aquí...  Jo probablement, senyor regidor, ho ha parlat amb els tècnics, si no ho 
dubto, si és que és un tema que a més a més amb els tècnics els agrada, 
perquè clarifica la seva informació.  Però és clar, parlem d’un estudi cromàtic, 
repeteixo, que hi ha una sèrie de demandes a fer i després sobretot els casos 
aquests més petits, que són més interpretatius, crec que no queden prou 
reflectits i em sap greu.  I després a sobre que no s’hagi incorporat dintre de 
l’àmbit d’aplicació el tema de Cap de Creu, que tampoc no... crec que no 
costava, dins l’àmbit d’aplicació. 
 
Per no haver de fer esmenes i fer una aprovació provisional, que després, 
repeteixo, s’ha de tornar a publicar, com que és un àmbit probablement 
s’hauria de fer una nova aprovació inicial, home, posem-nos d’acord abans.  
És aquesta la qüestió. 
 
No ens hem vist tantes vegades.  Ho haurà parlat amb els tècnics, però 
nosaltres no ho hem parlat i no hem pogut fer aquelles esmenes o aquelles 
observacions que creiem, o que haguéssim pogut creure que havien de ser-hi.  



 

Ja està, res més.  Jo pensava que... Aquesta observació que faig ara, la vaig 
fer en el seu dia abans de deixar la regidoria.  Però clar, evidentment no ha 
quedat recollida enlloc i no he vist el document que es portava a aprovació.  
Per això ho vaig preguntar, i així queda reflectit a la Comisió Informativa, 
aquesta documentació s’ha modificat, em va dir que s’havien fet modificacions 
i per tant segurament s’ha suavitzat.  Potser es va suavitzar el primer redactat, 
però jo crec que no queda prou clar perquè el ciutadà vindrà i aquest estudi 
cromàtic no sabrà ben bé què és.  Potser val la pena que li definim bé, i 
sobretot que no li costi gaire, que hi hagi un model que hagi d’omplir uns 
espais, etc., sobretot els casos de gent que viu en habitatges o en cases 
que... igual potser és que no són ni de catàleg, però estan en l’àmbit i són 
cases tradicionals i per tant està bé que segueixin aquest criteri cromàtic.  
Però ajudem-los una mica.  És per això, eh?, no... perquè em sap greu que 
s’ho prenguin malament, però és que com no n’hem pogut parlar en Comisió i 
s’ho van prendre així, com que tot estava tot ja parlat, parlat, parlat, doncs... 
 
JOAN GIRIBET 
 
Permeti’m.  A veure, malament no m’ho prenc.  Senyor Martorell, m’ha 
sorprès, una cosa és que em sorprengui i una altra és que m’ho prengui 
malament.  De totes maneres sí que m’agradaria fer un petit aclariment, 
només amb relació al que està comentant de les dificultats que pot suposar o 
el cost econòmic que pot suposar amb una persona que tingui un habitatge al 
Nucli Antic o l’eixample central, o a la Geltrú, etc., etc., a l’àmbit en el qual 
s’aprova l’ordenança de la carta de colors, sinó que dir que, a veure, aquesta 
ordenança el que fa és regular el color i en tot cas els materials per mantenir 
la uniformitat del casc antic, però que no té perquè suposar un gasto 
excepcional a qualsevol propietari de qualsevol edifici dins d’aquest àmbit, 
eh?, simplement s’està regulant un color amb una carta que existeix i que dirà: 
escolti’m, amb aquest color pot pintar la seva façana i aquest color no, i 
aquest color pot posar les finestres o no.  Però si decideix pintar-la o reformar, 
rehabilitar la façana, no suposa cap despendi més el fet de que estigui aprovat 
aquest document.  Simplement m’agradaria deixar clarificat això, eh?, 
simplement està regulant l’acabat de façana, o de material, de textura, de 
color, però que en un moment donat una persona que té previst pintar casa 
seva, li és igual, entenc jo, a nivell econòmic, que el color sigui un que sigui un 
altre.  Simplement aclarir això. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Bé, crec que és un document, una ordenança que és 
important que agilitzem, però per part d’aquest govern no hi ha hagut ni hi 
haurà mai límits a parlar dels temes i per tant ho deixem sobre la taula. 
 



 

Es deixa aquest punt sobre la taula. 
 
  16.  MOCIÓ DEL PP SOBRE LA SEMAFORITZACIÓ.  

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  Entrem a la tanda de mocions i la primera moció és 
la moció del PP sobre la semaforització. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
L’ús de semàfors a les ciutats és una eina imprescindible per a garantir el 
trànsit de vehicles i vianants de forma fluïda i segura. 
 
Una deficient programació dels semàfors o el seu ús inadequat provoca l’efecte 
contrari, dificultant el trànsit de vehicles i a voltes posant en risc la seguretat de 
vianants. 
 
A la nostra ciutat podem trobar força exemples d’un ús inadequat dels 
semàfors: 
  

• Els nous de la ronda Europa amb la cantonada del carrer de la Masia 
Torrent, provoca dificultats de mobilitat dels vehicles i provoca l’embús 
del carrer de la Masia Torrent fins a la cruïlla amb el carrer de Solicrup, 
dificultant l’entrada i sortida de vehicles als establiments d’aquell carrer, 
inclosa la gasolinera. També provoca maniobres improvisades a la 
rotonda, quan els vehicles que hi arriben veuen l’embús. 

 
• Els semàfors de vianants per accedir al Llimonet i a l’Armanyà s’activen 

conjuntament a petició dels vianants. El fet que no hi travessi ningú 
provoca manca de credibilitat als conductors, alguns dels quals, 
incívicament, els creuen en vermell. 

 
• L’absència de regulació semafòrica al pas de vianants de davant 

l’Hospital de Sant Antoni Abat per accedir a l’aparcament situat a l’altra 
banda de la ronda Ibèrica, és un perill constant. 

 
• El semàfor per a vianants a l’avinguda de Cubelles per accedir als blocs 

de la zona sud s’activen automàticament sense que hi travessi ningú, i 
la manca de coordinació amb els de la cruïlla de Menéndez y Pelayo 
provoca embussos importants. 

 
• La configuració de l’accés al centre a través del carrer de Josep Coroleu 

provoca un embús continu al semàfor del carrer de l’Aigua. 



 

 
És per tor això que considerem necessari que s’adoptin mesures per tal de 
millorar aquestes situacions i altres que es puguin presentar en altres punts de 
la ciutat, com ara: 
 

• Temporitzar la semaforització d’acord a les intensitats de trànsit de les 
cruïlles. 

 
• Coordinar els semàfors de manera que s’evitin col·lapses. 

 
• Prioritzar l’ús de semàfors per a vianants sota demanda d’aquest i 

condicionen la coordinació a aquesta demanda. 
 
És per aquests motius, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“Instar a l’equip de Govern Municipal a: 
 
PRIMER. Realitzar un estudi del funcionament dels semàfors de la ciutat, 
detectant els punts conflictius que provoquen alteracions del trànsit i situacions 
de perill a vianants. 
 
SEGON. Dur a terme les modificacions necessàries per tal d’eliminar els punts 
conflictius detectats.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, aquesta moció la vam presentar ja va uns mesos i se’ns va demanar 
deixar-la sobre la taula.  Bueno, hem parlat abans de començar el Ple amb la 
regidora i m’ha explicat que s’han solventat quasi bé tots, queda alguna 
coseta però bueno, també està justificat el que no tot es pot solucionar al 
moment.  Per lo tant la retirem. 
 
ALCALDESSA 
 
La retiren, eh?  D’acord, gràcies.  
 



 

Es retira aquesta moció. 
 

  17.  MOCIÓ DE LA CUP PER A LA COMPRA D’HABITATGES EN 
PROCÉS DE DESNONAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, la número disset.  És la moció de la CUP per a la 
compra d’habitatges en procés de desnonament.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La crisi econòmica i els alts preus dels habitatges estan provocant, com és 
sabut, que un gran nombre de famílies no siguin capaces de fer front a les 
hipoteques de les seves llars. Aquest fet acaba comportant que aquestes 
famílies siguin desnonades i que en alguns casos acabin malvivint al carrer en 
situacions molt precàries. 
 
La legislació actual no permet la dació en pagament de l’habitatge, el que 
provoca que en molts dels casos, quan les entitats bancàries posen l’immoble 
a subhasta, aquesta quedi deserta; de fet això va passar durant l’any 2010 en 
més del 80% dels casos al principat. Aquest fet permet que els bancs i caixes, 
quan queda la subhasta deserta, es puguin adjudicar els habitatges per un 
60% del seu preu de taxació i reclamin la resta del deute a les famílies, que es 
veuen amb la doble problemàtica de quedar-se sense sostre i amb un deute al 
qual difícilment podran fer front si han de pagar el lloguer d’un nou habitatge. 
Aquesta situació sembla que no canviarà a a curt ni a mig termini, ja que els 
diferents governs de l’Estat espanyol no han tingut la voluntat política de 
canviar la injusta legislació actual per acceptar la dació en pagament, sobretot 
degut a l’oposició frontal de bancs i caixes. 
 
Tota aquesta problemàtica, que cada dia està afectant a més famílies dels 
Països Catalans, sembla que encara anirà a més veient les perspectives de la 
situació econòmica per als propers anys i sobretot degut a la manca d’oferta 
del mercat laboral i a l’alt preu que es va pagar per la vivenda durant els últims 
anys de la bombolla immobiliària. 
 
Tot i que aquest problema no es podrà solucionar, com a mínim en part, sense 
una voluntat ferma de les institucions supramunicipals i que per tant la seva 
solució escapa de les competències municipals, sí que creiem que els 
ajuntaments del país han de fer tot el que estigui a les seves mans per intentar 
alleujar la situació a tantes famílies com els sigui possible. 
 



 

Per altra banda, Vilanova i la Geltrú pateix un dèficit històric de manca de 
vivenda social i d’habitatge de propietat municipal. És per això que creiem que 
es pot donar un cop de mà a algunes famílies de la ciutat, al mateix temps que 
s’augmenten els pisos de propietat municipal. El sistema consistiria en que 
l’ajuntament subrogués algunes de les hipoteques d’habitatges de la ciutat que 
han de ser desnonats. S’hauria de prioritzar aquelles propietats per les quals el 
pagament de la hipoteca restant representés per a l’Ajuntament un estalvi en la 
compra de l’habitatge respecte al preu de mercat. A canvi, els propietaris en 
sortirien doblement beneficiats. Per una banda, des de l’Ajuntament se’ls 
garantiria la permanència a la seva llar a canvi d’un lloguer social per un 
període mínim d’entre 3 i 5 anys, i per una altra quedarien lliures del deute amb 
l’entitat bancària. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament estudiï les formes legals de subrogació per part de 
l’Ajuntament de les hipoteques d’alguns dels pisos de la ciutat que estan en 
procés de desnonament i amb quins criteris s’hauria de fer. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament posi en coneixement de les entitats bancàries 
establertes a la ciutat l’acord anterior i demani les dades dels immobles en 
procés de desnonament. 
 
TERCER. Que s’inclogui una partida pressupostària al pressupost del 2012 
perquè l’Ajuntament pugui començar a subrogar certes hipoteques sobre 
habitatges de la ciutat que es troben en procés de desnonament.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, quan vem presentar aquesta comisió, ai, aquesta comisió perdó, 
aquesta moció, se’ns va demanar des del govern que la deixéssim sobre la 
taula ja que, a partir d’una altra moció que s’havia presentat en aquell mateix 
Ple, es plantejava la creació d’una Comissió municipal de seguiment de 
desnonaments i hi havia el compromís del govern de que seria el primer tema 
a debatre en aquesta Comisió.  Per tant, bé, voldríem saber... no tenim notícia 
de la creació d’aquesta Comisió, en quin estat està, i bé, en tot cas la 
deixarem sobre la taula fins que es reuneixi aquesta Comisió i veiem el 
resultat que se’n treu. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Simplement per aclarir –en tot cas agrair que tornin a deixar-la sobre la taula-, 
aclarir que ja els serveis tècnics de la casa doncs se’ls hi ha encarregat i han 
començat a fer tot un llistat del que s’hauria de treballar en aquesta Comisió 
fruit de la moció que sí que vem aprovar entre tots en aquest Ple.  De fet, ja 
tenim fet o treballat des del punt de vista tècnic aquesta informació per fer la 
primera reunió de la Comisió.  És culpa d’aquest regidor, i en aquest cas 
president de la Comisió, no haver-ho fet, no haver nomenat aquesta Comisió 
bàsicament perquè estem amb tot el debat ara pressupostari i enteníem que 
era sobrecarregar de reunions al propi Consistori.  Però en tot cas, sí que crec 
que seria bo com a mínim fer-ne aquesta primera perquè tingui tota la 
informació i puguem començar a treballar-hi. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Per tant, deixem aquesta moció sobre la taula. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 
 

 18. MOCIÓ D’ICV LAMENTANT L’INCOMPLIMENT DE LA MOCIÓ 
APROVADA PER UNANIMITAT EL 3 D’OCTUBRE DE 2011  PER 
MANTENIR I PROMOURE UNA POLÍTICA ACTIVA DE 
REHABILITACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
ALCALDESSA 
 
I passem a la següent, al número 18, la moció d’Iniciativa per Catalunya Verds 
lamentant l’incompliment de la moció aprovada per unanimitat el 3 d’octubre 
de 2011, per mantenir i promoure una política activa de rehabilitació a 
Vilanova i la Geltrú.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Al Ple del 3 d’octubre de 2011, el grup municipal d’ICV va presentar una moció 
per mantenir i promoure una política activa de Rehabilitació a Vilanova i la 
Geltrú, que va ser modificada per una transaccional del grup municipal de CiU i 
aprovada per unanimitat per aquest Ple. 



 

 
Els acords que s’establien en aquesta moció van ser els següents: 
 

“PRIMER. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya com a 
Ajuntament i, alhora, a través de les entitats municipalistes FMC i ACM, a 
recuperar i desplegar en els següents exercicis pressupostaris les 
diferents modalitats d’ajuts i prestacions per a l’accés a l’habitatge i, amb 
prioritat, la convocatòria de subvencions a la rehabilitació. 
 
SEGON. Estudiar el cost, l’encaix pressupostari i la viabilitat de fer una 
convocatòria pública municipal d’ajuts a la Rehabilitació a tota la ciutat, 
perquè de forma preventiva incentivem la rehabilitació a la ciutat en el cas 
que es mantinguin els retalls pressupostaris de la Generalitat durant el 
2012 pel que fa a la rehabilitació, prèvia elaboració des de l’Oficina Local 
d’Habitatge d’un document base del debat pressupostari municipal.” 
 

El grup municipal d’ICV, fins a data d’avui, no disposa del document que la 
moció demanava i ha d’elaborar l’Oficina Local d’Habitatge, que permeti el 
debat pressupostari per fer una convocatòria pública municipal d’ajuts a la 
Rehabilitació a tota la ciutat el 2012. 
 
El govern municipal ha presentat el Pla d’Acció Municipal 2011-2015, on a 
l’apartat “Potenciar la rehabilitació a través de l’OLH”, el govern es compromet 
al punt h): “Informarem dels ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges de la 
Generalitat de Catalunya i en tramitarem la documentació, quan s’obrin les 
convocatòries”, en cap cas a una convocatòria pública municipal d’ajuts a la 
Rehabilitació. 
 
En el projecte de pressupostos elaborats pel govern municipal i del que 
disposa el grup municipal d’ICV, no es troba consignada cap partida 
pressupostària que estableixi fer una convocatòria pública municipal d’ajuts a 
la Rehabilitació a tota la ciutat per al 2012. 
 
El grup municipal d’ICV reitera que promoure activament la rehabilitació a 
Vilanova i la Geltrú, en l’actual context de crisi econòmica té una important 
incidència al desplegar un conjunt d’objectius fonamentals per a lluitar contra 
les conseqüències de la crisi. 
  
Per un costat, fomentar la rehabilitació obre i manté una línia d’activitat 
productiva per a la petita i mitjana empresa de construcció de la nostra ciutat 
que pateix greument la destrucció de llocs de treball (llocs que requereixen 
d’una forta intervenció formativa ocupacional per a la seva reconversió). 
  



 

En segon lloc, promou la millora de les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i dels edificis, amb obres essencials com la millora de l’accessibilitat 
(instal·lació d’ascensors, rampes, adequació de banys per a la gent gran,...) o 
la millora de l’eficiència i estalvi energètic dels edificis o habitatges. 
 
I finalment, la rehabilitació promou la millora del nostre paisatge urbà, manté i 
conté la nostra ciutat consolidada i la posa en valor vers el futur.  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Lamentem l’incompliment dels acords de la moció aprovada per 
unanimitat el passat 3 d’octubre. 
 
SEGON. Instem al govern que de forma immediata compleixi el que va ser 
acordat per aquest Ple municipal.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, com saben, al Ple de 3 d’octubre vàrem presentar una moció, bàsicament 
en la línia de que s’estudiés des de l’Oficina Local d’Habitatge doncs la 
possibilitat, la viabilitat econòmica, sustentar doncs la possibilitat de que la 
nostra ciutat de cara al 2012 contemplés o pogués contemplar... hi ha 
problemes amb el micro, no?  Ja?  Doncs començo.  El 3 d’octubre 
presentàvem una moció bàsicament encarregant-li a l’Oficina d’Habitatge, o 
volent encarregar a l’Oficina d’Habitatge que s’estudiés doncs la possibilitat de 
crear doncs una borsa de cara al pressupost del 2012 que impulsés la 
rehabilitació, les ajudes a rehabilitació, donat bàsicament que fins ara el 
govern de la Generalitat havia doncs, a través de les oficines locals 
d’habitatge i del programa d’habitatge de la Generalitat, donat ajudes a la 
rehabilitació.  També s’afegia en aquest sentit doncs que s’exhauria el 
programa d’ajudes en aquest cas per al Nucli Antic, de les ajudes que hi havia 
a la rehabilitació.   
 
La rehabilitació per a nosaltres és fonamental, ja no per l’objectiu propi de la 
millora dels habitatges, sinó fonamental per una qüestió d’activitat econòmica.  
En aquests moments la construcció doncs està tocant fons i on tenim 
empreses, petites i mitjanes, que viuen o poden viure d’aquests processos de 
rehabilitació, creiem, crèiem i creiem que pot ser doncs un actiu, un impuls 



 

que municipalment doncs es subsumeixi a aquest dèficit que la Generalitat 
ens està portant no mantenint les ajudes de la Generalitat.   
 
Demanàvem que s’estudiés, que se’ns portés una proposta, que es valorés 
per part de l’Oficina Local.  El govern ens va fer una transaccional, posàvem 
un termini d’uns tres mesos.  Bé, en tot cas ha passat suficientment temps, 
considerem i demanàvem que fos abans del debat pressupostari tenir aquesta 
proposta per veure si es podia encabir o no encabir en la proposta de projecte 
pressupostari.  Hem vist que han passat els mesos, que ho hem sol·licitat en 
ocasions a la pròpia Comisió Informativa com estava, i que en aquest sentit 
doncs no se’ns ha donat resposta i per tant no s’ha donat resposta doncs a 
una proposta aprovada per unanimitat en aquest Ple.  I per tant ho lamentem i 
volem doncs que en aquest sentit doncs ho lamentem conjuntament els grups 
de que un acord, i ademés unànim, doncs no es porti a terme i en aquest cas 
doncs demanem que així es fagi, que s’agilitzi i que puguem tenir una 
proposta d’estudi per valorar si en el projecte de pressupost del 2012 es pot 
contemplar una línia d’ajuts a la rehabilitació. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Alcaldesa, senyora Sánchez, bona tarda.  Permeti’m primer que li digui, home, 
que no ho lamenti, no ho lamenti perquè s’estan fent coses, eh?, en aquest 
sentit.  I li haig de dir que votarem la moció en contra, eh?, votarem la moció 
en contra però no per un fet de que estem en contra del que estan plantejant, 
sinó perquè ja estem fent coses.  En tot cas ara li explicaré i en tot cas li 
demostraré.  Primer, perquè hem realitzat les gestions oportunes davant de la 
Generalitat, eh?, per copsar les seves possibilitats pressupostàries.  I en tot 
cas aporto còpia de l’escrit en el qual s’ha fet tal com es va dir, es demanava, 
hi ha un escrit a la Generalitat en el qual es diu: us trametem adjunt certificat 
de l’acord que es va adoptar en Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
sessió ordinària que va celebrar en data 3 d’octubre, etc., etc.  En tot cas 
aquest document els hi podem fer arribar, enviat el 12 d’octubre del 2011.   
 
Llavorens, d’entrada al primer punt, bueno, fer constar que tal com es va dir sí 
que s’ha fet algo, s’ha demanat, eh?, tal com es va dir que es faria i el que es 
va sol·licitar en el Ple, s’ha fet el primer pas.   
 
En el segon, perquè en el marc del Pla Local de l’Habitatge ja estem elaborant 
un document per debatre la viabilitat pressupostària de fer una convocatòria 
municipal d’ajuts a la rehabilitació.  La rehabilitació creiem que és una peça 



 

clau, i que no és una cosa per fer allò en dos setmanes o en tres mesos, o en 
dos mesos, sinó que creiem que ha d’anar molt més enllà.  I estem plantejant 
que dins del Pla Local de l’Habitatge que s’està realitzant, s’integrin unes 
partides i unes polítiques dedicades a la rehabilitació, que estan previstes per 
als sis propers anys, com ja sap, el Pla Local de l’Habitatge.  De totes 
maneres, això es va explicar en la Comisió Informativa dle 20 de desembre, 
on es va presentar el cronograma del Pla Local de l’Habitatge, que em sembla 
recordar que vostè no hi era, en el qual bueno, es van analitzar i es va 
presentar l’anàlisis de les dades de l’estudi del parc d’habitatges, o es diu que 
es presentarà l’anàlisis de les dades de l’estudi del parc d’habitatges que 
contemplaran les necessitats de rehabilitació en els habitatges i edificis, eh?, 
amb el qual el que s’està fent és primer, com vam dir, es presentava l’anàlisis 
amb el qual podíem definir això i es marcaven dates concretes de que al mes 
de febrer es començarien a plantejar aquestes dates específiques. 
 
Com ja saben, dins del Pla d’Habitatge, del Pla Local d’Habitatge, estàvem 
tractant un procés en el qual s’estava fent aquesta primera fase d’anàlisis del 
primer, de diagnosi de la situació amb la que ens trobàvem, amb lo qual a 
partir d’aquí podíem parlar de polítiques de rehabilitació. 
 
Com ja dic, el proper febrer es presentaran, ja per al debat de govern, les 
diferents propostes, objectius i línies estratègiques a seguir en matèria 
d’habitatge al nostre municipi per als propers sis anys i () les actuacions en 
rehabilitació.  
 
De totes maneres, per últim dir que de cara al 2012 la Generalitat encara no 
ha informat sobre les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació, però de moment 
del 2 al 31 de gener ja ha obert una convocatòria únicament per a la 
rehabilitació energètica d’edificis i habitatges, que actualment s’està tramitant 
ja des de l’Oficina Local d’Habitatge.   
 
A més a més, pel que fa al pressupost municipal de 2012, pensem 
desenvolupar una línia de subvencions per promoure la rehabilitació i millora 
dels comerços existents en el nucli històric de la ciutat i l’afavoriment de noves 
activitats econòmiques.  Això aniria en línia, pressupostàriament ja saben en 
quin moment ens trobem a l’Ajuntament de no poder dedicar grans partides a 
la rehabilitació d’edificis i de façanes, però sí a col·laborar amb les diferents 
activitats econòmiques que es puguin realitzar dins del nucli històric, i 
d’aquesta manera també pogués col·laborar a l’activitat econòmica que vostè 
abans feia esment.  Ara bé, diem d’entrada que aquesta nova línia d’ajuts de 
caràcter rehabilitador serà donada en una quantitat molt moderada, perquè 
clar, la partida pressupostària que podem dedicar en tot cas quedarà 
supeditada a la partida que des del PINA es pugui... del pressupost pendent 
del PINA es pugui dedicar a aquesta activitat.  Però crearà un precedent que 



 

bueno, que no s’havia donat en aquesta casa, eh?, dedicar unes partides 
directament a la rehabilitació, directament des de l’Ajuntament, sense 
subvencions externes. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Fem primer una ronda i després li passo de 
seguida la paraula.  Hi han paraules?  Si us plau, senyor Llobet.  
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Nosaltres era per anunciar el nostre vot 
favorable a la moció que es presentava, en primer lloc perquè és un acord 
plenari, malgrat els primers passos que s’han fet, i en segon lloc per refermar 
el compromís amb una política de rehabilitació que pot ajudar un sector, que 
és el de la construcció, a reconvertir-se i que bueno, tothom diu que anirà en 
auge els propers anys.  És evident, doncs, tots coneixem la situació 
econòmica, però en la mesura que es pugui ja intentar obrir algun tipo de línia 
aquest any en el pressupost del 2012, com a ajuda també a la ciutadania per 
dir doncs que hi ha molta gent que està fent esforços per rehabilitar, més enllà 
de rehabilitacions patològiques també rehabilitacions estructurals i enfocades 
a l’eficiència energètica, com deia ara el regidor d’Urbanisme, i en aquest 
sentit doncs donaríem suport a aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Si ningú més demana la paraula... senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per una qüestió.  La moció ho deia molt clarament, no estàvem 
parlant de la rehabilitació en el Nucli Antic.  En tot cas deixi’m dir-li que doncs 
el govern anterior, i a través del Pla de Millora, del Pla Integral, doncs va 
donar aproximadament un milló i vuit-cents mil euros, a través de la Llei de 
barris, d’ajudes a la rehabilitació.  Per tant, jo crec que aquesta era una 
política molt activa en quant a rehabilitació.   
 
Però en tot cas nosaltres hem vist la primera proposta pressupostària del 
govern, en tot cas encara no s’ha produït la comisió informativa, que 
segurament serà demà, del seu, de la seva àrea –suposo que allà ens 
explicaran amb més detall-, però no hem sapigut veure en la proposta 
pressupostària que ens ha fet arribar el govern que hi hagués cap ajuda o 
suport a les polítiques de rehabilitació, que no ho demanàvem que es 
contemplés, o sigui, la moció no demana que estigués contemplat en el 



 

pressupost, la moció el que demanava és que es fes saber quin cost per al 
2012 ha de tenir aquesta ciutat o pot arribar a tenir aquesta ciutat per fer una 
política activa d’ajudes a la rehabilitació.  Que s’estudiés això.  I a mi aquesta 
dada o aquest informe no se’ns ha donat.  Una altra cosa és que vostè 
prevegui en el Pla d’Habitatge, doncs evidentment que ha d’haver una política 
activa de rehabilitació, crec que és una línia molt clara, i que en aquest sentit 
doncs hi han aquestes línies i que vostè ha presentat, i que en tot cas 
evidentment hi ha un calendari, però en tot cas el que demanàvem era si es 
volia per al pressupost 2012 crear una línia de rehabilitació, d’ajuts a la 
rehabilitació, que valoréssim assumir-ho globalment a tota la ciutat, què podria 
suposar.  I veure i poder debatre, negociar, buscar... o a lo millor finalment dir: 
no tenim suficients recursos, però no li estàvem demanant encaix en el 
pressupost.  No ho hem vist en el pressupost, en la primera proposta, i no 
tenim aquest estudi, que és el que demanàvem i per tant veiem que hi ha un 
incompliment de moció i per aquest motiu ho lamentem i demanem que se’ns 
digui, que se’ns fagi arribar aquest informe. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Giribet, per tancar aquest tema.  Vol dir 
alguna cosa, o sinó passem a la votació. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Simplement reiterar, primer, que el vot en contra nostro no és perquè no 
estiguem d’acord amb el que s’està dient, sinó perquè no estem d’acord amb 
els acords, precisament.  El fet de que lamentem l’incompliment dels acords 
de la moció no és cert, perquè s’han fet, s’han fet, home, s’ha fet la petició que 
es va donar i en tot cas “instem el govern que de forma immediata compleixi el 
que va ser acordat en aquest Ple municipal”.  Ja he explicat que s’estan fent 
coses. 
 
En el cas del pressupost a la rehabilitació, sabem que no hi han subvencions 
en aquest moment per a la rehabilitació d’edificis, però encara i tot s’ha fet un 
esforç des del pressupost municipal per trobar la manera de que, com a 
mínim, apareixin algunes partides relacionades amb el que es parlava de tenir 
la rehabilitació com a part de la promoció econòmica de la ciutat o de 
l’activació econòmica del sector.  Bueno, creiem que amb les partides que 
demà s’explicaran en tot cas en Comissió Informativa, es podrà veure l’esforç 
que s’està fent en aquesta direcció. 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Bé, ja per tancar aquest tema i abans de passar a la votació voldria 
deixar clar el que votem, perquè entenc que l’argument que el senyor Llobet 
ha exposat aquí el que votem, no ens posicionem sobre el contingut de la 
moció inicial, sinó que el que aquí s’aprova és que es lamenta l’incompliment 
de la moció i que s’insta el govern a que compleixi immediatament els acords 
d’aquella moció, i per tant des del govern es manifesta que s’està seguint el 
tràmit per donar compliment a aquests acords i per això el govern hi vota en 
contra.  És a dir, no estem parlant sobre el fons de la moció, sinó sobre el que 
aquí presenta Iniciativa Catalunya Verds, d’acord? 
 
Doncs vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant, la 
moció queda aprovada amb els vots a favor del PSC, Iniciativa i la CUP, els 
vots en contra del govern i l’abstenció del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CUP i ICV (12) 
   Vots en contra: CIU (9) 
   Abstencions: PP (3) 
 
A continuació es tracten conjuntament les mocions que corresponen als punts 
19 i 25 de l’ordre del dia. 
 

  19.  MOCIÓ D’ICV PER A LA REDUCCIÓ DEL PEATGE DE LA C-32 AL 
SEU PAS PER VALLCARCA I ENTREVISTA AMB EL CONSELLER 
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  El següent punt és la moció d’Iniciativa Catalunya 
Verds per la reducció del peatge de la C-32 i jo els hi proposo que discutim 
aquesta moció conjuntament amb la moció que ha presentat el govern 
municipal sobre el mateix tema, que és el punt número 25. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El nostre territori manté connexions molt intenses amb Barcelona i el seu àmbit 
d’influència. La comunicació amb Barcelona ha estat sempre vital per a 
l’activitat econòmica, social i cultural del Garraf. Un important nombre de 
ciutadans i ciutadanes es traslladen diàriament a la capital catalana on tenen el 
seu lloc de treball, o bé estudien, gestionen qüestions personals o la visiten per 
motius de negocis o culturals. També, moltes de les empreses vilanovines 



 

tenen necessitat de mantenir la connexió amb Barcelona o amb poblacions de 
l’àrea sud metropolitana. 
 
Si bé un nombre dels trasllats es realitzen pel ferrocarril, també ho és per 
l’autopista C-32, entre ells, els d’activitat econòmica. 
 
La nova pujada del peatge de l’autopista C-32 al seu pas per Vallcarca ha 
passat a 6,05 €, un increment del 5,40%, quan l'IPC estimat és d'un 2,4%, i no 
respon a les polítiques d’impuls de l’activitat econòmica tan necessària a la 
nostra comarca, una de les més altes en atur.  
 
Aquesta pujada coincideix enguany amb una davallada de les inversions 
públiques per part de la Generalitat d’un 55% al Garraf per al 2012, que ens 
situa com a  segona comarca amb menys inversió per càpita de Catalunya. 
 
Aquest peatge és injust, castiga en excés els habitants i les empreses de la 
comarca del Garraf, atès que es tracta d’un dels preus per quilòmetre 
d’autopista més alts de Catalunya. 
 
Aquesta és la setena moció que des del Ple del 2 d’octubre de 2006 s’ha 
presentat en aquest Ajuntament. 
 
És per això que demanem: 
 
“PRIMER. Rebutjar l’augment aplicat per a l’any 2012 de 6,05 €, preu del 
peatge de Vallcarca de l’autopista C-32. 
 
SEGON. Que la Generalitat de Catalunya promogui reduccions del peatge de 
l’autopista C-32, considerant la situació socioeconòmica de la nostra comarca i 
la necessitat d’articular criteris de reequilibri territorial. 
 
TERCER. Sol·licitar la realització d’una trobada, en el termini d’un mes, de 
l’alcaldessa i els portaveus dels grups municipals del Consistori amb 
l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Miquel Recoder i 
Miralles, on s’expressi el consens local sobre la necessitat que no es continuï 
penalitzant la nostra ciutat i comarca amb els peatges de la C-32.” 
 

  25.  MOCIÓ SOBRE L’INCREMENT DEL PEATGE DE L’AUTOPISTA 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que en l’àmbit del transport privat els peatges a Catalunya 
s’incrementaran de mitjana un 5,4%. 
 



 

Atès que l’autopista del Garraf, la C-32, també ha sofert aquest increment, 
suposant un preu per trajecte de 6,05 €. 
 
Atès que la C-32 (tram Castelldefels-Vilanova) és un dels peatges amb el preu 
més elevat de Catalunya, per trajecte i recorregut. 
 
Atès que aquest peatge ha sofert un increment del seu preu en els darrers 
anys de forma continuada. 
 
I atès que les bonificacions aprovades per alta ocupació de vehicles, vehicles 
ecològics o pels conductors que utilitzen de forma recurrent el peatge, poden 
limitar força el nombre d’usuaris que se’n poden beneficiar. 
 
Proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú els següents acords: 
 
“PRIMER. Que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya reconsideri l’augment del preu del peatge de Vallcarca per trajecte, 
del tram de l’autopista C-32 que uneix el Garraf amb el Baix Llobregat. 
 
SEGON. Que es mantinguin les bonificacions per als conductors que utilitzin 
de forma recurrent el peatge vigents fins a 31 de desembre de 2011. 
 
TERCER. Que s’estudiï la possibilitat de bonificar al 100% el preu del peatge 
als residents, de dilluns a divendres. 
 
QUART. Traslladar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant començaríem primer per la moció d’Iniciativa, la número 19. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, amb aquesta moció que presentem Iniciativa i la 
moció que presentarà el govern, seran des de l’octubre del 2006 vuit mocions 
que presentem els diferents grups sobre el peatge de l’autopista C-32 al seu 
pas per Vallcarca.  Però aquesta vegada diguem que l’apujada que ha passat 
a 6’05 euros, és d’un increment del 5’40%, molt superior de l’IPC estimat per 
Catalunya, que és d’un 2’4.  També aquesta vegada l’apujada coincideix amb 
una davallada de les previsions d’inversió públiques per part de la Generalitat 
d’un 55% a la comarca del Garraf per al 2012, que ens situa com a segona 
comarca amb menys inversió per càpita de Catalunya. 



 

 
Llegeixo d’una moció anterior presentada per Convergència i Unió en aquest 
Ple, l’última, que diu: “Aquest peatge és injust, castiga en excés els habitants i 
les empreses de la comarca del Garraf, atès que es tracta d’un dels preus per 
quilòmetre d’autopista més alts de Catalunya.”  I ara ja podem afegir d’Europa.  
 
La nostra moció no pretén només rebutjar l’augment del peatge i plantejar al 
govern de la Generalitat la seva reducció, el que volem donar és un pas més 
enllà.  El que volem o proposem a aquest Ple és sol·licitar una entrevista amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Miquel Recoder, en el termini d’un 
mes.  Aquesta entrevista ha de ser encapçalada per l’alcaldessa i ha de ser 
acompanyada pels portaveus dels grups municipals al consistori per tal 
d’expressar el consens local sobre la necessitat de reducció dels peatges de 
la C-32.  
 
Respecte a la moció que presenta el govern, ens afegim amb ella.  L’únic que 
voldríem és, si aquest Ple ho considera arribar a una única moció, que 
l’entrevista amb l’Honorable Conseller es pugui realitzar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Claver.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, l’augment d’aquest peatge no agrada 
al govern de la ciutat i de fet, sota la batuta i el lideratge de la mateixa 
alcaldesa, vostès han pogut comprovar i el conjunt de la ciutadania com hem 
expresat tant el rebuig com l’hem comunicat en els pertinents resposables.  És 
per això doncs que, sumant-nos a la moció que el grup d’Iniciativa ha 
presentat, el govern doncs també ha volgut tenir per iniciativa pròpia diguem la 
possibilitat de plantejar doncs els termes que ha expresat l’alcaldesa, doncs 
en forma de moció també en aquest plenari.  I en tot cas el que els 
demanaríem, no sé, senyor secretari si el més adient és potser sumar tots els 
acords en el mateix texte, o votar les dues mocions.  El que vostès creguin 
més oportú, oi? 
 
Bé, per posicionar el govern i també doncs per fer algun tipo d’aportació 
positiva en aquest debat, més enllà doncs de coincidir amb el senyor Claver 
doncs que aquesta ha sigut la vuitena i novena mocions que es presenta en 
aquest Ple municipal, que aquí diguem tots, cadascú diguem-ne ocupa en 
diferents espais de temps diverses posicions, però que malgrat diguem qui 
hagi estat en el govern de la Generalitat i en el govern municipal, sempre 
aquest plenari en els últims vuit anys ha convingut o ha coincidit amb el rebuig 



 

d’aquest peatge i d’aquest agument, amb parèntesi, jo crec que tothom valora 
positivament el fet que en el seu moment s’obrissin aquests túnels del Garraf, 
però que sens dubte doncs també hem de lamentar que el preu del peatge no 
vagi en descens sinó en augment, no? 
 
Tancat el parèntesi, home, doncs reitero, en el govern no li agrada aquesta 
apujada, i el que sí que permeti’ns dir-los que respecte del que succeïa en els 
anteriors set anys, en aquest cas sí que veiem algun punt de diferent, diguem, 
per part de l’actual govern de la Generalitat, no?  Per exemple, doncs respecte 
del que succeïa veiem un canvi; fins ara hi havia diguem uns descomptes 
associats a una certa periodicitat en l’ús d’aquest... en el pagament d’aquest 
peatge, que ara doncs certament el nombre passa de 8 a 16 viatges, però que 
diguem s’incorporen noves previsions que poden arribar a fer que aquest 
peatge doncs tingui la bonificació d’un 100%.  I per tant això també s’ha 
d’explicar, perquè hi hauran persones doncs que possiblement es vegin 
beneficiades, eh?  No seran el gruix de tots els usuaris, però sí que seran 
beneficiades, no?  Jo crec que cal explicar, com també doncs ha sortit a la 
premsa local i comarcal de les darreres setmanes, doncs que els ciutadans 
que utilitzin aquest peatge amb una determinada recurrència tindran una 
bonificació del 40%, a la que se li podrà sumar doncs un 30% de bonificació 
pels que a més a més vagin en vehicles d’alta ocupació, i que en aquest 40 i 
30 se li suma un altre 30 que en el cas doncs de que els vehicles tinguin –diu 
que no, senyor Rodríguez, bueno, ja m’ho explicarà-, que en el cas d’aquests 
vehicles diguem siguin respectuosos amb el medi ambient, se li suma un altre 
30, fins a poder sumar diguem el 100% d’aquesta bonificació, no? 
 
L’Ajuntament, evidentment tampoc ens hem quedat de braços creuats amb la 
queixa i també estem posant en marxa des del Departament de Comunicació 
doncs un espai per poder facilitar a la ciutadania que es posi d’acord a l’hora 
doncs si ha de compartir cotxe, etc., etc., no?   
 
També fer notar, l’augment d’aquest peatge, com molt bé ha dit el senyor 
Claver, ha sigut d’un 5’4%, però hagués pogut ser del 8’5, perquè la 
contractació que tenia la Generalitat amb la concessionària ho permetia.  Per 
tant, bueno, diguem, no deixa de ser un altre atenuant, no? 
 
I finalment també per voler, diguem-ne, afegir, ja sé que no estava en el text 
que havíem proposat com a govern, però d’ençà del període en el que 
s’exhauria el termini per presentar mocions sí que doncs hem rescatat una 
mica de les mocions que teníem anteriorment, i hem vist que tenim alguna 
altra cosa a fer, no?, i doncs sí que ha de ser una moció unitària en la que tots 
els que ens hi toca hi posem la cara, abans la posaven vostès, ara la posem 
uns altres, estaria bé que també instéssim en aquest cas en algú que té 
alguna possibilitat de fer que puguem subvencionar aquest peatge, no?  Fa 



 

tres anys, el Parlament de Catalunya en bloc anava al Congrés dels Diputats a 
demanar doncs que es creés una comisió per al rescat de peatges, que porta 
tres anys encallada i crec que, senyor secretari, si vol prendre nota i la resta 
de grups municipals aixís ho convenen, doncs el que demanaríem és afegir un 
següent punt, que el que fes precisament fos això, no?, que permetés diguem 
desencallar a Madrid aquesta creació doncs de la comissió d’aquest fons, eh?, 
d’homogeneïtzació de rescat selectiu i de subvenció de peatges, que el que 
permetria és, recuperant en aquest cas l’IVA i tota la part tributària de les 
empreses concessionàries, anar directament aquests diners a subvencionar el 
cost del peatge en aquest cas de Vallcarca, no?  Si els hi sembla els hi 
llegeixo molt breument.  Diríem així. 
 
“Instar els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a 
desbloquejar la tramitació de la proposició de Llei que va presentar el 
Parlament de Catalunya i que va superar el debat amb presa en consideració, 
per a la creació de la subvenció homogeneïtzació i rescat selectiu de 
peatges.” 
 
Si un cas després li facilitaré, que ens agradaria doncs poder-ho incorporar. 
 
I per acabar, el senyor Claver ha fet referència doncs a una disminució d’un 
55% de les inversions de la Generalitat a la comarca.  Tampoc ens agrada, i 
aixís ho hem manifestat, i després hi han mocions en les que tindrem ocasió 
de poder entrar més en el debat, però home, no s’oblidi que fa un mes i escaig 
s’ha invertit, s’ha posat en funcionament, diguem, jo diria l’equipament viari de 
comunicacions més important que es posarà en marxa al país en aquesta 
legislatura, impulsat per diguem diversos governs anteriors, que no s’ha 
deturat per l’actual i que segons la contractació durant 40 anys hi haurà una () 
de fins a 30 milions d’euros a pagar, eh?  D’aquests 30 milions d’euros que 
haurà de pagar el govern de la Generalitat, el 50% recauen sobre la nostra 
comarca, perquè diguem la inversió més forta de les obres han sigut en aquí.  
Per això insisteixo i dic: home, estem descontents, el peatge puja, però també 
valorem que producte diguem d’haver de pagar una infraestructura que la 
Generalitat no ha pagat encara i que haurà d’anar pagant doncs 
plurianualment durant 40 anys, aquí doncs es destinaran doncs 15 milions 
d’euros per pagar una infraestructura que serà positiva per al conjunt de la 
comarca. 
 
Dit això, doncs demanar el vot favorable tant als punts de la moció que 
presenta el govern, com en els punts de la moció d’Iniciativa.  Evidentment 
farem la petició pertinent de reunió amb el conseller.  Entenem que és 
l’alcaldesa que ho ha de liderar, però tampoc tenim cap inconvenient en què 
sigui acompanyada pels portaveus, això sí, també el mes serà abans o 
després en funció de l’agenda del conseller, com entendran.  Moltes gràcies. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
En principi, d’acord amb les línies generals, amb tot el que s’expressa aquí, no 
ens esmerçarem gaire més en esmenes i això, perquè bueno, això és la 
novena, vuitena i novena moció que s’aprova al Ple, té l’efectivitat que té.  
Nosaltres havíem pensat moltes vegades, ens havia ballat pel cap la 
delegació municipal anant a veure un conseller per deixar-li clar que era un 
tema de ciutat important, però sempre ho havíem pensat amb la RENFE, eh?, 
ho havíem pensat sempre amb Rodalies, no... vull dir, sempre ens ballava 
perquè sobretot hi va haver uns moments de forta tensió que enteníem que 
havíem de fer alguna cosa simbòlicament diferent a l’habitual: enviament 
d’una carta o sol·licitud d’una reunió per parlar l’alcaldessa, etc., que és un 
procediment bastant més habitual. 
 
En tot cas hi estarem d’acord.  No sabem si el més idoni és que hi vagi 
l’alcaldessa amb un representant de cada grup municipal, o s’insti el Consell 
Comarcal i el Consell d’Alcaldes -ja està instat?, correcte, molt bé- a que faci 
el pertinent, no?, perquè és un problema de comarca, justament s’està 
plantejant des de diferents àmbits i des de fa uns anys la qüestió econòmica, 
perquè això sobretot és econòmic i de desenvolupament econòmic a nivell 
comarcal, doncs entenem que la resposta o la visita hauria de ser també a 
nivell comarcal.   
 
Respecte als punts, cap inconvenient en afegir el punt... la darrera esmena 
que s’ha dit, però el 100% de la bonificació del peatge de forma general, 
nosaltres en principi no hi estem d’acord, eh?, ja ho vam expressar en plens 
anteriors.  Nosaltres enteníem que el peatge seria fortament injust que 
s’invertís bona part de recursos públics en garantir un 100% de la gratuïtat del 
peatge de forma generalitzada o per als residents, com es diu aquí, són 
nombrosos, i en canvi el transport públic, no?, costés els preus desorbitats 
que costa ara, no?, sobretot per a la comarca del Garraf, i en especial per a 
Vilanova, inclosa encara ara a la zona 4 de forma molt injusta i molt això, 
injusta.  Per tant, demanaríem votar per separat aquest punt del 100%, 
nosaltres no hi estem d’acord.  Amb tota la resta d’acord.  I ja està. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 



 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, per posicionar el Partit Popular.  En primer lloc hem de manifestar la 
sorpresa, grata, però sorpresa de que sigui Iniciativa qui presenta aquesta 
moció sobre el peatge.  És més, nosaltres segurament esperàvem que 
Iniciativa presentés una moció queixant-se per l’increment del preu del 
transport públic, que és molt superior encara que l’increment del preu del 
peatge, no?  Però si dic i manifesto aquesta sorpresa és perquè hi ha una 
segona part, no?, i aquesta segona part em permetran que de forma retòrica 
demani una esmena in voce, que seria no només demanar aquesta entrevista 
amb el conseller de Política Territorial, sinó que seria també demanar una 
entrevista amb el representant d’Iniciativa a la Comisió de Peatges, per tal de 
que s’assabentés de quina és la posició d’Iniciativa al respecte.  Perquè un 
servidor, que forma part d’aquesta Comisió de Peatges, quan defensa allò que 
vostès han defensat avui aquí i que al llarg dels anys hem continuat defensant 
des d’aquest Ple, es queda sol, absolutament sol.  Ni l’anterior govern, ni 
l’actual govern, ni els representants dels grups parlamentaris que hi han en 
aquella comisió acaben d’entendre aquesta reivindicació que fem del Garraf.  I 
un servidor, insisteixo, es troba sol explicant conceptes, com per exemple el 
que s’ha dit del preu per quilòmetre i de la homogeneïtzació.  L’actual govern i 
l’anterior, perquè quan parlen d’homogeneïtzació dels peatges, parlen de 
l’homogeneïtzació de les bonificacions, no dels preus dels peatges en funció 
dels quilòmetres.  I aquest és el gran problema, aquest és el gran problema i 
aquesta és la pedra grossa que se’ns posa per davant del camí, que no 
s’entén, en termes de cohesió territorial, que al Garraf paguem un preu per 
quilòmetre d’autopista molt més elevat que qualsevol altre peatge, quasi 
qualsevol altre peatge de Catalunya, no sé si el túnel del Cadí està per sobre 
o està per sota, però home, en qualsevol cas molt més elevat. I en canvi el 
que sí que ens fan és homogeneïtzar les bonificacions, i això no sempre és 
bo. 
 
Li deia que no al senyor Figueras perquè hi han alguns aspectes que no són 
exactament com vostè deia.  I tenen relevància, per què?  Miri, doncs perquè 
si els descomptes per recurrència abans s’iniciaven amb vuit passades, ara es 
passen amb setze, com en tots els peatges de Catalunya.  Però si abans amb 
setze els ciutadans del Garraf tenien dret a una reducció del 50%, ara el tenen 
del 30, no del 40, del 30.  I la possibilitat d’arribar al 100% hi serà, no hi és. El 
preu hi és, 6,05; la reducció de la bonificació del 50 al 30 hi és; l’ampliació del 
nombre de passades pel peatge hi és; però el que no hi és és la possibilitat de 
reducció per vehicles amb alta ocupació, i el que tampoc no hi és és la 
possibilitat de reducció de bonificació pel pas de vehicles menys 
contaminants.  Per què?  Perquè no està implementat, eh?  Per tant, de 
noment sí paguem més, però no hi ha la possibilitat d’arribar en aquest 100%. 
 



 

En qualsevol cas nosaltres donarem suport a les dues mocions.  Entenem que 
això té que ser així, que és... aquest peatge és extraordinàriament gravós per 
als ciutadans de la comarca del Garraf.  I permetin-me que afegeixi també, 
gravós també per als ciutadans del Baix Penedès, que a més a més doncs es 
troben amb un altre peatge en el terme municipal de Cubelles, no?  I per tant 
nosaltres creiem que això és exigerat, exactament igual que creiem que és 
exigerat i que és una mica discriminatori el fet de que el preu del transport 
públic, especialment doncs aquells que tenim més zones per arribar a 
Barcelona, doncs s’hagi incrementat en els nivells que s’ha incrementat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, gràcies.  Només per afegir-nos a compartir aquesta moció amb tot... les 
dues, la del govern i la que presenta Iniciativa en el punt aquest que s’afegiria 
a la del govern.  Per altra banda també, sorpresa no, sorpresa no, però sí que 
vull fer un parell de comentaris, si em permeten.  Jo estic absolutament 
convençut que tot el que diem els qui estem aquí amb relació al peatge, com 
ho patim i ho pateix el nostre entorn, i ho pateix la nostra ciutat, ho diem de 
debò, i per tant estic convençut que les afirmacions del govern i la moció del 
govern és sincera.  M’hauria agradat també, quan això passava abans, que 
també ho pensessin i ho haguessin manifestat així. 
 
Segona.  Vagin amb la moció quan vagin a veure el conseller, sobretot amb el 
text de la moció i no amb la intervenció del senyor Figueras, perquè sinó 
encara ens renyarà perquè és massa barato de tan justificar-ho.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, doncs, jo crec que arribat aquí podríem passar a la votació.  Entenc que 
hauríem de votar per separat el punt número tres de la moció oberta que ha 
presentat el govern.  És correcte?  Votem per separat aquest punt.  O sigui, 
votem tots excepte el punt tres. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
I l’esmena que... 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
L’esmena també s’ha acceptat.  Entenc que l’esmena la podem incloure.  Ho 
podem votar tot excepte el punt tres, que el grup de la CUP ha demanat votar 
a part. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perdó, perquè tradicionalment en aquesta retahila de mocions que hem fet, 
crec que habitualment el que es posava és que s’exigia que fos homologable 
a la mitjana de preu/quilòmetro de les autopistes de Catalunya.  Que jo crec 
que això és bastant més coherent, diguem-ne, probablement i més realista, 
molt probablement, que el dir que en els residents sigui gratuït, per les 
consideracions que feia i perquè probablement em sembla que té més sentit 
que no el demanar la gratuïtat, no?, perquè probablement la gratuïtat 
generaria uns col·lapses i una discriminació vers el transport públic notable. 
 
ALCALDESSA 
 
Hi han peatges on els residents estan 100%, eh?  No, no, però trobo raonable 
la proposta i els hi semblaria bé que ho fes... que modifiquéssim aquest punt 
en aquest sentit?  Aleshores ho podríem votar ja tot en global, si els hi sembla. 
Sí? 
 
Vots a favor de totes les propostes englobades?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota el text que engloba les dues mocions presentades, amb l’esmena que 
ha proposat el grup del PSC, el qual s’aprova per unanimitat. 
 
El text de l’acord aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Rebutjar l’augment aplicat per a l’any 2012 de 6,05 €, preu del 
peatge de Vallcarca de l’autopista C-32. 
 
SEGON. Que la Generalitat de Catalunya promogui reduccions del peatge de 
l’autopista C-32, considerant la situació socioeconòmica de la nostra comarca i 
la necessitat d’articular criteris de reequilibri territorial. 
 
TERCER. Sol·licitar la realització d’una trobada, en el termini d’un mes, de 
l’alcaldessa i els portaveus dels grups municipals del Consistori amb 
l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Miquel Recoder i 
Miralles, on s’expressi el consens local sobre la necessitat que no es continuï 
penalitzant la nostra ciutat i comarca amb els peatges de la C-32.” 
 



 

QUART. Que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya reconsideri l’augment del preu del peatge de Vallcarca per trajecte, 
del tram de l’autopista C-32 que uneix el Garraf amb el Baix Llobregat. 
 
CINQUÈ. Que es mantinguin les bonificacions per als conductors que utilitzin 
de forma recurrent el peatge vigents fins a 31 de desembre de 2011. 
 
SISÈ. Que el preu del peatge de Vallcarca sigui homologable a la mitjana de 
preu/quilòmetre de les autopistes de Catalunya. 
 
SETÈ. Instar als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels 
Diputats, a desbloquejar la tramitació de la proposició de Llei que va presentar 
el Parlament de Catalunya, i que va superar el debat amb presa en 
consideració, per a la creació de la subvenció, homogeneïtzació i rescat 
selectiu de peatges. 
 
VUITÈ. Traslladar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 

 20. MOCIÓ D’ICV PER RECLAMAR LA CONTINUÏTAT DEL 
PROJECTE “COSTES DEL GARRAF”, UN ESPAI XARXA NATURA 
2000 (ES5110020) 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, és la moció número vint, d’Iniciativa Catalunya 
Verds, per reclamar la continuïtat del projecte “Costes del Garraf”, un Espai 
Xarxa Natura 2000.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Tot i els notables valors naturals presents a l’espai marí del Garraf, es tracta 
d’una de les zones litorals amb més impactes derivats de l’activitat humana de 
tot Catalunya, que ha patit moltes alteracions de la línia de costa a causa de la 
construcció i l’ampliació d’infraestructures i d’extraccions d’àrids utilitzats per a 
la regeneració de les platges. Al llarg de la història ha hagut d’assumir una 
pressió pesquera, tant professional com esportiva, que repercuteix 
negativament en l’activitat pesquera d’avui, un dels recursos de la nostra ciutat 
que necessita de l’atenció de l’administració. 
 
L’Acord de Govern de 5 de setembre de 2006, pel qual es designen zones 
d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs 
d'importància comunitària (LIC) a Catalunya, va declarar espais protegits dins 
la xarxa europea d'espais Natura 2000, entre els quals hi figuren les Costes del 



 

Garraf, que van ser declarades com a ZEPA, LIC i espai Xarxa Natura 2000, 
amb una àmplia àrea a l’àmbit marí que s’estén entre les poblacions de Cunit i 
Castelldefels i uns espais terrestres als Colls, l’espai de la Muntanyeta i la 
desembocadura del Foix.  Platja Llarga i la desembocadura de la riera de 
Ribes estan incloses com espais naturals de l’inventari de zones humides de 
Catalunya. 
 
 El Departament de Medi Ambient i Habitatge del govern de la Generalitat de 
Catalunya al 2009, amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad i l’entitat 
Acciónatura, varen emprendre un projecte per establir una Proposta de Gestió 
de les “Costes del Garraf”, un espai xarxa natura 2000 (ES5110020), impulsat i 
cogestionat pel Consorci dels Colls-Miralpeix. El Pla de gestió d’un espai 
natural protegit és un instrument d’ordenació dels usos i aprofitaments de 
l’espai amb l’objectiu de garantir la protecció i conservació dels seus valors 
naturals, paisatgístics, socials i culturals; en definitiva, dels valors 
socioambientals del territori compatible amb l’activitat socioeconòmica. Així 
mateix, també determina algunes actuacions estratègiques d’acord amb una 
visió de desenvolupament sostenible del territori.   
 
Es van realitzar sessions participatives amb tots els agents socials i econòmics 
afectats, i finalment es va elaborar una primera proposta que, amb el canvi de 
govern a la Generalitat i el traspàs al Departament d’Agricultura de les 
competències de Medi Natural, ha quedat aturada, sense que el Departament 
indiqui oficialment els motius. 
 
El Projecte aturat és de gran importància per a la gestió i conservació d’aquest 
espai marí protegit.  L’Ajuntament i la Confraria de pescadors de Sitges, així 
com el Consell Comarcal del Garraf, han enviat una petició de continuïtat del 
Projecte al govern de la Generalitat.  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Que des del govern de Vilanova i la Geltrú, com a capital comarcal, 
es lideri i impulsi, conjuntament amb el Consorci Colls-Miralpeix, el 
posicionament a favor de continuar el Projecte “Costes del Garraf”, espai xarxa 
natura 2000 (ES5110020), instant al conseller Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya, per tal de desencallar l’actual situació de paràlisi.  
 
SEGON. Fer arribar aquest acord als membres participants, municipis i agents 
socials i econòmics que han participat en l’elaboració de la Proposta.” 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Un acord del govern de la Generalitat de 2006 
va declarar una àmplia àrea de l’àmbit marí entre les poblacions de Cunit i 
Castelldefels, espais protegits dins la Xarxa Europea Natura 2000.  En 
aquestes les Costes del Garraf quedaven integrades i quedaven declarades 
com a zones d’especial protecció per a les aus, i a la vegada lloc d’interès 
comunitari. 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, el 2009, amb la col·laboració 
d’entitats privades, varen emprendre un projecte per establir una proposta de 
gestió de les Costes del Garraf.  Aquest projecte va ser cogestionat pel 
Consorci dels Colls-Miralpeix.   
 
Un pla de gestió d’un espai natural protegit és un instrument d’ordenació dels 
usos i aprofitaments de l’espai, amb l’objectiu de garantir la protecció i 
conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, i fer-los compatibles amb 
l’activitat socioeconòmica.  Doncs bé, aquell projecte que es va iniciar en el 
2009 es va realitzar amb sessions participatives de moltes entitats de tot 
aquest litoral, present evidentment les vilanovines, amb la qual es va redactar 
un Pla de Gestió, el Pla de Gestió “Costes Garraf”.  Bé, aquest Pla va ser 
entregat una mica abans del canvi de govern a la Generalitat de Catalunya i 
de moment el que no sabem exactament a nivell oficial és si, donat el canvi o 
el traspàs de Medi Ambient a la Conselleria d’Agricultura, o perquè la 
Generalitat o el govern de la Generalitat considera que no cal aquest Pla de 
tirar-lo endavant, no sabem exactament en quin lloc oficialment o administratiu 
es troba.  Per tant, el que demanem una mica en aquest cas, i exercint de 
capitalitat, és que reclamem en quina situació es troba aquest Pla que va ser 
redactat i consensuat per moltes entitats.   
 
Igual ja arribem una mica tard en aquest sentit, perquè l’Ajuntament de Sitges 
i la Confraria de Pescadors de Sitges se’ns han adelantat, ja han fet una 
protesta demanant que aquest Pla o que oficialment el Departament digui on 
es troba aquest Pla.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Munné. 
 
 



 

JAUME MUNNÉ 
 
Funciona això?  Sí.  Aleshores el posicionament nostre, diguéssim com a 
govern sobre aquest aspecte participatiu que hi va haver per gestar això de la 
Xarxa 2000, Natura 2000, i totes les implicacions que té sobre la costa marina, 
doncs és de que realment es té que demanar en quina situació es troba.  
Aleshores evidentment volem que això es fagi, que es fagi d’una forma 
pràcticament similar a la que s’ha fet a Sitges, en concordança amb el 
Consorci dels Colls-Miralpeix.  Sempre i quan nosaltres puguem 
administrativament fer el seguiment.  Però clar, en l’aspecte més... si anem a 
dir, més econòmic, llavorens ja tindríem que mirar altres paràmetres.  Però el 
liderar, diguéssim, intentar que això s’esbrini la situació del projecte i a partir 
d’aquí, doncs en concordança amb lo que es treballi i es digui amb el Consorci 
dels Colls- Miralpeix, crec que és molt assenyat.  O sigui, que estaríem 
d’acord amb això, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Munné.  Paraules?  Per tant passaríem a la votació. 
 
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
ALCALDESSA 
 
Si els hi sembla portem gairebé dues hores de Ple.  Fem un descans de cinc 
minuts i tornem, a un quart continuem. 
 
(Pausa) 
 

  21.  MOCIÓ DE LA CUP DAVANT LA MANCA D’ESPAIS CULTURALS I 
PER AL JOVENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, doncs, continuem.  Passem a la moció número vint-i-u, moció de la CUP 
davant la manca d’espais culturals i per al jovent.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
L’augment de la reglamentació de totes les parcel·les de la vida pública, ja 
sigui a través d’ordenances de civisme o d’altres actuacions de les institucions 
públiques, van destinades a restringir cada cop més l’ús lliure dels espais 



 

públics i col·lectius. De fet, cada cop costa més realitzar activitats a l’aire lliure 
ja que se solen primar els interessos individuals davant els col·lectius, encara 
que aquests siguin raonables. A aquest fet preocupant se li suma, a més, la 
manca d’espais públics coberts per a realitzar-hi activitats d’oci i cultura. 
 
La situació històrica de la ciutat de manca d’espais culturals i per al jovent s’ha 
agreujat aquests darrers mesos després que dos espais municipals més no 
puguin ser utilitzats pel conjunt de la ciutadania per realitzar-hi actes culturals 
i/o festius: per una banda, la Peixateria vella i, per l’altra, l’antiga Zona XXI, que 
ara depèn de l’Auditori. 
 
La manca d’espais és especialment greu en dates assenyalades del calendari 
festiu global o vilanoví, som poden ser el Carnaval, el Nadal o Cap d’Any, ja 
que el clima no permet realitzar els actes a l’exterior. Que una ciutat de 67.000 
habitants no tingui espais per encabir més d’una o dues activitats nocturnes en 
espais municipals és especialment preocupant. Des de la candidatura entenem 
que davant aquesta situació l’Ajuntament té diferents opcions: 
 
*  Reconèixer el context en què ens trobem i oferir diferents espais municipals 

que no tenen naturalesa cultural o festiva per a aquest ús, des de Neàpolis, 
l’antiga Zona XXI, La Sala, La Vela, centres cívics municipals, naus 
industrials, a pavellons esportius o aquells espais que es considerin més 
convenients, realitzant-hi les actuacions necessàries per complir amb les 
normatives vigents. En definitiva, avançar en la direcció de fer més 
polivalents i multidisciplinars els espais municipals, sobretot en dates 
assenyalades. 

 
*  Plantejar-se arribar a convenis o acords amb entitats privades que disposin 

d’espais (Orfeó Vilanoví, Círcol Catòlic, comitè d’empresa de Prysmian, 
etc.) perquè aquests puguin ser adequats o arranjats si tenen mancances i 
oferts a les entitats de la ciutat en determinades dates. Encara que aquests 
arranjaments necessitin inversió, sempre serà més costós per a 
l’administració crear nous espais. 

 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
“Que l’Ajuntament posi solució a aquesta problemàtica de manca d’espais 
mitjançant, per una banda, l’obertura de determinats espais municipals de 
característiques no estrictament culturals o festives en determinats períodes de 
l’any i, per l’altra, arribant a acords amb entitats privades que disposin d’espais 
per adequar-los i posar-los a disposició de la ciutadania en determinats 
períodes de l’any.” 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Serem breus.  Arriba Carnaval i sorgeix d’aquí la moció, però 
l’ampliem a molt més enllà de Carnaval.  Hi ha dificultats evidents, històriques, 
mancances històriques de disposar d’espais per a determinades activitats, 
sobretot quan la ciutat en bloc surt al carrer, eh?, i la ciutat disposa... no és 
que en manquin d’espais a la ciutat, però sí d’espais habilitats o que tinguin el 
permís per realitzar determinades activitats.  Són dates extraordinàries, però 
fan vibrar la ciutat d’alguna manera, és a dir, li donen vida i li donen múscul a 
la ciutat més enllà de la situació econòmica precària que vivim o el que sigui, 
no?, o de la situació política, i per tant tenen una extraordinària importància 
per la identitat d’aquesta ciutat.  Sense anar més lluny, crec que han anat 
aquest cap de setmana a Madrid a la Fira de Turisme justament a 
promocionar això, no?, que a Vilanova vivim el Carnaval com un atractiu per a 
la gent de fora, però sobretot com una cosa indispensable per a la gent d’aquí. 
 
Aquest any hem vist com d’alguna manera se’ns privava de dos espais més. 
L’un perquè s’ha posat en marxa una reglamentació feta a nivell autonòmic, 
que el que ens priva és de l’espai en concret de la Peixateria vella per 
realitzar-hi actes, actes públics o privats a dins que continguin un cert nombre 
de gent.  Per tant, la Peixateria vella deixarà de ser un espai com ho era ara 
tant per assajar entitats com per utilitzar-ho en període com Carnaval o 
qualsevol altre, i és una llàstima, perquè és un espai que existeix, vull dir, no 
s’ha de construir, no requereix d’inversió, no depèn de la situació econòmica 
com podríem preveure que podia ser un problema, però no podrà utilitzar-se 
per a aquestes finalitats.  I n’hi ha un altre inconcret també, doncs que 
lamentem també que hagi passat ja a no servir per a allò que va ser construït 
en el seu principi, pels diferents projectes que s’hi han fet al voltant, o a sobre, 
o relacionats, que és l’espai de la Zona XXI; un espai perfectament habilitat, 
insonoritzat, etc., perquè en el seu moment va néixer com un espai per 
projectar audicions i per... això, insonoritzat, etc., i ara doncs, per 
determinades activitats que se’ns posen de manifest ara en Carnaval, però 
com dic són necessitats històriques i es poden ampliar a més casos, doncs no 
podrà ser utilitzat tampoc amb aquesta finalitat. 
 
Perdem dos espais en un tema que ja era una mancança històrica.  Però, 
posats a fer el resum, se’ns acudeixen més espais que podrien ser utilitzats, 
que podrien ser més polivalents, que podrien amb poca inversió donar molts 
més resultats i permetre, doncs, una multiplicació d’espais municipals que 
repartissin les activitats, diguéssim, fora d’aquelles específiques pel qual 



 

l’equipament està permès o té el permís de realitzar-les.  Doncs permetria 
això, una multiplicitat d’espais.  
 
Parlem, per exemple, de determinades entitats privades que tenen 
infraestructura pròpia històrica i que per... desconeixem també quina és la 
seva voluntat i si hi voldrien accedir o no, eh?, això no ho hem analitzat, però 
en tot cas amb petits arranjaments podrien tenir molta més utilitat.  Un Círcol 
Catòlic que se li arreglés la platea, per exemple, no?, que des de les últimes 
obres doncs no és possible treure-li les butaques i utilitzar la platea per a 
altres actes.  Donaria un espai més a la ciutat.  O tants altres que estan, 
bueno, que en el seu moment es projectaven com a equipaments municipals 
unifuncionals, no?, en una determinada línia política doncs de que tal edifici 
havia de fer exposicions de tal, tal edifci havia de centrar-se en una sola 
activitat i que potser, i segurament en els propers anys i no és una qüestió de 
salvar el proper mes, ni de salvar el proper any, ni els propers quatre anys, en 
els propers 10-15 anys no tindrem capacitat d’anar fent un equipament per 
cada funció, sinó que haurem sobretot d’utilitzar els mateixos equipaments 
amb un... bueno, d’acord, amb una despesa potser de personal en aquell punt 
en aquell dia concret superior, etc., però solventar la papereta de la manca 
d’inversió pública d’aquesta manera.  I el que tenim, que és molt, que s’ha 
construït en els darrers anys, un centre cívic gairebé per barri, determinats 
altres equipaments culturals, etc., que són molts, doncs explotar-los al màxim i 
fer-los molt versàtils.  És en aquest sentit que es presenta aquesta moció, que 
no aporta gaires solucions concretes, eh?, vull dir comença amb què 
l’Ajuntament trobi la solució, que és un posicionament... però perquè engloba 
tota una sèrie de possibilitats molt variades, que en l’exposició algunes sí que 
les anomenem, les relatem, etc., però deixem una mica via lliure perquè 
s’analitzi aquesta problemàtica des de l’Ajuntament i en la mesura del possible 
i d’acord amb la capacitat pressupostària, es faci allò que més a l’abast estigui 
per, d’entrada per garantir que el proper Carnaval la major part d’entitats que 
històricament organitzen activitats puguin disposar d’aquests espais i no 
s’eliminin actes doncs com el ball del comparser o el ball de mantons, etc., 
doncs que corren risc de no tenir espai.  Però això és una cosa molt puntual, 
d’ara mateix, que ja dic que ha estat l’origen de mobilitzar-nos ràpid per 
aquesta moció, però que es pot traslladar doncs a molts més actes i molt més 
enllà en el temps.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Riba. 
 
 
 
 



 

MARIJÓ RIBA  
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, estem... manifestar que estem completament d’acord 
en que hi ha una mancança històrica d’espais, i sobretot quan arriben 
aquestes dates.  L’acord de la moció que proposeu diu que l’Ajuntament posi 
solució a aquesta.  Jo us agrairia que poguéssim posar que l’Ajuntament 
busqui la solució, perquè això ho estem fent. 
 
En aquest sentit dir-vos que realment ja estem fent accions d’aquest tipus.  
Estem mediant amb entitats privades que tenen espais per poder reutilitzar-
los, amb entitats i amb institucions, i amb escoles, que vosaltres em sembla 
que també posàveu, en l’argumentació de la moció sortia com a exemple.  Dir-
vos per exemple que estem esperant respostes de l’Institut Manuel de 
Cabanyes en aquests moments per si la seva sala d’actes pot ser utilitzada 
aquest Carnaval per a alguna de les activitats que podrien quedar suspeses o 
de difícil solució arrel del tancament de la Peixateria Vella, per exemple.  
Estem intentant amb diverses escoles també, a veure si poden posar a l’abast 
els seus equipaments.  Però tot això ho estem fent també ara a corre-cuita 
perquè de cop i volta ha vingut el Carnaval i hi han moltes entitats, moltes 
tenen equipaments, moltes tenen espais dels quals en són propietat, i moltes 
no.  I sempre històricament hi ha hagut una mancança.  
 
Hi ha l’envelat.  L’envelat és una de les solucions que també ja portem anys 
usant-la, i tornem a tenir envelat.  També es demana un esforç a les entitats 
que en aquests moments puguin quedar al carrer per alguna de les seves 
activitats, que s’ajuntin.  Això també és una altra de les solucions que es 
podrien aportar per a aquest primer Carnaval que tenim ara ja aquí a les 
portes.  En definitiva, que estem fent gestions, estem intentant acompanyar 
aquestes entitats que tenen problemes per poder-los solucionar aquest 
Carnaval.   
 
Més enllà d’això estem d’acord en què s’han de buscar solucions i en aquest 
sentit també estem, hem començat a treballar en l’elaboració d’un catàleg de 
tots aquests espais i equipaments que creiem, públics i privats, que hi han a la 
ciutat i que poden ser usats doncs per multitud d’activitats, especificant en el 
catàleg el perquè són viables, el perquè la seva propietat pot deixar-ho, per 
quins usos pot deixar disponibilitat, i ja una mica totes aquelles peticions que 
hi han, doncs de vegades no sempre una coral ha de cantar a l’Auditori, per 
exemple, no?, igual hi ha un altre espai molt més adequat perquè pugui fer el 
seu concert; és un exemple, eh?  O sigui, per guiar una mica això, les entitats 
a trobar aquell espai concret i específic que els hi pot ser útil en aquell 
moment determinat. 
 



 

Per acabar ja, recordar que una de les prioritats d’aquest govern és la creació 
d’aquest espai multifuncional que podria realment solucionar en bona part 
aquestes mancances que tenim històriques, i quan diem multifuncional diem 
realment multifuncional.  Per lo tant, al moment de la festa seria un espai 
adequat per a la festa, que és una de les coses i de les prioritats que marqueu 
també vosaltres en la moció. 
 
Ens posicionem a favor de la moció, però volem fer evident que estem 
treballant per la causa i que, sí que és veritat que hem perdut un espai, com 
recordaves, de la Zona XXI, però també s’ha guanyat per a una altra cosa 
aquest espai.  No ho deixem de perdre de vista això també.  En tot cas es pot 
valorar, uns ho valoraran més positivament i uns altres més negativament, 
però en tot cas també l’hem guanyat per un altre tipo d’activitat.  Tot i així no 
és el problema i no és el debat i sí que se sàpiga, que quedi constància que 
s’estan fent gestions, intensives a més a més, sobretot en aquests moments 
per solucionar al màxim la problemàtica d’ara del Carnaval, i més enllà d’això 
doncs per continuar elaborant aquest catàleg, que crec que en els propers 
anys ens podria solucionar bona part del que manifesteu.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs per manifestar doncs el nostre suport a la moció.  En tot cas sí que en 
aquest sentit no sé, dèieu que formalment no hi havia o no està definit 
realment com s’ha de fer possible.  Em preocupa quan estem parlant de la 
complexitat del projecte pressupostari el tema d’adequar aquests espais, 
doncs pot suposar doncs un efecte de necessitat d’inversió i per tant de 
despesa municipal.  En aquest sentit no sé si realment podrà contemplar 
doncs aquesta premisa que posa l’acord, no?  En tot cas crec que és més una 
moció, com explicava el ponent, de voluntat, de en aquest sentit, de veure que 
és una necessitat de la ciutat, que sempre ho ha estat i que en aquest sentit 
doncs sempre s’ha treballat, i jo crec que ademés ha sigut important i una 
oportunitat doncs d’anar creant una xarxa d’espais, una xarxa completa, 
multifuncional, i en tot cas bueno, també coincidíem en la necessitat d’un 
espai en aquest sentit doncs que aglutinés tot això, no?   
 
En tot cas, si no hi ha aquest espai, en aquest sentit ens hem de buscar la 
vida, com bé es diu, i en aquest sentit doncs sempre s’han fet esforços en 
aquest camí.  Per tant, donarem suport.  En tot cas ens queda aquest dubte, 
com es podrà fer possible l’adequació a nivell econòmic. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Entenc que es tracta de posar les bases i de començar-hi a treballar, és a dir 
que... 
 
Sí, senyora Rodríguez?   
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies alcaldesa.  Bueno, bàsicament per posicionar el grup del 
Partit Popular.  Sí que ens hem adonat que hi ha aquesta mancança, la ciutat 
té aquest dèficit d’espais tant públics com privats, doncs tot i que hi han 
iniciativa privada per l’oci, per fer activitats.  Hi han molt pocs espais i 
entenem, el Partit Popular entén de que hi ha moltes alternatives i hi ha molta 
diversitat de festa.   
 
Sí, s’apropa crec que la festa més important de Vilanova, i ens trobem amb 
que on anem els ciutadans a celebrar-lo.  No podíem estar més d’acord amb 
aquesta moció i bueno, votarem a favor.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Alguna paraula? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per manifestar el vot favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Per tant, passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 22. MOCIÓ DEL PSC EN FAVOR DE LES INVERSIONS 
NECESSÀRIES ALS CENTRES SANITARIS DE LA COMARCA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció.  És la moció número vint-i-dos, moció del PSC en 
favor de les inversions necessàries als centres sanitaris de la comarca. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 



 

A la sessió número 3 de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, 
realitzada el dia 26 de maig de 2011, es va aprovar per unanimitat una 
proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista, després 
d’incorporar una esmena del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(Resolució 109/IX del Parlament de Catalunya), en la qual s’instava al Govern 
de la Generalitat a “Elaborar d’immediat el projecte bàsic i, un cop realitzat 
aquest projecte bàsic, el projecte executiu del nou hospital de Vilanova i la 
Geltrú, seguint el procés iniciat en el concurs de idees que es va adjudicar l’11 
de febrer”.  
 
A la mateixa sessió es va aprovar per 16 vots a favor i 1 abstenció una 
proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, després d’incorporar una esmena del Grup 
Parlamentari Popular (Resolució 107/IX del Parlament de Catalunya), en la 
qual s’instava el Govern a incloure en els pressupostos del 2011 una partida 
per a l’elaboració del projecte bàsic i executiu del nou hospital comarcal a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Ara, al mes de gener de 2012, més de 7 mesos després, no s’ha portat a terme 
cap de les dues resolucions aprovades. Som conscients que la crisi econòmica 
que vivim està obligant a totes les administracions a prioritzar les inversions a 
realitzar, però també creiem que és important que la Generalitat prioritzi la 
construcció del nou hospital i adeqüi les instal·lacions dels equipaments 
existents en el moment actual, tant a nivell dels centres d’atenció primària com 
a nivell dels hospitals, per tal de mantenir una atenció sanitària pública de 
qualitat als ciutadans i ciutadanes de la nostra comarca. 
 
Cal recordar que la situació dels serveis sanitaris al nostre territori pateix un 
dèficit històric i que aquesta tendència s’havia modificat en els darrers anys 
amb la construcció del CAPI Baix a Mar i amb el compromís de la construcció 
d’un nou hospital comarcal a Vilanova i la Geltrú.  
 
I és per aquest motiu que, des del Grup Municipal Socialista, presentem 
aquesta moció per tal d’insistir en la importància d’aquesta nova infraestructura 
per a la comarca del Garraf, ja que ha de servir per a millorar i ampliar els 
serveis sanitaris públics per tal d’adaptar-los a les necessitats reals, actuals i 
futures de la població del Garraf. 
 
És per aquest motiu i per tot l’exposat que proposem al Ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS: 
 
“PRIMER. Demanar al conseller de Salut del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que estableixi el calendari d’execució dels acords presos en la 



 

sessió de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, realitzada el 26 de 
maig de 2011, relativa a l’elaboració del projecte bàsic i executiu per a la 
construcció del nou hospital de referència comarcal a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Demanar al conseller de Salut del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que comuniqui oficialment als ajuntaments de la comarca, al Consell 
Comarcal i al Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf, el calendari 
d’execució dels esmentats acords relatius a l’elaboració del projecte bàsic i 
executiu per a la construcció del nou hospital de referència comarcal a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, mentre no 
es porti a terme la construcció del nou hospital comarcal, adopti totes les 
mesures pressupostàries adients per poder fer front, ja des de l’exercici 2012, 
a les inversions necessàries perquè els actuals hospitals de referència (Sant 
Camil a Sant Pere de Ribes i Sant Antoni Abat a Vilanova i la Geltrú) i els 
Centres d’Atenció Primària puguin disposar de les infrastructures adequades 
per poder continuar oferint uns serveis sanitaris públics del màxim nivell i 
qualitat a tots els ciutadans i les ciutadanes de la comarca del Garraf. 
 
QUART. Posar aquest Ple a la disposició de la Conselleria de Salut per a 
qualsevol qüestió que pugui requerir per part de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a facilitar el compliment dels Acords presos per part dels òrgans del 
Parlament de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Traslladar els presents acords al president de la Generalitat de 
Catalunya, al conseller de Salut, als ajuntaments de la comarca, al Consorci 
Sanitari del Garraf, al Consell Comarcal del Garraf, als comitès d’empresa dels 
hospitals Sant Camil i Sant Antoni Abat i als grups parlamentaris.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, també serem ràpids en aquest tema, serem 
breus, perquè bàsicament el motiu de la moció és donar suport al govern per 
demanar que compleixin, o sigui, que la Generalitat compleixi els seus 
compromisos en els acords presos en la Comisió de Salut aquesta del 26 de 
maig, que es van aprovar, van ser dues, una per unanimitat i l’altra només 
amb una abstenció, que el que deien era que es fes dintre de l’any 2011, 
s’encarregués el projecte bàsic i després el projecte executiu del nou hospital.  



 

Aleshores el que demanem aquí és de que es demani a la Generalitat un 
calendari d’execució, una mica doncs perquè sé que en això jo crec que hi 
hem estat tots a sobre, i llavorens demanar el calendari aquest d’execució, 
perquè al 2011 no ha sigut, al 2012 hem vist que tampoc hi és.  Llavorens 
demanar això.  I mentre això no és una realitat, perquè com que sabem que el 
temps entre que es fa el projecte i que es pot començar a utilitzar l’equipament 
és molt llarg, el que es demana també és de que mentrestant això no sigui 
una realitat, òbviament el que s’havia quedat sempre, de que es fagin les 
inversions necessàries en els centres existents, i no només en els hospitals, 
sinó també aquí incorporàvem els Centres de Primària.  I aquí, a veure, insistir 
en la importància aquesta de dir, no perquè sigui... -ja no parlarem de la 
importància de l’hosipital, eh?, que això ja ho hem parlat moltes vegades-, 
sinó de dir que per poder entendre que com més temps passem, o sigui, com 
més triguem a fer el projecte, sortirà més car el sistema, diguem, perquè 
llavorens més s’ha d’anar invertint en els centres existents, que al final ha 
d’anar a parar en el nou hospital, no?  Per tant, per aquests dos motius, per 
seguir donant els serveis de qualitat a la població de la comarca, i després per 
això, per una qüestió de dir: una inversió d’ara ens estalviarà costos a mig i 
llarg termini, no?  Llavorens per això nosaltres presentem aquesta moció una 
mica com... allò, per insistir i donada la importància del tema, perquè 
òbviament tots sabem que hi ha pocs diners, no?, i que han baixat les 
inversions a tot arreu i tot això, i a part de les inversions en general que 
después hi ha una altra moció, però mirant també les inversions de l’àmbit 
sanitari, de l’àmbit salut, clar, el que també demanem és això, és que es 
prioritzi aquest territori una mica, perquè el compromís de l’hospital havia girat 
una mica la tendència aquesta del dèficit històric que teníem en temes 
sanitaris i en altres coses que s’han anat fent, però sí el fet de dir: home, igual 
que es decideix que es destinen cinc milions a l’Alt Penedès o que es destinen 
10 milions als vallesos, 7 milions al Maresme, ja no dic els 64 de Barcelona, 
no?, però clar, igual que es destina això, home, que prioritzin, demanar que es 
prioritzin les inversions aquí en aquest territori, perquè, pues això, pues per la 
importància que té i sobretot pel dèficit que anem acumulant en el tema 
sanitari.  Per això es demana el suport a la moció per part de tos els grups.  
Moltes gràcies.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Grifell.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, per posicionar el govern.  En tot cas per manifestar-li el nostre... el vot 
favorable a la seva moció, sense cap tipo de pal·liatiu.  En tot cas remarcant 
els cinc punts que vostès plantegen.  El que sí que m’agradaria és donar-lis 



 

algunes informacions respecte al que vostè planteja.  Una, em sembla que és 
públic i notori, l’alcaldesa ja va fer públic el malestar d’aquest govern i 
d’aquest equip de govern en bloc, per entendre’ns, amb relació al dèficit 
sanitari, ja no històric sinó al puntual que tenim ara, amb relació a les 
inversions de la Generalitat, no?  Però això s’ha de concretar amb accions per 
part d’aquest govern.  L’oposició és lògic que facin mocions, el govern el que 
ha de fer és actuar en conseqüència, no podem quedar-nos només amb la 
moció, només faltaria, no?  En tot cas que sàpiga que aquest mateix dimecres 
nosaltres tenim reunió, ja concertada des de fa temps, amb la nostra regió 
sanitària, amb la doctora Puig i amb tota la gent del seu equip, per començar a 
treballar quines són aquelles inversions prioritàries a la comarca amb relació al 
manteniment dels hospitals i dels nostres centres de dia... ai, perdó, de 
primària, d’atenció primària, disculpi, i en tot cas amb això comencem a 
treballar.  Però no només això, sinó que l’alcaldesa ja ha demanat formalment 
visita, que no només ja com a alcaldesa de Vilanova, sinó com a presidenta 
del Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf, amb el conseller Ruiz, 
amb la voluntat de treballar amb el Departament quin és el futur de la inversió 
de l’hospital, clarificant-ho, tal com vostè manifesta en la seva moció, saber 
exactament el calendari i el plantejament.  Nosaltres som de la mateixa opinió 
que vostè en aquest sentit.  És illògic invertir o seguir invertint diners en 
inversió, que haurem de fer-ho, eh?, durant el temps que duri el procés de 
l’hospital, perquè estem gastant doblement, no?  Per tant, en un moment de 
recessió com l’actual, el llògic seria una inversió doncs que això comencés a 
funcionar d’una forma molt més diligent. 
 
Saben vostès, com sé jo, que això pot ser extrapressupostàriament, no és 
necessari que es faci directament a través del pressupost del 2012 de la 
Generalitat, sinó que hi han altres mecanismes, que el coneixen perfectament.  
Aquesta és la nostra voluntat.  Entendran que aquests mesos el que hem 
intentat, i fruit de la situació doncs d’ajustos econòmics de la pròpia 
Generalitat ha estat mantenir doncs una mica des del punt de vista de 
l’estructura el Patronat, dic el Patronat, el Consell Rector, en el sentit de que hi 
hagués dins dels sistemes hospitalaris de la comarca doncs una certa 
sensació de que els treballadors no es sentissin menystinguts.  Això ja ha 
passat, i ara toca passar ja a l’acció en aquest sentit.  Doncs que sàpiga que 
aquest mateix dimecres, ja els hi puc avançar ara, a la tarda, l’alcaldesa, jo 
mateix i altres tècnics de la casa i del Consorci, anirem a parlar amb ells per 
veure quines són les inversions que considerem oportunes també des del 
Consell Rector amb relació a la situació sanitària a la comarca.  I també 
comentar-li això, no?, que amb el conseller doncs ja hem demanat hora i que 
ja hi hem parlat.  Jo crec que ells estan per la labor.  Imagino que des del punt 
de vista econòmic hi ha situacions complexes, però nosaltres, en privat i en 
públic, el conseller sí que ens ha manifestat que té tota la lògica del món 
doncs aquesta inversió futura de l’hospital al Garraf. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Paraules?  Quim, senyor Arrufat, no?  Doncs 
passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 23. MOCIÓ DEL PSC SOBRE ELS USOS DEL PORT. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la moció número vint-i-tres, moció del PSC sobre els usos del port.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El Port de Vilanova i la Geltrú forma part del relat històric, social i econòmic de 
la ciutat.  Es tracta d'una infraestructura necessària, que s'ha anat transformant 
amb els anys i els usos del qual determinen, cada cop amb més intensitat, no 
solament la identitat del propi Port, sinó el model global de la ciutat.  
 
La regulació que garanteix el funcionament eficaç i el desenvolupament futur 
del Port està recollida en el Pla Especial d'Ordenació del Port, aprovat el 2007.  
 
En els quasi cinc anys passats des de la redacció d’aquest document, tant la 
situació econòmica com les perspectives de creixement s'han vist truncades 
per la crisi, que ha posat en entredit alguns dels paradigmes passats i ens 
obligarà a ser molt precisos en la definició de les infraestructures del futur. 
L'impacte de la crisi ha afectat directament algunes previsions contingudes en 
el Pla, com la no realització, de moment, de l'ampliació de la zona de suport 
comercial i desenvolupament tecnològic o la probable caducitat de la reserva 
per investigació si no se’n prorroguen els terminis.  
 
Així mateix, i d’acord amb el contingut actual, segueixen sobre la taula alguns 
punts que requereixen modificacions urbanístiques, com la plaça del Port i la 
del Trajo de Garbí, que comporten la cessió d’edificis d’equipaments per a la 
ciutat. Ambdós suposarien la recuperació d'espais oberts per a la ciutadania i, 
en conseqüència, resulten d’especial interès. 
 
El Govern municipal ha fet diferents pronunciaments respecte a les intencions 
relaciones amb el Port i els usos que pretén impulsar-hi, d'entre tots els 
previstos pel Pla Especial.  Però en paral·lel, els pressupostos de la Generalitat 
només preveuen una sèrie d’inversions menors, més aviat de manteniment de 



 

la infraestructura.  
 
Per tot això i atès que alguns dels pronunciaments fets pel Govern respecte al 
Port en solitari requereixen de l’aprovació d’aquest Plenari i que la configuració 
d'aquest no pretedetermina cap majoria clara, es demana el següent  ACORD: 
 
“Instar el Govern a presentar en Comissió Informativa, en un termini de tres 
mesos, un document de base que permeti debatre i fixar una posició municipal 
respecte com ha de ser el Port, els usos preferents i el seu encaix amb el 
conjunt de la ciutat, especificant -si s'escau- les modificacions que el Govern té 
previst dur a terme, i les actualitzacions -si així ho considera oportú- del Pla 
Especial d'Ordenació del Port, així com un calendari al respecte.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  També intentant ser breu, la intenció d’aquesta 
moció bàsicament el que pretén és demanar al govern que obri aquest procés, 
en Comisió Informativa que ens presenti un document, perquè respecte al 
Port, des del mes de juliol, diguéssim, que hem sentit, escoltat diferents 
pronunciaments del propi govern.  La pròpia alcaldesa el juliol, parlant de 
decisions transcendentals que s’havien d’acordar amb Ports abans de l’agost, 
després va anar traient una sèrie de posicionaments; el regidor en el Ple del 3 
d’octubre va parlar de que no podia fer res respecte la plaça del Port a 
l’espera d’inversions, perquè en funció de les inversions que tinguessin 
veurien quins usos li volien donar; el regidor de Promoció Econòmica ha parlat 
o va parlar de la importància de l’ús comercial del Port; després vostè mateixa 
ha parlat dels creuers, i no només dels creuers, sinó en el sector de creuers, 
dels creuers de més luxe.  Per tant, hem anat veient diferents pronunciaments 
públics, o en tot cas els hem vist a través dels mitjans de comunicació, perquè 
en Comisió és veritat que nosaltres ja el juliol ho vem demanar a la Comisió de 
Promoció Econòmica i no n’hem sabut res més.  Bàsicament el posicionament 
del govern respecte al Port, perquè és una peça clau i estratègica del 
creixement de la ciutat, és una infraestructura que no està aïllada, i per tant 
conviu amb la ciutat, i per tant el temps va passant.  El temps va passant vol 
dir que tenim el Pla Especial del Port, que és del 2007, que òbviament no és 
una cosa de gestió estrictament municipal, però hi ha algunes coses, com per 
exemple doncs les reserves per als usos científics que caduquen aquest any, 
perquè caducaven als cinc anys, és a dir, hi ha algunes coses que van 
afectant directament, perquè ja ha canviat la ciutat, perquè segurament 



 

l’ampliació que estava prevista i que condicionava la reserva, cinc anys 
després, amb la situació econòmica que hem tingut, no ha sigut possible ni 
viable. 
 
Però en tot cas aquí el que demanem no és què s’ha de fer amb el Port, o 
sigui, què ha de fer la Generalitat amb el Port.  Aquí tenim, considerem 
nosaltres, dos vies o dos postures possibles: una, fer seguidisme, en el bon 
sentit de la paraula, però seguir allò que Ports de la Generalitat vol que sigui 
Vilanova, i això per tant té interessos de part, o podem intentar posicionar, que 
és el que demanem al govern, que lideri el posicionament del que Vilanova vol 
que sigui el seu port.  I a partir d’aquí tenim la posició nostra directa, i tenim 
clar què és exactament el que volem que sigui el Port, som més forts per anar 
a tot arreu i som més forts per demanar a la Generalitat el que faci falta, som 
més forts per saber quines són les modificacions que necessitem. I aquest és 
l’exercici que demanem, i no ho demanem com a crítica, sinó perquè creiem 
que és un element que ens permetrà ser més forts de cara endavant, no anem 
fent petit a petit les coses que van passant sobre la marxa, sinó reflexionem, 
tinguem una posició clara i a partir d’aquí la podem defensar a tot arreu. 
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Escalas.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bona tarda, alcaldesa.  Senyor Escalas, vostè ja ho ha dit, no?, s’han fet 
numeroses intervencions per part del govern respecte al Port, respecte a les 
activitats, amb lo qual jo crec que demostra de manera clara l’interès que hi ha 
per part d’aquest govern de tirar endavant el projecte i tot lo que tingui que 
veure en relació amb el Port, no? 
 
El Port no és aliè en absolut d’aquesta preocupació i perquè és una 
infraestructura amb capacitats encara per desenvolupar, i amb oportunitats 
encara per explorar, no?  En el Port hi concorren la gestió pública i la gestió 
privada.  El sector públic l’ha construït, el regula i el manté, alhora que 
gestiona les concessions d’espais per a les concessions a empreses i 
col·lectius per tal que la societat en pugui treure profit per al seu 
desenvolupament econòmic i de lleure. 
 
El Pla Especial del Port va suposar al seu moment una posada al dia de 
l’ordenació de concreció de voluntats de les administracions i d’alguns dels 
agents privats del Port.  En aquests moments ja hem experimentat quatre 
anys de rodatge de la seva aplicació, hem pogut apreciar les llacunes i les () 



 

d’algunes de les seves determinacions, però sobretot som immersos en una 
situació de crisis que ens fa més exigents amb l’actuació pública.  
 
No podem acontentar-nos amb regular i hem de sortir a cercar, hem de fer 
atractiu el Port i facilitar les inversions.  Això està en línia una mica del que 
estem parlant, totes aquestes manifestacions van en línia amb aquestes 
actuacions que s’estan fent, diguem també des d’un punt de vista menys 
tècnic, una actuació comercial respecte el propi Ajuntament per anar a buscar 
diferents operadors que puguin intervenir dins del Port. 
 
L’administració de la Generalitat, com totes les administracions, en aquests 
moments no té recursos per a noves inversions -això ja ho sabem tots-, ni a 
curt i a mig termini en aquest moment, cosa que no és impediment per 
analitzar i actualitzar les prioritats.  Això estem d’acord amb el que estem 
plantejant.  Aquest govern està treballant des del primer dia en el present i el 
futur del Port, interlocutant amb l’administració portuària amb agents i activitats 
actualment existents en aquell àmbit i amb possibles interessats.  Perquè 
encara que no som l’administració portuària, és clar que representem els 
interessos de la ciutat i el seu territori i no podem deixar de ser presents a  la 
primera línia a l’hora de prendre decisions i decidir projectes cap endavant del 
nostre Port. 
 
La interacció entre la ciutat i el port és gran i complexa.  Qüestions funcionals, 
econòmiques, socials, mediambientals, de paisatge, d’ús públic dels espais, 
de mobilitat, etc.  S’ha d’analitzar quina evolució és previsible que tingui el 
sector pesquer, el sector comercial, la nàutica esportiva, les drassanes, així 
com altres opcions possibles, degut al moment en el que ens trobem, i sabem 
la incertidumbre en què es troben molts d’aquests sectors.  És per això que 
ens sembla bé obrir aquest debat, el dels grups i altres interlocutors, i si cal 
votarem a favor de la moció presentada i ens comprometrem a presentar 
aquesta documentació base en el periode del temps citat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, simplement dir... manifestar el nostre suport a la moció i en tot cas intentar 
afegir, si es vol, com una esmena o un afegitó en el mateix text de l’acord, 
donat que la transcendència del que ha estat per a la ciutat, i és el port de la 
nostra ciutat, i el que va ser inclús la redacció del Pla Especial, que va 
comportar doncs també tot un procés participatiu, de consulta, de recollida, de 
què pensaven doncs des de la Confradia de Pescadors, des del Club Nàutic, 



 

des de les associacions de veïns, des de la ciutadania en general, m’agradaria 
afegir que en aquest sentit doncs aquest procés de debat, evidentment que el 
fem polític i per tant en el si de la Comisió Informativa, però com sabeu hi ha 
constituït el Consell Assessor del Barri de Baix a Mar, on hem anat, on s’ha 
anat doncs treballant i parlant sobre el futur del barri, de les perspectives i els 
diferents documents que hem tingut, i que en aquest sentit doncs afegir que 
també es convoqui el Consell Assessor del Barri de Baix a Mar i que 
paral·lelament, o simultàniament, doncs també es produeixi aquest debat 
doncs amb el conjunt de la ciutadania. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Justament del Consell Assessor de Baix a Mar era una qüestió que nosaltres 
havíem tret a Ple, proposant la creació d’un Observatori del Port.  En tot cas, 
digués com es digués, la preocupació per la vinculació, el seguiment del port 
amb la ciutat, o sigui, la vinculació del port amb la ciutat i el seguiment de tot 
el que s’hi feia, no s’hi feia, quedava... caducava, no caducava, s’havia de 
revisar, etc.  Recordo que l’anterior govern ens va dir que per això ja hi havia 
el Consell Assessor de Baix a Mar, que al nostre entendre no complia aquesta 
funció, ni la compleix, i ara no sé ni si s’ha convocat d’ençà del canvi de 
govern, ho desconec, però en tot cas no era exactament la seva funció ni 
havia servit, fins i tot per a les funcions per a les quals havia estat creat 
tampoc havia servit al 100%, per aquestes, almenys per opinió de bastants 
dels... o d’alguns dels assistents. 
 
En tot cas nosaltres donarem suport a la petició, perquè també ens intriga 
determinats... bueno, notícies que van sortint al voltant del port.  Ja va 
manifestar el govern en campanya electoral, quan no era govern i com a 
govern, que el port era una cosa estratègica, era un actiu estratègic de ciutat.  
I nosaltres estem totalment d’acord des del principi en què calia mà esquerra 
en la gestió i promoció econòmica de la ciutat.  Amb això jo crec que hi havia 
una unanimitat de tots els grups, però que això no contradiu que es tinguin les 
coses clares i es pugui parlar d’una planificació d’infraestructures, d’una 
revisió del Pla Especial del Port o una actualització, o tot plegat.  Una cosa no 
ha de contradir l’altra.  No per dedicar molt temps a promoure econòmicament 
els actius que pot donar el port i que segurament pot ser explotat encara més 
en benefici d’una major generació de llocs de treball, no per això hem d’oblidar 
que hi ha pendent una planificació, que hi ha unes inversions que es poden 
fer, i sobretot tenir clar la ruta que segueix el port i quin port volem, i quins 



 

espais al voltant del port volem per a la ciutat, o per al comerç, o per als 
negocis, o per al que sigui, però poder-ho parlar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, sembla ser que n’hi ha acord en aquesta moció.  El fons de la moció en si 
al final és debatre en Comissió Informativa quin futur li hem de donar al port i 
en quines formes, i com hem d’aprofitar les diferents possibilitats, no? 
 
Nosaltres donarem suport a aquesta moció, creiem que ho hem de debatre, 
hem de... estem d’acord també de que el Consell de Baix a Mar també ha de 
participar.  Estem parlant d’un patrimoni de Vilanova, un patrimoni a més que, 
com tots els patrimonis naturals, es té o no es té, o sigui, no totes les ciutats 
tenen port ni en poden tindre, no?  Nosaltres donarem suport a aquesta moció 
i sí que també hi volem ressaltar de que ja que ho debatrem en Comissió 
Informativa, que triguem... sí, s’ha de ser eficient en el temps, però triguem el 
temps necessari perquè hem de fer un projecte com déu mana i per això es 
necessita el temps que faci falta.  Donarem suport a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Per tant... digui’m, senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Simplement per agrair el suport de tots els 
grups, per dir que no tenim cap problema en buscar la formulació que 
enteníem que venia en el document de base i que () aquí a debatre i fixar una 
posició, transcendia la pròpia Comisió Informativa, però en tot cas no hi ha 
cap problema i òbviament els tres mesos era una estimació, que del que es 
tracta és de fer-ho bé i per tant no és un límit. 
 
ALCALDESSA 
 
Afegim lo del Consell de Baix a Mar, si li sembla.  Acceptarien vostès que l’han 
presentat aquest afegit? 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Sí, sí. 



 

 
ALCALDESSA 
 
D’acord?  Molt bé.  Per tant, passaríem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Bé, de fet, per tancar aquest tema del port, demà precisament anem de 
l’Ajuntament de Vilanova jo mateixa a Igualada a fer la presentació del port.  
Per tant, és un tema que per a aquest govern és estratègic i havia 
evidentment que obrim, impulsem aquest debat que ha estat present des del 
principi, però anem concretant, que ho compartim. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Instar el Govern a presentar en Comissió Informativa, en un termini 
de tres mesos, un document de base que permeti debatre i fixar una posició 
municipal respecte com ha de ser el Port, els usos preferents i el seu encaix 
amb el conjunt de la ciutat, especificant -si s'escau- les modificacions que el 
Govern té previst dur a terme, i les actualitzacions -si així ho considera oportú- 
del Pla Especial d'Ordenació del Port, així com un calendari al respecte. 
 
SEGON. Convocar el Consell Assessor de Baix a Mar perquè paral·lelament 
també es produeixi aquest debat amb el conjunt de la ciutadania.” 
 

 24. MOCIÓ DEL PSC PERQUÈ S’INCLOGUI LA CONSTRUCCIÓ DE 
L’ESCOLA PASÍFAE EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA 
GENERALITAT PER A L’ANY 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, passem al proper punt, que és el punt número vint-i-quatre, moció del 
PSC perquè s’inclogui la construcció de l’escola Pasífae en els pressupostos 
de la Generalitat per a l’any 2012.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Aquests dies hem rebut de part del Govern de la Generalitat una nova mala 
notícia relacionada amb l’educació. La proposta de pressupostos per al 2012 
que ha presentat el govern de CiU, que situa la inversió a la nostra ciutat molt 
per sota del que seria desitjable, és especialment negativa en educació perquè 
voldrà dir que la inversió a la nostra ciutat per part de la Generalitat torna a ser 



 

mínima, malgrat les grans necessitats que existeixen. A més de les ja 
conegudes retallades en les subvencions a llars d’infants i a l’escola de 
música, no es preveu la construcció de cap edifici per a l’escola Pasífae, ni tan 
sols la redacció del seu projecte executiu, ni cap partida que pugui suposar una 
millora de les instal·lacions actuals. 
 
Al mes de novembre, i amb la presència en aquesta sala de plens de 
representants dels pares i mares de l’escola, aquest ple municipal va votar una 
moció per donar suport al govern municipal per tal que avancés en les 
negociacions amb el Departament.   
 
La decepció ha estat gran quan hem constatat que l’esforç que està suposant 
per a la comunitat educativa del centre apostar clarament per un centre 
actualment en barracons no ha estat correspost amb la inversió que calia. Com 
es deia en aquella moció “En tots aquests anys els pares i mares de l’escola 
han confiat en la ràpida resolució de la construcció de l’escola -es tractava en 
un principi d’uns pocs anys- i han apostat decididament per un equipament 
provisional amb l’esperança que, tal com havia passat en els anteriors centres 
oberts recentment, no s’allargaria gaire la construcció definitiva de la nova 
escola. La realitat, però, és que l’alumnat de p-3 i p-4 que en el seu dia van 
estrenar l’escola haurà estat, si no s’acceleren les tràmits actuals, tota la seva 
primària en la construcció provisional actual, fet que creiem que no és 
desitjable si volem un ensenyament de qualitat.” 
 
És per això que, els grups municipals sotasignats  
 

ACORDEN 
 
“PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat que reconsideri la no inclusió de 
cap partida en el pressupost de 2012 per a l’escola Pasífae i, per tant, hi habiliti 
una partida perquè es pugui iniciar la construcció de l’edifici de l’escola durant 
aquest any 2012. 
 
SEGON. Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que adeqüi de 
forma convenient les instal·lacions provisionals actuals amb un pati que estigui 
dotat d’ombra, d’arbrat, d’una pista esportiva, de jocs infantils, etc., perquè s’hi 
pugui desenvolupar l’activitat acadèmica en el centre d’una forma homologable 
a la de les altres escoles de la ciutat. 
 
TERCER. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que 
aclareixi quin serà el futur immediat de l’escola i quines conseqüències se’n 
derivaran si s’opta per posposar sense data la construcció de l’escola, molt 
més enllà dels dos anys necessaris per a la seva construcció, i si s’optarà per 



 

la seva desaparició a mig termini, atesa la reducció de línies prevista per al 
curs vinent.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, aquesta moció és un últim intent per donar 
suport al govern municipal perquè pugui reclamar un cop més la construcció 
de l’escola Pasífae.  L’hem volgut presentar ara perquè com que s’està 
parlant, s’està en procés d’aprovació dels pressupostos per a aquest any de la 
Generalitat, doncs a veure si en una última negociació els grups que donguin 
suport en els pressupostos, doncs puguin incloure almenys alguna partida per 
poder avançar en aquest sentit, eh?, en el sentit de fer l’escola. 
 
Hi ha tres punts, bàsicament són els que ha llegit el senyor secretari.  I la idea 
és aquesta, que s’inclogui una partida per construir l’escola, sigui projecte o 
sigui l’escola.  Després tenir en compte el tema del pati, sóc conscient de que 
s’han fet millores en el pati darrerament, però no oblidem que és un tema que 
ha de ser el mateix Departament qui se n’ha de fer càrrec i que hauria de 
millorar les condicions de l’escola, perquè si han d’estar els nens doncs durant 
un temps més d’aquesta forma provisional, el pati hauria de ser bastant més 
agradable del que és ara, que ho és els dies que fa bo, però ara que vindrà 
l’estiu, que el sol és més present, els hi falta ombra, els hi faltarà ombra, els hi 
faltarà espai, eh?, i hi ha tota una sèrie de demandes dels pares i mares en 
aquest sentit.  I després un tercer punt, que és que el Departament 
d’Ensenyament aclareixi quina és la intenció amb l’escola, la reducció de 
possibles grups de cara al curs vinent creava neguit, ja ho vaig manifestar així 
en l’últim Ple en un prec, i que ho volíem escriure com a moció perquè el 
mateix Departament doncs es posicioni sobre quin serà el futur immediat de 
l’escola, i si ha de ser per molt de temps la situació provisional, doncs home, 
que es posin mesures per fer més agradable almenys l’estada dels nens i 
nenes a l’escola. 
 
Sóc conscient que el govern ha fet gestions, s’ha reunit amb estaments de la 
Generalitat per tirar endavant el tema, que no és un tema fàcil, i simplement 
volia aprofitar el moment de simultaneïtat amb el tema dels pressupostos per 
donar suport al govern per poder reclamar l’escola. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, jo agrair en tot moment aquest suport.  Cal dir que bàsicament els tres 
acords que es presenten en aquesta moció tots tres ja d’alguna manera ja 
s’estan duent a terme i de fet podem una mica justificar-ho, no?  En quant al 
primer acord, que és l’instar en aquesta inclusió en els pressupostos, com vam 
dir el dimecres passat, l’alcaldessa i gran part del govern municipal vam posar 
de manifest de manera notòria el nostre enuig per aquesta falta d’inclusió, i de 
fet ja vam començar a prendre les diferents actuacions per tal de fer-ho palès 
als principals òrgans de la Generalitat. 
 
Cal dir que aquest govern és lleial al govern de la nostra nació, però sobretot 
vol ser lleial als interessos de la nostra ciutat i, per tant, en aquest sentit serem 
congruents amb això.  
 
En quant al segon punt, que fa referència a les actuacions sobre el pati, jo 
vaig comprometre’m en un Ple a que aquestes actuacions es farien sí o sí, i 
de fet, aprofitant les vacances de Nadal, amb un esforç econòmic important i 
d’actuació, ja vam dur a terme unes accions que doncs en la meva relació 
contínua amb els pares i mares i lo que és la direcció del centre, doncs s’han 
agraït força, que és la realització de la pista per jugar a futbol, una pista que té 
unes porteries i haver plantat arbres, arbres que en el seu moment doncs ja 
també aniran incrementant ombra i també el compromís d’incrementar més 
ombres i continuar amb el tema dels jocs infantils.  Haig de dir que aquest és 
un esforç, un esforç econòmic evidentment, un esforç de coordinació, però un 
esforç que des de tot moment vam entendre que el tindríem que fer, sí o no, o 
sigui, sí o sí, i per tant l’hem fet des del punt de vista municipal, aprofitant les 
vacances de Nadal, eh?  Per tant, això ja ho hem desenvolupat. 
 
Vull també posar de manifest que estem en contínua comunicació amb la 
direcció del centre i amb l’associació de pares i mares.  De fet, la setmana 
passada em vaig reunir amb els pares i mares.  Avui mateix, l’alcaldesa ha 
tingut una altra reunió, jo diria l’enèsima reunió, amb la directora dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament, la senyora Montserrat Llobet, on 
novament hem tret a col·lació el tema de l’escola Pasifae, i ens hem emplaçat 
a seguir aquestes converses, que són unes converses intenses, que com 
vostès saben que han estat al govern, són molt complicades.  Entenem també 
la situació de la Generalitat, són moments difícils, eh?, amb crisi econòmica, 
etc., però això no ens treu el nostre empeny de continuar treballant i de 
continuar fent la feina que ens pertoca, que és aquesta lluita pels interessos 



 

de la nostra ciutadania, no?   Certament sembla que es vincula o que es 
constata un cert estancament en la demanda de places, això és cert en P3, 
però totes aquestes diguem-ne relacions es mantenen, es van seguint i 
seguirem amb el debat i amb la negociació.   
 
Crec que en Comisió Informativa vaig informant de totes aquestes qüestions, 
més enllà de que apareguin de manera constant en els diferents plens.  
També crec que és important que entre tots entenguem doncs que la lluita és 
complexa, que intentarem sortir-nos i reeixir-nos de la millor manera possible i 
que el compromís amb la nostra ciutat és en la defensa del sistema educatiu a 
la nostra ciutat que, com saben, sempre hem defensat que ha de ser el de la 
màxima qualitat possible. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs bàsicament per donar suport al contingut de la moció, com no podia ser 
d’altra manera.  I en tot cas bueno, en aquest sentit també comentar que s’ha 
presentat una interpel·lació parlamentària, en aquest cas doncs signada per 
Iniciativa, pel PSC i Esquerra Republicana, i que també es va brindar al PP 
doncs a que signés, donat que hi havia una moció unànim que demanava el 
tema de l’escola, i en aquest cas per recordar-li també doncs al Partit Popular 
que hi han incongruències entre, a vegades, doncs el posicionament que es té 
en els plens municipals i el posicionament que tenen els grups parlamentaris. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, jo només em centraré en el fragment en què el regidor Martorell, que és 
qui ha exposat la moció crec, parlava justament de que almenys es faciliti, si 
l’escola no s’ha de construir en els propers anys o no hi ha partida possible, es 
faciliti que la Generalitat posi els diners per adequar-la i equiparar-la al nivell 
que tenen les altres escoles, eh?, bueno, per motius obvis. 
 
Hi ha dos grups aquí que pacten els pressupostos a la Generalitat, i hi ha dos 
grups que a més a més disposen, eh?, d’actius vilanovins.  Dos?, més?, no?, 
no sé... ah, no se sap, d’acord.  Bé, n’hi ha dos aparentment que estan 
acordant tancar els pressupostos, potser n’apareix algun més per la banda, 



 

però en tot cas n’hi ha dos principalment que estan tancant els pressupostos i 
a més a més que tenen uns quants vilanovins al capdavant, els uns i els 
altres, i que poden fer l’esforç, no?, si més no, si no és de construcció de la 
nova escola, almenys d’arranjament i per tant facilitar-li les coses en aquest 
Ajuntament i sobretot a la comunitat educativa d’aquest centre i als nens i 
nenes, que són els que més em fan patir, que són els que no hauran conegut 
una escola en condicions en sa vida. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Paraules?  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bé, per posicionar-nos, evidentment com serà de forma 
positiva, doncs ja en aquest Ple d’aquest Ajuntament, perquè el problema 
bàsicament és del municipi, dels ciutadans d’aquest municipi, ja es va 
posicionar a favor, a favor de les famílies, a favor dels nanos, a favor dels 
professionals, com ja es va dir.   
 
En resposta a Iniciativa, doncs pot haver-hi un acord, sí, però aquesta qüestió 
pues encara no ha sigut votada, no ha sigut acordada per qui realment té el 
poder, no?, que és el Parlament de Catalunya.  Llavorens, podria... ja veuríem 
el que faríem, però jo crec que com ja ha passat més d’un cop, hi han alguns 
parlamentaris, tinc l’honor d’estar asseguda al costat d’un, jo crec que sí que 
farem l’esforç tots per portar a terme aquesta problemàtica de la ciutat.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, jo només volia recordar que efectivament en aquest moment hi han uns 
partits que voten uns pressupostos, però també vull recordar que aquest és el 
quart any de l’escola Pasifae, i en els tres anteriors també hi havien uns altres 
partits que també votaven els pressupostos, aquí, a la Generalitat i a l’Estat 
espanyol.  Per tant, em penso que aquesta excusa els que ara fan resolucions 
no la tenen fàcil.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  En tot cas, el tema que ens ocupa...  Senyor Elena, digui’m. 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
Només perquè és veritat que hi han coses a vegades que els governs 
anteriors no les han fet bé i les hem reconegut.  Però en aquesta ciutat s’han 
fet tres escoles, i aquesta darrera, i aquesta darrera va conseguir la ciutat que 
es fes una escola nova quan les xifres... en altres ciutats no es van fer, 
havent-hi les mateixes xifres no es va fer una escola nova.  I el compromís per 
escrit existia de fer-se l’obra, i on s’està retrassant és en aquests moments.  
Miri, no m’agrada repassar-ho, repassar el passat amb relació a aquest tema, 
però em sembla que és veritat... 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, crec que... senyora Llorens, s’hauria d’acabar aquest debat, perquè... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Molt breument, molt breument.  El compromís per escrit, si realment existeix, 
jo li agrairé que ens el faci arribar, perquè no es pot imaginar lo que facilitaria 
la negociació.  Aquest compromís per escrit s’ha demanat reiteradament, no 
vull posar de manifest declaracions de l’anterior regidora, però puc assegurar 
que aquest document per escrit no existeix.  I no ha existit mai. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
El que no pot ser i el que... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
I si existeix, dongui’ns-el, perquè seria deslleialtat no donar-lo. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Senyora Llorens, el que no pot fer un regidor d’Educació d’una ciutat, des del 
meu punt de vista, és sistemàticament defensar la posició del govern de la 
Generalitat en un tema en el que no tenen raó, i apel·lant sistemàticament a 
que això no s’havia fet en el passat, jo crec que fa un mal favor. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Senyor Elena, des del primer moment hem dit públicament que el passat 
dimecres 11 de gener vam defensar amb rotunditat absoluta l’enuig d’aquest 
govern a aquestes qüestions i d’altres.  També vull dir que creiem que són 
moments difícils, moments complexes i la lleialtat institucional sempre serà un 



 

segell d’aquest govern municipal, però això mai, mai anirà en contra de 
defensar la nostra ciutadania per la qual treballem, per la qual ens esforcem i 
per la qual diàriament ens reunim, convinem, etc.  Crec que és interessant dir 
que nosaltres hem estat capaços en quatre mesos d’arranjar un pati, amb una 
situació econòmica límit, de posar... això és així, i de fer una sèrie 
d’actuacions sobre l’escola Pasifae que crec que no calia esperar aquest canvi 
de govern per fer-se, aquesta també és la nostra opinió. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Tancaríem aquest debat i passaríem a la... senyor Rodríguez, 
l’última paraula. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No volia ficar-me al mig de la picabaralla, però sí que també volia 
contestar al senyor Elena, no només per lo que ha dit el senyor Elena, sinó 
per un conjunt de mocions que hi han avui. 
 
Podem fer escoles i s’han fet escoles, podem fer carreteres i s’han fet 
carreteres, podem fer equipaments sanitaris i a la comarca no se n’han fet, 
hospitalaris, a la comarca no se n’han fet, en altres indrets sí.  Però no només 
cal fer-los, també cal pagar-los. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, jo crec que ara ja hem parlat i hem... senyor Elena, havia dit que era 
l’última paraula.  Li dono mig minut, i ara sí que és l’última paraula i tanquem, 
senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
El que realment vull dir és que em sembla que el parany en el que cauen 
sistemàticament de mirar enrere en aquests temes, no contribueix en res a 
aconseguir l’objectiu que volem, que és en aquest cas l’escola, i en altres 
altres qüestions. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, ara tanco jo ja el debat.  Aquest govern no mira enrere, aquest 
govern mira endavant i crec que l’argumentació de la regidora ha estat clara 
en aquest sentit.  I per tant jo crec que ara ja seria el moment de passar a la 
votació, perquè s’està perdent la discusió.  Vots a favor de la moció?  
S’aprova per unanimitat. 



 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  26.  MOCIÓ DEL PP SOBRE LES INVERSIONS DE LA GENERALITAT. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció del PP sobre les inversions de la 
Generalitat.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent. 
 
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, preveuen 
unes inversions territorialitzades a la comarca del Garraf, que representen 27€ 
per habitant, quan la mitjana per habitant de les inversions totals 
territorialitzades ascendeix a 214 € per habitant.  
 
Aquesta circumstància, tot i tractar-se de la xifra d’inversió més baixa dels 
darrers anys, no constituiria per si sola un problema, si no fora perquè aquesta 
situació es repeteix any rere any; a la nostra comarca hi ha necessitats 
d’inversions tant d’equipaments educatius, com hospitalaris i sanitaris; el cost 
de la territorialitat ja és força elevat tenint en consideració l’increment de les 
tarifes dels títols de transport públic més utilitzats i l’increment del peatge i 
reducció de les bonificacions dels túnels del Garraf; la nostra comarca se situa 
entre les comarques de Catalunya amb un major índex d’atur. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
“PRIMER. Deixar constància del malestar de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, pel tracte discriminatori que rep aquesta ciutat i la comarca del Garraf 
en les inversions territorialitzades del projecte de pressupost per a l’any 2012, 
que s’acumulen als darrers anys. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a tenir en consideració les 
necessitats d’inversions de Vilanova i la Geltrú i de la comarca del Garraf. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al president del Govern de la 
Generalitat, al conseller d’Economia i Competitivitat i als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.” 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Intentaré defensar aquesta moció sense 
mirar endarrere i tampoc sense mirar cap altra banda que al voltant meu.  I al 
voltant meu trobo vint-i-cinc regidors, alcaldessa inclosa, que tenen el 
compromís tots ells i en els programes diversos que tenim, de defensar la 
nostra ciutat, defensar Vilanova i la Geltrú.  Jo crec que en això hem d’estar 
d’acord i és el nostre compromís, no?  Dic això perquè aquesta moció no va 
en contra de ningú, sinó va en favor de tots i cada un de nosaltres i els 
ciutadans que representem.  I aquesta moció és també per donar suport a 
l’alcaldessa perquè d’alguna manera es senti recolzada per aquest 
Ajuntament a l’hora de demanar lo que creiem que hem de demanar i que 
ningú discutirà aquí, no? 
 
En aquest Ple hem parlat de moltes i moltes coses, hem parlat d’equipaments 
educatius, d’equipaments hospitalaris i sanitaris, hem parlat del peatge, de la 
reducció, d’unificacions de tarifes, de títols de transport, hem parlat de moltes 
coses. Al final hem de parlar de que a la comarca del Garraf les inversions 
territorialitzades representen 27 euros per habitant, quan la mitjana a tota 
Catalunya és de 214 euros.  Això és una cosa més que s’està repetint any 
rere any, o sigui, no és una cosa nova, eh?, o sigui, això no ha canviat, ha 
canviat el govern però no ha canviat al final el resultat.  I la veritat és que 
podem estar una mica cansats ja tots plegats, tots nosaltres, independentment 
del grup polític a què pertany cadascú potser, sobretot som vilanovins i creiem 
que és lo que hem de defensar, no?   
 
Doncs en aquesta moció lo que defensem és això, és que a veure si d’una 
vegada per totes podem canviar aquesta dinàmica.  No, ja dic, li recolzem 
senyora alcaldessa, i per lo tant no li demanarem que demani al senyor Mas 
cap pacte fiscal ni res d’això, nosaltres som d’una altra manera, nosaltres lo 
que volem és que facin les coses com creiem que s’han de fer.  Negociar, no 
ens donaran tot lo que volem, tampoc no farem cap bestiesa per això, però 
bueno, li recolzem perquè vagi a negociar.  No fa falta anar a Madrid, en 
aquest cas n’hi ha que anar més a prop, a Barcelona, demanar que siguin una 
miqueta menos centralistes els d’allà, i al final anar a defensar lo que és 
Vilanova i els interessos dels vilanovins.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Figueras. 



 

 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Senyor Álvarez, doncs en nom del govern 
manifestar-los el nostre agraïment, diguem, per la moció que han presentat i 
que recull en bona mesura l’esperit recollit per l’alcaldesa de la ciutat quan el 
dimecres passat, diguem, encapçalava aquesta comunicació en la primera 
instància del país per reclamar-li una mica que dir, home, tots som conscients 
de la situació econòmica que tenim, però que al Garraf tenim algunes 
necessitats, no?  Jo, des d’aquí estant, i ara mirava el senyor Ruiz, que avui 
és president del Consell Comarcal, i que en èpoques passades tal vegada, per 
ambdós –m’incloc jo també- enyorades, veient com està el pati, doncs li 
tocava una mica també fer determinats papers, no?, nosaltres els fem i un 
servidor els fa amb molta dignitat.    
 
Doncs agrair, com deia abans, diguem el suport d’aquest consistori en Ple, i 
no només per referència a la moció actual, sinó també les dues anteriors, i 
també doncs tocar una mica de peus a terra, no?  Tots som conscients que 
doncs la situació és la que és, que la ciutat requeriria doncs més inversions de 
les que hi han, però bueno, també per tocar una mica de realitat, escolti’m, 
abans el senyor Elena deia que hi havien compromisos i inversions diguem 
signades.  Bueno, el govern de la Generalitat s’ha trobat amb 1.020 milions 
d’euros d’inversions signades, però que no tenien els recursos.  Si no 
estiguessin hipotecats potser tindríem algun recurs més per a la ciutat i per a 
la comarca, per no parlar dels 5 millons d’euros diaris d’interessos que ha de 
pagar el govern, no? 
 
Dit això, i per reivindicar també una mica la feina del govern de la ciutat, i en 
aquest cas, jo, meva mateixa, de la companya Marta Llorens, el senyor 
Rodríguez suposo que es pot defensar per ell mateix, però no tinguin cap 
dubte que en els diputats de la ciutat, tant aquí com a les Corts –i m’agradaria 
pensar que de tots els colors polítics- tenim la ciutat com a prioritat.  Hem fet 
un seguit de reunions incansables, amb totes les instàncies del govern, 
acompanyant l’alcaldesa els regidors dels diferents àmbits, per l’escola, per 
l’hospital, per més inversions en carreteres, per queixa’n-se que el peatge no 
era així, o que l’augment del peatge no era volgut.  Però la realitat és la que 
és, i per tant el que ens toca és tenir una veu valenta, una veu jo diria constant 
i fer entendre al govern que a mesura que la situació doncs millori els 
ciutadans de Vilanova doncs també hem de tenir allò que ens correspon, no?  
I en aquest cas doncs reiterar això, que no tinguin cap dubte que fem la feina 
que ens toca fer, amb menys resultats, vagi per endavant, que els que en 
aquests moments voldríem, eh?, amb menys resultats dels que en aquests 
moments voldríem.  Però bueno, també fa pocs mesos que estem al davant 
de tot això, mirant coses que durant set anys tampoc es varen fer, jo crec que 



 

agafant les paraules del portaveu socialista, doncs hem de mirar endavant.  Jo 
crec que com més pinya fem en els projectes de ciutat, ja siguin els que 
haguem d’impulsar des d’aquí, però també i especialment els que haguem 
d’impulsar amb recursos d’altres administracions, doncs que si anem tots junts 
jo crec que serà més fàcil, que malgrat la difícil situació econòmica, diguem, 
puguem prioritzar i sortir-nos-en, no?  No és el cas de l’Ajuntament de la 
ciutat, però si prioritzes bé a vegades s’aconsegueixen coses, eh?, i malgrat 
les males xifres del pressupost, doncs en el conjunt de la comarca la 
Generalitat farà inversions en temes educatius a Sant Pere de Ribes, farà 
inversions... bueno, ara ens toca situar Vilanova també doncs perquè en el 
termini més aviat possible aquestes inversions que ens calen hi puguin ser.  
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs bàsicament per donar el nostre suport. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Perdó, senyora Sánchez.  És que m’he deixat de posicionar el govern, que 
votarà favorablement a la moció, com no podia ser d’altra manera, i torno a 
agrair, diguem, que repeteixi la voluntat de l’alcaldesa ja expresada la 
setmana passada.  Moltes gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per manifestar el nostre acord respecte a la moció.  I és una 
moció doncs que evidentment doncs indica la necessitat de justícia cap a 
aquesta comarca, i més en aquests moments -segurament ara s’ha entrat ja 
en les valoracions anteriors-, però més en aquests moments.  Per una qüestió, 
és que som la comarca, som de les ciutats, del conjunt de població que té una 
taxa d’atur més important, per sobre de la mitjana de Catalunya, i quan 
s’intenta –i entenem així nosaltres- fer polítiques socials, vol dir fer una mirada 
diferent en el territori, se’n diu parlar de polítiques de reequilibri territorial, que 
de vegades demanem, com bé assenyalava el senyor Álvarez, cap a Madrid 
també les demanem en el nostre territori, en el nostre país.  I creiem que és 
més oportuna que mai, pel moment de crisis que vivim, si volem sortir-nos. 
 
En aquest sentit també som coneixedors, a través de la Junta de Portaveus 
del Consell Comarcal, que en aquest sentit al Consell d’Alcaldes que es va 



 

realitzar aquestes setmanes, doncs el president del Consell Comarcal ha 
portat una iniciativa, que el Consell d’Alcaldes doncs ha donat suport, per anar 
a veure en aquest sentit i demanar al president de la Generalitat de Catalunya 
que des dels municipis d’aquesta comarca, i en aquest sentit que s’afegís el 
Ple municipal, de consens reclama més inversions en aquests moments per a 
la nostra comarca. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Ruiz.  
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  En tot cas per posicionar el grup i gairebé després de la 
intervenció del senyor Figueras, d’ara i d’abans, quan defensava el peatge, no 
sé si el que hem de fer és presentar una moció o demanar excuses al govern 
de la Generalitat per presentar precisament aquestes dues mocions, eh?  
Escolti’m, deixi’m que ho digui, és la sensació que dóna.  Evidentment 
nosaltres votarem favorablement aquesta moció.  I home, senyora Sánchez, 
alguna cosa sí que ha canviat.  Jo tampoc miraré el passat, eh?, però alguna 
cosa sí que ha canviat.  És a dir, de l’any 2004 al 2008 les inversions 
liquidades reals van ser de 152 euros per habitant, aproximadament.  Home, 
enguany la proposta són de 27 euros per habitant, per tant alguna cosa ha 
canviat.  Tot i que ja comparteixo, perquè sempre ho hem dit nosaltres també 
quan governàvem, que evidentment existeix un dèficit històric pel que fa a les 
inversions en aquesta comarca.  Segurament potser perquè ja va ser una 
comarca que es va crear potser ja amb uns certs dubtes i fins i tot amb un cert 
qüestionament, no?  Però sí que és així, però en tot cas les dades són les que 
són i, repeteixo, no vull entrar ara en una discusió de xifres, ni vull ara fer el 
llistat que, com deia el senyor Figueras, feia quan jo estava assentat allà, de 
totes les inversions que havia fet l’anterior govern de la Generalitat, perquè ja 
ho vaig fer en el seu moment i per tant ara no pertoca.  Ara el que pertoca és 
mirar el futur i en tot cas, home, dir el que opinem respecte la proposta de 
l’actual govern de la Generalitat que, per cert, són els segons pressupostos 
que presenta, no?  I és evident, senyor Figueras i senyora Llorens, que estem 
en crisis econòmica, ho sabem tots; és evident que les institucions, la 
capacitat inversora de les institucions, home, és la que és, és difícil, és 
complicada; això no ho qüestionem.  Però home, qui pren la decisió de que a 
la comarca del Garraf s’inverteixi 27 euros per habitant, quan la mitjana de 
Catalunya són 214, és el govern nacional.  I d’això és del que ens queixem, és 
d’això de què ens queixem, a més a més davant de les necessitats 
educatives, sanitàries, que aquesta ciutat té.  I el que no farem, per 
responsabilitat, és el mateix que havien fet vostès quan nosaltres estàvem 
aquí sentats i també governàvem a la Generalitat, no?, que era fins i tot 



 

qüestionar el paper dels diputats i diputades socialistes en el sentit del seu 
vot.  I el que havien de fer era fins i tot plantejar-se el vot en contra, perquè el 
que havien de fer era precisament defensar els interessos de la cuitat.  No ho 
farem.  En tot cas votarem favorablement a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  A veure, jo, per tancar aquest tema, jo crec que s’ha parlat 
vàries vegades de que l’alcaldesa va fer... A veure, totes les accions que ha 
portat a terme l’alcaldesa són en nom del govern, i aquest govern té una 
prioritat única, que és defensar els interessos de la ciutat.  Això no treu que 
evidentment les persones puguin argumentar, puguin manifestar que entenen 
l’entorn econòmic general, com no podia ser d’altra manera, però vull deixar 
clar que l’única prioritat que tenim aquí, la màxima, és defensar els interessos 
de la ciutat, i per tant això no s’ha de posar en dubte i creguin que en aquesta 
línia treballem i així ho hem demostrat i continuarem demostrant. 
 
Per tant, passaríem a la votació, si els hi sembla.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  27. MOCIÓ DEL PP SOBRE LES ZONES D’ESTACIONAMENT 
REGULAT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’última moció, que és la moció número vint-i-set, del PP, sobre les 
zones d’estacionament regulat. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Des de la implantació, l’any 2000, de les zones blaves d’aparcament a la 
nostra ciutat, aquestes no han parat de créixer, segurament no sempre amb 
criteris de facilitar la mobilitat dels ciutadans, sinó que en molts casos des d’un 
punt de vista merament de recaptació. 
 
Són forces les zones, especialment del centre de la ciutat, en les que la 
quantitat de zones blaves fa que no hi hagi altres alternatives d’aparcament, 
essent aquesta circumstància especialment gravosa pels residents a la nostra 
ciutat. 
 
A la proposta de Programa d’Actuació, Inversions i Finançament de l’empresa 
municipal d’aparcaments per a l’any 2012, a més es preveu un increment de 



 

l’horari d’aplicació de la zona blava, la qual cosa, una vegada més, implica una 
afectació als residents. 
 
Ja des dels inicis de l’entrada en funcionament de les zones blaves l’any 2000, 
el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya hem defensat la creació 
d’una targeta per a residents, que els permetés accedir a tarifes més reduïdes 
en l’àmbit d’influència del seu domicili.  En aquest sentit, només s’ha actuat a la 
zona d’estacionament regulat del passeig de Ribes Roges i del passeig del 
Carme, i només durant determinades èpoques de l’any. 
 
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“Instar l’equip de Govern a estudiar, proposar i implantar una ampliació de l’ús 
de la tarifa reduïda per a residents per a l’estacionament en zones regulades a 
totes les zones de la ciutat, i durant tot l’any.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies.  Bé, doncs aquesta moció que presentem, aquesta última 
darrera moció, és una reivindicació històrica ja del Partit Popular de Vilanova, 
no?  Des de que es va crear les zones d’estacionament regulat per allà l’any 
2000, nosaltres sempre hem cregut que els residents devien tindre una tarifa 
reduïda en el format que sigui, per vàries qüestions, no?  Cal recordar de que 
a Vilanova aparcar no és fàcil, no tothom té un aparcament privat, no podria 
haver-hi aparcament privat per a tots els vehicles que n’hi han, és impossible, 
entre altres coses perquè moltes construccions ja s’han fet molt abans de 
l’obligatorietat d’aquest aparcament.  La zona blava, l’estacionament regulat, 
la zona blava té com a filosofia, té com a... el sentit que té és la rotació de 
vehicles i no recaptar, i la rotació de vehicles no es tracta de... no 
s’aconsegueix pagant, sinó s’aconsegueix d’unes altres formes, no?  El cas és 
que el PAIF que s’ha presentat a VNG Aparcaments i que avui hem votat aquí 
mateix, en aquesta sala de plens, no contemplava cap sistema de reducció 
per a residents, només lo que ja existeix de fa uns anys al passeig de Ribes 
Roges, però no a tota la ciutat, i doncs nosaltres lo que demanem és això, una 
tarifa reduïda, en el format que creguin oportú, tarifa reduïda a tota la ciutat, 
per als residents i tot l’any.  Demanem el suport de tots els grups, inclòs el 



 

suport de l’equip de govern que sempre ens ha recolzat en aquesta moció, 
demanant aquesta reivindicació.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bueno, l’equip de govern continuarà recolzant-
los, això és una reivindicació històrica que aquest grup, quan era oposició, ja 
feia.  I cal mirar endarrere, ara sí en positiu i una bona herència, sí que hi han 
bonificacions al centre de la ciutat, perquè hi han 30 minuts gratuïts per a tots 
els residents als pàrquings, als aparcaments, i 30 minuts cada dia doncs 
home, és una bonificació important, així és que sí que n’hi han bonificacions al 
centre de la ciutat.  El que passa és que aquest debat és veritat que no està, 
no està contemplat al PAIF que s’ha presentat avui, perquè en seu de Consell, 
que penso que és on s’haurien de tractar aquests temes, s’ha dit des de fa 
dos, tres consells, que quan establim els criteris per a la zona marítima, quan 
tinguem tots els criteris establerts per a la zona marítima, del passeig Marítim, 
de la zona blava, s’estudiaria també la possibilitat d’establir algun tipo de 
bonificació o algun tipo de diferenciació a la zona del centre.  Però cal 
recordar, com ja he dit en una intervenció al principi, quan parlàvem del PAIF 
de VNG Aparcaments, que la zona blava del centre s’ha abaixat un 20% ara fa 
un any, i que és molt més barata que... bueno, d’abans. O sigui, l’any passat 
es va abaixar un 20%.  Que aquest equip de govern no ha apujat les tarifes de 
zona blava, que només a apujat un 2%, i que és una zona blava doncs 
evidentment no excessivament cara amb la baixada que va tenir durant el 
2012.  Malgrat això, malgrat això estudiarem en seu de Consell, com ja s’ha dit 
en diversos consells, que la seva consellera així ho ha posat de manifest, que 
volia establir zones determinades o tarifes diferents per als residents al d’això.  
S’estudiarà, evidentment.   
 
La moció diu: estudiar, proposar i implantar.  S’estudiarà, es proposarà i 
s’implantarà, sempre que pressupostàriament la societat ho cregui oportú.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Nosaltres demanaríem al Partit Popular si la podria deixar sobre la taula, o en 
tot cas plantejar una qüestió.  Fa un... ara no recordo si dos plens o un ple –
tinc un cert lapsus de memòria-, nosaltres vam presentar una moció que 
parlàvem d’una Comisió, la Comisió mateixa d’Hisenda, que plantegéssim 
doncs l’avaluació, l’estudi de diferents ordenances fiscals, de diferents taxes i 
preus públics en aquest sentit, per treballar cap a la tarifació social, i per 
avaluar doncs la bona o no adequació doncs al que va canviant i al que no va 
canviant.  I en aquest sentit creiem que si vam aprovar aquesta moció, en la 
que es demanava aquest estudi d’ordenances, doncs té sentit –que si volen 
comencem per aquesta, com podem començar per una altra-, doncs que es 
fagi en el si de la motivació d’aquesta... de l’acord que vam votar crec que ara 
per majoria o per casi unanimitat, per unanimitat.  Per tant, plantejaríem si 
volen doncs reconduir, com que hi ha aquella moció que vam demanar 
tarifació social, que aquest estudi doncs també es realitzi i estudiem realment 
l’adequació d’aquesta... d’aquest preu, d’aquesta tarifa. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez, sobre la proposta que fan... 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No la deixarem sobre la taula perquè és que el concepte és totalment diferent.  
El concepte, de fet, és de tarifa reduïda per a residents, i per això nosaltres 
trobem que el concepte és diferent, és diferent a un sistema de tarificació 
social, que això pot ser una altra cosa, però el nostre concepte és aquest.  O 
sigui, volem una tarifa reduïda per a residents a tota la ciutat i tot l’any, i crec 
que no és... no té res a veure. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas la tarifació és un concepte global que pot parlar de... o vol explicar 
l’adequació de la funció social dels nostres preus públics, de les nostres 
ordenances fiscals.  En aquest sentit, si hi ha creada o per unanimitat vam 
votar començar a estudiar les ordenances, preus públics, taxes, en aquest 
sentit, crec que és redundant, no?, tornar... però bueno, és igual, vostès són 
els ponents, la mantenen, en tot cas nosaltres creiem que això ja doncs es 
farà en el procés de la discusió en aquesta Comisió, i que per tant doncs 
nosaltres votarem en contra de la moció. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Perdó, ha dit que... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Votaran en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
En contra, d’acord.  Més paraules?  Marc, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, abans de la meva intervenció m’agradaria si es pogués aclarir des del 
govern -suposo que era perquè estàvem distrets- el sentit del vot del govern. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Que votarem a favor. 
 
MARC FONT 
 
No, més que res... no, segurament no ho hem sentit i ja dic, el que passa és 
que m’ho imaginava pel sentit de...  
 
ALCALDESSA 
 
No ho ha dit tal qual, però ho ha... 
 
MARC FONT 
 
M’ho imaginava pel sentit de l’explicació i la defensa que s’ha fet, tot i que ens 
sorprèn doncs havent aprovat el PAIF de VNG Aparcaments tot just avui, 
doncs que el sentit del vot sigui aquest. 
 
Anant a la moció.  Bé, la veritat és que hi estaríem en part d’acord d’acord si el 
tema fos estudiar únicament la situació de la zona blava a la ciutat.  El que 
passa que el proposar implantar, com deia, havent aprovat fa un moment un 
pressupost, tot i que ha sigut amb la nostra abstenció i no el vot a favor, doncs 
ens sembla una mica, no diré fora de lloc, perquè òbviament cadascú pot 
plantejar el que vulgui quan vulgui, però veig que ens sembla complicat.   
 



 

El que, com deia, sí que estaríem d’acord amb que s’estudiï i fem un anàlisis 
una mica exhaustiu de la zona blava que tenim a Vilanova, de quins són els 
objectius de la zona blava en cada un dels llocs i, si convé, doncs, de les 
tarifes i de les bonificacions.  El que passa és que com a mínim des d’aquest 
grup municipal entenem que l’objectiu, almenys a priori, de la zona blava al 
centre o a la zona diguem per sobre de la via de la ciutat, és la rotació.  Si 
realment l’objectiu d’aquesta zona blava és la rotació, s’entén poc que hi hagi 
una bonificació per a residents.  Per altra banda, òbviament, a baix a mar sí 
que entenem que és un sentit més recaptatori per tal doncs de recuperar part 
dels diners que la ciutat destina a les platges o a tot allò que representa 
inversió per al turisme, i que en part es recupera en aquesta zona blava.   
 
En tot cas, com dèiem, sí que creiem que és necessari estudiar les diferents 
zones blaves de la ciutat.  Segurament hi ha, com deia, per sobre de la via 
que seria discutible dir si tenen un sentit únicament de rotació, però en el tema 
de proposar, implantar aquest any, com a mínim després d’aprovar els 
pressupostos, doncs ens sembla... no hi podem estar d’acord. 
 
I per últim m’agradaria fer una pregunta, més que res perquè no ens ha 
quedat clar i potser hi ha algun sistema que desconeixem, quan el senyor 
Álvarez deia que hi han altres maneres d’aconseguir la rotació, si ens podria 
explicar quines són.  No per res, eh?, només per desconeixement d’aquest 
grup, o com a mínim meu.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez, acabem la ronda de paraules i llavorens li passo la paraula.  
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies.  La línia d’alguna de les intervencions, de la darrera d’en Marc i de 
Iolanda, en el sentit de que, primer de l’aclariment, no?, perquè la intervenció 
primera de la regidora ha dit: estudiar i proposar està clar, implantar ja ho 
veurem en funció del pressupost.  I tenim una certa tendència a voler votar 
que sí i a interpretar sobre la marxa el que estem votant, que és diferent al 
que diu aquí.  I ho dic perquè aquí diu “estudiar, proposar, implantar la tarifa 
reduïda a residents per a l’estacionament a les zones regulades, a totes les 
zones de la ciutat”, per tant vol dir trasladar la zona marítima trasladar-la a tota 
la ciutat, o en tot cas una proposta en aquest sentit.  I s’està, per tant, 
acceptant que s’implantarà.  Des d’aquesta perspectiva, com això no ha estat 
analitzat, nosaltres desconeixem quin cost té això per a la Companyia i per 
tant per a l’Ajuntament, i en conseqüència creiem que no seria responsable, 



 

des de la nostra perspectiva, votar-ho a favor sense tenir aquestes dades, i en 
aquest sentit el nostre vot serà d’abstenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Passo a la senyora García i llavorens li passo 
de seguida la paraula a vostè. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Potser és l’hora i no m’he explicat suficientment.  En seu de Consell ja s’ha 
parlat d’això, i es va parlar de que quan s’establissin els criteris per a la zona 
blava, que serà tota la façana marítima, o és el que es pretén, des de fa ja 
molt de temps s’està treballant en aquest aspecte, tota la façana marítima, 
establir criteris diferents per a residents, pels qui viuen a la façana marítima, 
per als habitants de Vilanova, i evidentment per a la gent que ve de fora, amb 
altres criteris que s’han parlat en seu de Consell.  S’han parlat, és que clar, 
vostè no ve senyor Elena al Consell, però s’ha parlat en seu de Consell. 
 
Llavors es va dir que aquests criteris, sempre i quan s’establissin altres 
possibles zones blaves i realment s’ampliés amb zones que ja estan 
aprovades d’altres Consells, podríem establir diferents criteris, sempre i quan 
supeditat a que la Companyia no pot aguantar segons quines situacions 
econòmiques.  I això ja ho hem parlat amb el senyor Álvarez, i ell ha portat 
això al Ple conscient de que la seu on s’ha de discutir és el Consell, però creia 
oportú elevar-lo a públic al Ple. 
 
En converses, tant al Consell com després amb el senyor Álvarez, hem quedat 
d’aquesta manera, que es discutirà en seu de Ple, perdó, del Consell.  I és per 
això que jo li deia implantarem en funció del que el pressupost ens permeti, 
perquè el que estem negociant en aquestes zones blaves també serà la futura 
zona blava del passeig Marítim, que no va en el PAIF però que no està encara 
implementada.  
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyora García.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, per al·lusions un parell de coses que voldria dir.  Senyor Marc Font, deia 
quins sistemes de rotació.  No, és que no existeix un sistema de rotació ara 
actualment.  O sigui, vostè mateix anava a aparcar en zona blava i mentres 
pagui es pot passar un any sencer, si vol.  És exactament així.  De fet alguna 



 

vegada ho havíem plantejat en seu de Consell d’Administració de VNG 
Aparcaments, de que es pogués posar un sistema electrònic en el qual, a 
través de matrícula, etc., es pogués limitar l’estacionament horari, i llavors pots 
posar dos hores, tres hores, les que siguin.  Però ara, actualment, és que és 
tot lo contrari.  Ara, pagant es pot passar tot l’any, si vol, mentres pagui.  No 
n’hi ha rotació.  I aquesta és la nostra reflexió, no? 
 
Una altra cosa, senyor Font, també, és que ha dit un parell de coses que m’ha 
cridat l’atenció.  Clar, vostè deia que clar, com la fórmula era... o sigui, 
l’objectiu és la rotació, que les mesures que proposem van en contra 
d’aquesta rotació.  Però és que resulta que una moció semblant, instar l’equip 
de govern a cercar fórmules avantatjoses per a residents per a 
l’estacionament en zones regulades a totes les zones de la ciutat i durant tot 
l’any ja l’havíem presentat la legislatura passada, i es va aprovar per 
unanimitat dels presents.  Què passa, que la legislatura passada la rotació 
era... s’aconseguia d’una forma diferent a aquesta?  Jo crec que no. 
 
O sigui, podem estar d’acord o no per la conjuntura actual, etc., ara, escolti’m, 
n’hi han coses que eren fa quatre anys, eren fa tres anys i són ara, no? 
 
Senyora García, bueno li agraeixo que ens votin a favor, com sempre ho han 
fet, i només també una puntualització, aquesta mitja hora és en aparcaments, 
però nosaltres parlem de zones blaves, i parlem d’una reducció a les zones 
blaves.  Vostè diu: és que amb el govern anterior ja es va fer una reducció de 
la zona blava.  Sí, però és que el programa de Convergència i Unió ja parla –
d’una altra forma, eh?-, però parla de que farem gratuïta la primera hora diària 
a la zona blava, zona blava, no parla d’aparcaments.  Lo que vam dir, de fet, 
després de fer l’anterior govern aquesta reducció, tot i així la voluntat de 
Convergència i Unió era de reduir la zona blava.  Vull dir que estem d’acord.  
Jo ja, quan presentava aquesta moció ja sabia que estaríem d’acord, més que 
res perquè els programes electorals tenim la voluntat de complir-lo i per lo tant 
estàvem convençuts d’això.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Alguna paraula més?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per al·lusions.  Dir per una banda que el que es demanava era buscar 
fórmules, d’acord.   Bé, el que es demanava era buscar fórmules.  Com hem 
dit abans nosaltres, o sigui, crec que en la meva intervenció ha quedat clar 
que creiem que s’ha d’estudiar i s’ha de mirar què es fa en les zones blaves i 
quines zones blaves s’han de mantenir i en quines condicions s’han de 



 

mantenir.  Per una altra banda aquesta moció també venia acompanyada de, 
si no recordo malament, tota una comparativa dels preus de les zones blaves 
a Vilanova, a l’exposició sí...  
 
(...) 
 
MARC FONT 
 
Bueno, és igual. 
 
ALCALDESSA 
 
Estem acabant la segona ronda.  Si no hi han més paraules passem a la 
votació sobre aquest tema.  Sí?  Senyor Elena, és la segona ronda, si vol dir 
alguna cosa pot. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, ho dic amb relació a això del... és pel formalisme, perquè després passa el 
temps i... o sigui, si és en funció, segons el que vostès han acordat, la 
implantació de les disponibilitats econòmiques, que és molt raonable, posin-ho 
a la moció, home.  Perquè el que nosaltres no veiem clar és votar que 
aplicarem la implantació, quan després és evident que serà en funció de les 
disponibilitats econòmiques.  I aquí explicita clarament que és única i 
exclusivament la implantació.  Que és notablement diferent.  I aleshores tens 
la sensació que es vota per dir que has votat a favor, no?, però carai, el que 
estàs votant és una altra cosa, de matís, però important.  Ho dic en aquest 
sentit. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez, acceptarien afegir: “segons disponibilitat pressupostària”?  La 
transaccional. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Nosaltres som del parer de que les coses que 
són evidents no és necessari explicitar-les, però ja veiem que algú demana 
que es faci d’aquesta manera.  Nosaltres no tenim cap inconvenient en que 
s’expliciti “segons les disponibilitats pressupostàries”.  De totes maneres, 
escolti’m, els que no van complir l’acord que va adoptar el Ple per unanimitat 
va ser el seu govern, i esperem que aquest nou govern compleixi els acords 
del Ple.  Gràcies. 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Doncs per tant passem a la votació, tenint en compte que 
s’afegeix “segons disponibilitat pressupostària”.  D’acord?  Vots a favor de la 
proposta?  Vots en contra?  D’acord, s’aprova amb els vots a favor del Partit 
Popular, del govern, del Partit Socialista, i els vots en contra d’Iniciativa i de la 
CUP. 
 
Es vota la moció, amb l’esmena proposada pel PSC, la qual s’aprova amb el 
resultat següent. 
 
  Vots a favor:  CIU, PSC i PP (19) 
  Vots en contra: CUP i ICV (5) 
  
L’acord adoptat és el següent: 
 
“Instar l’equip de Govern a estudiar, proposar i implantar, en funció de la 
disponibilitat pressupostària, una ampliació de l’ús de la tarifa reduïda per a 
residents per a l’estacionament en zones regulades a totes les zones de la 
ciutat, i durant tot l’any.” 
 
 

  28. RENÚNCIA AL SEU CÀRREC DE REGIDOR D’AQUEST 
AJUNTAMENT DEL SR. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al punt número vint-i-vuit.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ, pel qual renuncia al 
seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
“PRIMER. Fer efectiva la renúncia al càrrec de regidor del Sr. JAUME MUNNÉ 
I MUNNÉ, i donar-se la Corporació per assabentada de l’existència de la 
corresponent vacant de regidor/a, declarant-la a la Junta Electoral Central, a 
l’efecte de procedir a la seva substitució, segons l’article 182 de la Llei 
Orgànica del règim electoral general. 
 



 

SEGON. Manifestar, segons estableix l’apartat primer de la instrucció de 19 de 
juliol de 1991, que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, al parer de 
la Corporació, és la Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL. 
 
TERCER. Una vegada rebuda la credencial acreditativa de la condició d’electa 
a favor de la Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL, serà tramesa per la Corporació a la 
interessada, als efectes establerts a la normativa de règim local.” 
 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Munné. 
 
JAUME MUNNÉ 
 
Gràcies, alcaldesa.  Avui és un dia molt especial per a mi, es tracta d’una 
etapa curta però intensa de treballar per a la ciutat des del govern.  Hem 
intentat respectar el nostre compromís de campanya, És hora de canviar. 
 
No podré oblidar mai la primera sessió de constitució del nou Ple, en la que 
vaig tenir l’honor de poder entregar-te la vara, ara ja més que a la meva cap 
de llista, a la meva amiga Neus.  A l’endemà, a més, vaig tenir l’oportunitat de 
conèixer a gran part del personal, deixeu-me dir que extraordinari, del que tots 
gaudim a les nostres regidories de l’Ajuntament.  Molts d’ells coneguts i amics 
que feia temps que no veia o no en sabia res. 
 
Poc després em vaig fer càrrec de la Regidoria de Medi Ambient i a poc a poc 
vaig informar-me de tots els temes que, per rutina o necessitat, es tenien que 
solucionar.  Em vaig trobar persones molt conegudes de la meva joventut que 
em van orientar en tot allò que era necessari per desenvolupar de la manera 
més eficient la meva tasca com a regidor, que òbviament no estava del tot 
assabentat. 
 
Així mateix, ja com a regidor de Medi Ambient, el poder contribuir de manera 
activa a la preservació de cara a les futures generacions dels nostres 
ecosistemes mediambientals, em va il·lusionar.  Especialment el projecte 
estrella del Consorci dels Colls-Miralpeix, el camí pedalable, i també 
naturalment el de la conservació del medi marí i la importància de considerar 
la Xarxa Natura 2000.  A més, com ja sabeu, vaig participar de bon grat, tot i 
que més tangencialment, del funcionament de la Companyia d’Aigües, les 
previsions futuribles del cementiri i la sistemàtica emprada al tanatori. 
 
Tanmateix, una altra de les tasques realment boniques que vaig haver 
d’assumir va ser fer-me càrrec d’algun casament, en aquest mateix Saló de 



 

Plens.  Tota la meva vida recordaré la poesia preciosa, que no coneixia, del 
nostre admirat i recordat Martí i Pol.   
 
A partir d’aquí, i com un membre més de les persones que conformem aquest 
govern de Convergència i Unió, no cal dir que la nostra principal misió des del 
punt de vista humà, doncs no tot s’ha de basar en l’estricte pla econòmic, ha 
de ser aconseguir que els nostres conciutadans se sentin orgullosos de viure i 
gaudir d’una població que encara manté un tipus de sistema cívic i social on 
tots els ciutadans participem, ens coneixem i ens ajudem sense perdre el que 
és fonamental des d’aquesta vesant sociològica, és a dir, la complicitat veïnal.  
I com a govern treballem, entre d’altres moltes coses, com sabeu, perquè 
aquest esperit no es perdi.  En aquest sentit tinc l’absoluta seguretat que la 
persona que em substituirà, la Blanca Albà, com a profunda coneixedora de 
tot el que fa referència a temes socials, ajudarà a garantir-ho. 
 
Ara deixeu-me dir unes paraules als meus companys regidors de l’oposició, 
dirigides bàsicament a través dels seus caps de llista.  Els del PSC, 
encapçalats pel Joan Ignasi Elena, que en aquests darrers dies ha adquirit 
una gran rellevància dins del seu partit a nivell nacional, entre altres coses per 
la seva incontestable lucidesa.  Li desitjo que tingui l’oportunitat d’intentar ser 
president de la Generalitat, sincerament, m’agradaria que es repetís el fet 
històric que un altre vilanoví arribés a ser-ho. Aprofito per recordar el nostre 
estimat president Francesc Macià. 
 
Els del PP, encapçalats per Santi Rodríguez, diputat al Parlament de 
Catalunya, portantveu merescudament de la seva formació política a 
Barcelona, que ha adquirit durant tots aquests anys, molts anys per cert, de 
servei al seu país, que per a ells té diguem que una idea en un sentit molt més 
ampli que per a la majoria de nosaltres.  Ha adquirit, dic, una capacitat 
dialèctica excepcional, que celebro que hagi estat reconeguda pels seus. 
 
Els de la CUP, encapçalats per en Quin Arrufat, que en pocs anys han 
aconseguit reeixir, i de quina manera, sobretot per la seva extraordinària 
coherència i el sentit de justícia social que ens impresionen enormement.  
Amb la seva estructura assembleària, tan potent democràticament, han arribat 
jo crec a alguna cosa més que moure fitxa. A tots ells els auguro un gran futur.  
Sento, veient-los tan joves, competents i compromesos, un especial orgull 
com a professor d’un institut on alguns d’ells s’han format. 
 
Els d’ICV, encapçalats per la Iolanda Sánchez, amb aquesta innegable 
sensibilitat pels temes ecològics i socials, que m’ha esperonat per tal de que 
no baixés en cap moment la guàrdia, cosa que li agraeixo de tot cor. 
 



 

Naturalment he trobat a faltar, suposo que com tots vosaltres, la presència 
d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consistori, que intueixo sortosament 
que tornaran a ser-hi.  En realitat no en tinc cap dubte. 
 
Pel que fa als meus companys de Convergència i Unió, què puc dir?  Només 
reiterar el meu agraïment pel suport, comprensió, ajut.  Podria continuar així 
fins demà, però no tenim temps. 
 
Ràpidament fer un esment especial a la Glòria, per la seva confiança i per 
haver estat la meva cap d’una manera tan excel·lent.  I a la Neus, per ser la 
persona que encarna la màxima responsabilitat política en aquests moments a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Dir, per anar acabant, que desitjo com a objectiu a mig termini que entre tots, 
polítics i no polítics, sapiguem fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat de 
referència a nivell nacional.  Tot i sent conscient de la gran dificultat que això 
representa.  Ho hem d’intentar. 
 
Per últim, i com no podia ser d’una altra manera, anomenar a la Marta Llorens; 
agrair-li en primer lloc que es fixés en mi.  De la seva mà he après tot el que 
sé de política.  Em va donar l’oportunitat de formar part de les llistes d’Unió i la 
possibilitat de ser regidor, que en aquest cas va significar entrar al govern 
municipal.  Amb la seva intel·ligència, honestitat, noblesa, amb l’esperit 
d’entrega i el seu indestructible compromís amb Catalunya i amb la Vegueria 
del Penedès, la considero imprescindible al nostre territori.   
 
Sort i moltes gràcies a tots i a totes. 
 
(Aplaudiments) 
 
Moltes gràcies a tots i a totes, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
La senyora Sánchez demanava...  Jaume, espera’t un momentet.  Ja veig que 
tens pressa, però espera’t un moment que tenim alguna cosa que dir. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Jo en tot cas, Jaume, deixa’m dir que en nom meu i  en nom del meu grup 
municipal doncs agrair-te doncs aquests mesos de servei i que amb les teves 
paraules d’avui crec que has sapigut transmetre l’essència del respecte a la 
pluralitat democràtica, però sobretot has esmentat la capacitat humana de tots 
els que som regidors i regidores d’aquest Consistori, no?  Algo tan important 



 

crec que en la política, des de la discrepància en molts moments, però 
sobretot de tenir humanitat. 
 
I deixa’m també agrair-te, perquè vaig poder llegir doncs la carta que vas 
enviar al Diari de Vilanova, i en aquest sentit agrair-te la teva sinceritat.  A 
vegades, moltes vegades, deixem poca mostra en la nostra forma de... 
política, d’actuar o de dir, o de parlar doncs de la capacitat de sinceritat.  I em 
va semblar molt sincera i t’ho vull agrair. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  No sé si algú més vol dir alguna cosa, sinó... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Em sento com obligat també a dir unes paraules, però molt senzilles: bon camí 
i bona sort.  No diguem massa fort adéu. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Jaume, t’he de dir moltes gràcies per les paraules que m’has 
dedicat, sobretot allò quan has parlat de la joventut.  Suposo que també et 
referies a mi.  M’he sentit afalagat també per les teves paraules, però jo crec 
que en aquest moment el que... el protagonista ets tu, no?  I en aquest sentit 
jo crec que les gràcies te les hem de donar a tu.  Perquè dedicar-se al servei 
públic, dedicar-se a la ciutat, o dedicar-se a un Parlament, dedicar-se en 
definitiva a la política, és una tasca que està sovint poc valorada i sovint poc 
prestigiada, no?  Suposo que més encara en moments difícils com els que ens 
toca viure, no?  I per això sempre és important que hi hagin persones, com ho 
has estat tu, ni que sigui per un curt espai de temps, que dedica hores de la 
seva feina, hores de la seva família, hores seves, les dedica al bé comú, i això 
és d’agrair, amb independència de que a vegades doncs hi hagin 
coincidències i a vegades hi hagin discrepàncies. És lògic i natural que 
sempre hi puguin haver discrepàncies.  Per tant, moltes gràcies Jaume, i bona 
sort en les teves activitats futures. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Elena. 
 



 

 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Jaume, només dues coses, però molt transcendents.  
Una, gràcies pel compromís polític, que cal reivindicar sempre, i el compromís 
social que a més a més va lligat amb la teva professió, no?, que és ser 
professor, que en el fons és compromís també amb la societat i també aquest, 
molt especialment el de professor, molt poc reconegut en moltes ocasions. 
 
I l’altre és perquè ens has permès tenir una satisfacció, no?, que és conèixer 
en el meu cas, perquè no ens coneixíem, una gran persona, i això no es troba 
cada dia.  Molta sort i moltes felicitats, de veritat. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens, m’ha demanat que volia dir unes paraules. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Jaume, molt breument, molta sort, molta sort i endavant.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
I per acabar jo també Jaume voldria agrair la feina que has fet aquests mesos.  
Han estat pocs mesos, però la veritat és que ens hem arribat a conèixer força.  
I jo crec... podria destacar molts valors que tens, però crec que n’hi han dos 
que els vull destacar sobre tots: ets una gran persona i un gran company.  Et 
desitjo tot lo millor en la teva vida i en els teus projectes futurs.  Gràcies 
Jaume per tot. 
 
(Aplaudiments) 
 
Ara sí que pots marxar, Jaume... 
 

El Ple es dóna per assabentat de la renúncia del regidor Sr. JAUME MUNNÉ I 
MUNNÉ. 

 
 
 
 
 
 



 

PREGUNTES 
 

29. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV: 
 

• SOBRE LA PLATJA LLARGA. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al final d’aquest Ple.  Anem a les preguntes.  Les preguntes 
hi han dos minuts per fer la pregunta i dos minuts per contestar.  La primera és 
del grup d’Iniciativa Catalunya Verds, i és sobre la Platja Llarga.  Senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Ha passat més d’un mes i mig de l’últim Consell de l’Eixample Nord, del 
Consorci de l’Eixample Nord.  Un mes de la presentació que va fer el nostre 
grup sobre la moció que sol·licitàvem es reiniciés el debat sobre el 
planejament de l’Eixample Nord, clau en aquest cas per resoldre els convenis 
amb Platja Llarga.  En el debat que vàrem tenir en la mateixa moció, el regidor 
ens informava, en aquest cas ja havia informat al Consell del Consorci, 
qüestionava així la motivació de la moció al·legant que estava lligada ja doncs 
la pròrroga d’un any amb l’INCASÒL, inclús estudiant-se per dos anys aquesta 
pròrroga dels convenis amb Subirats Berenguer.  Matitsava les paraules del 
regidor la senyora alcaldesa, bàsicament explicant que estava en procés de 
negociació, un procés força avançat, se’ns deia. Bé, atès que ha passat 
aquest mes i mig, no hem tornat a tenir o no s’ha convocat un altre Consell del 
Consorci de l’Eixample Nord, ni hem tingut en aquest cas doncs cap explicació 
o informació en la mateixa Comisió Informativa, voldríem doncs en aquest 
sentit saber dues qüestions: 
 
1: Quina és la voluntat del govern respecte al document que està aquí fa més 
de mig any, del planejament de l’Eixample Nord.  Què vol realitzar amb aquest 
document?  Si aturar-ho, continuar, començar el debat.   
 
I en aquest sentit 2: vam veure fa pocs dies també publicada la notícia que 
havia anat a veure amb el secretari general de Territori i que en aquest sentit 
s’havia parlat de l’Eixample Nord, i que no hi havia del tot acabat un acord, 
voldríem saber doncs com estan concretament els acords sobre la pròrroga o 
no pròrroga dels convenis de Subirats Berenguer i l’INCASÒL. 
 
 
 
 



 

JOAN GIRIBET 
 
Molt bé.  Bona nit ja, ja no és bona tarda.  Després d’aquests moments tan 
emotius que hem tingut, tornar com a reenganxar això és com una mica 
criminal, no?  Però bueno... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet, que només té dos minuts. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Simplement comentar que els acords, en aquest moment, segons converses 
que s’han tingut amb l’INCASÒL, estan exactament en el mateix lloc on 
estaven a l’últim Consell.  I bueno, amb relació al document i a les converses 
que vam tenir amb el secretari general de Territori i Mobilitat, comentar que 
bueno, van ser conscients de la situació en la que ens trobem, som tots 
conscients de que la situació dels convenis és complexa, és molt complexa 
perquè implica altres coses respecte a tot el que és els convenis de Platja 
Llarga i com afecten directament a les permutes.  I en tot cas són conscients 
del problema que hi ha i que ells creuen que també han de mantenir 
converses directament amb l’INCASÒL per veure de quina manera acabem de 
lligar-ho tot. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet, valdria la pena potser afegir que s’estan preparant unes 
jornades informatives que es van acordar al darrer Consell perquè tots els 
nous consellers sapiguessin també com està l’estat de la situació.  Crec que 
vostè ho ha estat preparant junt amb el gerent aquestes trobades i per tant 
també és un altre aspecte que s’ha treballat aquests mesos. 
 
No sé si li queda... queda temps?  D’acord?  Amb ell ja no li queda temps.  Ja 
pensava... sinó aquests dos minuts són molt llargs. 
 
JOAN GIRIBET 
 
L’alcaldesa ja ha comentat la part final.  Vull dir que crec que no cal afegir res 
més.  En tot cas podem parlar amb més calma, que crec que és el que cal 
això, no?, no anar amb dos minuts per parlar d’aquest tema. 
 

 
 
 



 

 
30. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
 
 

• SOBRE EL CINEMA BOSC. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem a la següent pregunta.  És una pregunta del grup municipal 
del PSC sobre el cinema Bosc. 
 
Sí, senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies.  Atès que el conveni amb la família finalitza aquest juny del 2012, 
voldríem saber des del grup socialista, i em sembla que també per part d’altres 
grups, no em sembla, segur, afirmo per part d’altres grups, doncs quin futur li 
depara al cinema, això, doncs a partir del juny del 2012.  Gràcies. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Molt bé.  Actualment s’està portant a terme negociacions preliminars entre els 
representants legals de la propietat del Bosc, cinema municipal, i l’Ajuntament.  
Aquestes negociacions comencen a concretar i a dibuixar diversos escenaris 
tècnic-administratius que han de permetre establir les bases de cara a una 
proposta d’acord definitiva.  Un cop encaminada aquesta situació, des de 
l’Ajuntament s’està treballant per configurar un nou pla de negoci, per conèixer 
el cost final del projecte i de l’estabilitat del servei respecte a la nova 
negociació, donat que, a banda de l’acord, conveni o contracte amb els 
propietaris, cal tenir en compte altres variables que incideixen sobre aquest 
servei.  Aquest és el cas de la digitalització, la insonorització i l’adequació de 
les quatre sales existents, l’obertura per la rambla Principal i fins i tot la 
possible incorporació al servei de la sala 1 i la seva construcció i altres 
inversions i recursos humans per optimitzar els seus usos i possibilitats 
futures. 
 
Per aquest motiu, en el decurs de les properes setmanes disposarem 
d’aquestes dues variables: la proposta d’acord i la planificació de la seva 
explotació i negoci, que ens permetrà valorar en conjunt la idoneïtat i futur del 
Bosc Cinema. 
 
 



 

• SOBRE ELS CASALS DE LA GENT GRAN. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem a la següent pregunta, també del PSC, sobre els casals de la 
gent gran. 
 
Sí, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí? Sí?, ara, ara.  Sí, molt breument.  Ens ha arribat la preocupació per part 
d’un grup d’usuaris d’un casal de la nostra ciutat, un centre privat en aquest 
cas, que forma part de l’obra social d’una entitat bancària –suposo que ja sap 
de qui parlo- i en tot cas aquests usuaris mostraven la seva preocupació una 
mica perquè, segons sembla, doncs se’ls hi està rebaixant horaris... sembla 
que hi hagi una certa voluntat per part d’aquesta entitat bancària, fins i tot 
doncs de deixar de donar determinats serveis, no? i que fins i tot doncs això, 
se’ls hi ha retallat horaris, se’ls hi ha negat em sembla algunes festes o 
algunes trobades que feien pel Nadal i que en tot cas per part dels 
responsables doncs els hi han comunicat doncs que semblava que tot sembla 
indicar doncs que potser acabarà desapareixent en el temps.  Si és així, si 
tenen constància d’aquest fet i, si en tenen, si han fet gestions o si pensen fer 
gestions al respecte. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, també ho llegiré per adequar-me als dos minuts.  Amb data 19 de 
setembre de 2011, ens vam reunir a Catalunya Caixa Espai Vilanova i la 
Geltrú, Verònica Bautista, coordinadora de projectes socioeducatius de la 
Fundació Pere Tarrés, que és qui gestiona aquesta... aquest local, Carles 
Jorquera, que és l’actual coordinador de Catalunya Caixa Espai de Vilanova, 
aquí a Vilanova, jo mateixa com a regidora del Pla de la Gent Gran, 
acompanyada de la meva cap de Servei i la tècnica del Pla de la Gent Gran. 
 
En aquesta reunió i d’altres trobades mantingudes amb el Carles Jorquera, 
responsable de l’equipament, ens expliquen efectivament el nou gir que han 
donat a aquest equipament de la ciutat i de tots els altres de tots els que tenen 
arreu del territori.  Per tant, és una estratègia que tenen a nivell territorial 
general de Catalunya.   
 
L’objectiu primordial d’aquest nou model de Caixa Catalunya Espai és donar 
resposta a les necessitats socials, educatives, culturals o formatives que pugui 



 

haver-hi a la ciutat.  Per tant, obren l’espai de maniobra i no és només orientat 
a la gent gran, sinó que és orientat a altres col·lectius.  I en aquest sentit ens 
sembla que això és molt positiu. 
 
Actualment la seva intenció és esdevenir un centre comunitari adreçat a tots 
els col·lectius amb una especialització en infants i joves, perquè també hi 
tenen cabuda en tota la població, i també dones, persones en atur, juntament 
amb la gent gran. 
 
Fins ara hem estat treballant a través de diferentes idees sobre espais de 
cessions gratuïtes, etc., i el que intentarem fer anar seguint com segueix 
aquesta tendència i anar avaluant en tot moment, si queden algunes accions 
sense cobrir, com les podrem anar cobrint a nivell municipal. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Em queda temps?  No, en tot cas demanaria que ho vetllessin, perquè en tot 
cas els usuaris no saben aquestes voluntats, sinó al contrari, el que amb ells 
se’ls hi ha traslladat la voluntat és de tancar-ho, no?, i no d’obrir-ho a joves i 
infants, no?, sinó de tancar-ho, i aleshores seria positiu en tot cas també que 
el govern fes arribar als usuaris doncs això mateix que ha... 
 
ALCALDESSA 
 
Em sembla que ja tenim una reunió concertada. 

 

31.  PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 

• SOBRE LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA A LA 
CIUTAT. 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, anem a la següent pregunta, la pregunta del PP sobre la millora de la 
senyalització viària a la ciutat.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies.  Fa uns mesos vam presentar una moció que en l’exposició de 
motius us explicàvem clarament per a la millora de la senyalització viària, tant 



 

horitzontal com vertical.  Volíem saber quines accions s’han realitzat en aquest 
aspecte. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Les accions no les he portades, les accions concretes, eh?, però s’han 
realitzat diverses actuacions, microactuacions a la via pública per tal de 
millorar la senyalització de zones puntuals o zones que realment era d’urgent 
necessitat.  De totes maneres, ara estem en una situació d’impasse, ja que 
tenim pendent la redacció, l’elaboració del Pla de Mobilitat, que en aquest pla 
sí que es veurà el fluxe de vehicles, la permissibilitat i tota la informació, tant 
interna com externa, que han de tenir les... tots els vehicles de la... que 
circulin per la nostra ciutat. 
 
De totes maneres, sí que continuem fent totes les actuacions i quan es 
detecta un problema d’aquest tipus, doncs s’actua de forma immediata. 
 
 

• SOBRE LA PRIORITZACIÓ EN LA CONTRACTACIÓ 
D’EMPRESES LOCALS I COMARCALS. 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  D’acord?  Doncs passem a l’última pregunta, també del PP, que és 
sobre la priorització en la contractació d’empreses locals i comarcals. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Bé, al llarg dels anys en aquest mateix Ple s’ha anat expresant en 
diferentes vegades, moltes per part de Convergència, també per part del Partit 
Popular i també per part dels altres grups, que enteníem convenient que en la 
mesura de les possibilitats hi hagués una priorització per la contractació de 
serveis, d’obres, de proveïment, per part d’empreses locals i comarcals.  La 
pregunta és quin és el compromís del govern respecte aquesta idea. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
 



 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Gràcies, alcaldessa.  Senyor Rodríguez, com vostè sap, la Llei de contractació 
pública no permet la discriminació per raons de territori.  Diferents sentències 
afirmant que deu evitar-se tota referència a clàusules de les que pugui derivar-
se diferències de tracte en funció de la nacionalitat, llengua, domicili o territori 
de l’adjudicatari, inclús de manera indirecta, com per exemple la preferència 
expressa a un àmbit geogràfic o l’exigència d’una ubicació d’instal·lacions dels 
possibles adjudicataris en el territori que fa referència.  No obstant, vostè sap 
que és criteri d’aquest govern prioritzar el desenvolupament de l’empresari 
local i fer, dintre de les possibilitats, que la contractació dels serveis es faci en 
l’àmbit local d’acord amb els paràmetres, com ja he comentat, els marca la 
Llei.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, els condicionaments legals ja els coneixíem, per això deia que 
en la mesura de les possibilitats, no?  Ens satisfà sentir el compromís del 
govern de que en les mesures... en la mesura de les possibilitats això continuï 
sent així.  Aleshores ja afinant una mica més la pregunta, és els motius pels 
quals s’ha rescindit el contracte a una empresa que prestava servei de neteja 
a les escoles públiques de la ciutat, local o comarcal, quan hi havia la 
possibilitat de prorrogar-la durant dos anys més i en canvi s’ha contractat una 
empresa que no és de la ciutat per fer aquest mateix servei. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
En aquest cas no s’ha rescindit el contracte, en tot cas va acabar la plica.  Per 
motius organitzatius en termes globals se li va plantejar la situació i estem en 
tot cas esperant una plica per al mes de febrer, si en tot cas és la persona 
adequada per guanyar la plica, pues guanyarà la plica. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Crec que s’ha acabat el temps. 
 
 
 
 
 



 

PRECS 
 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’apartat de precs.  Hi ha algun prec?  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Jo només dir allò... el tornar a demanar si es podia aportar als membres de la 
Comisió Informativa les mesures d’estalvi que s’haguessin aprovat en el 
Consorci Sanitari del Garraf i les mesures que es van aprovar amb els 
treballadors.  Que això ho vam demanar vàries vegades i als membres de la 
Comisió Informativa de Serveis a les Persones no ens ha arribat. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Tinc la consciència de que ho he tramitat.  Tinc la consciència d’haver-ho 
corregit.  Perdona, eh?, però tinc la consciència d’haver-ho corregit i... 
ENCARNA GRIFELL 
 
Pues no ha arribat, vaja. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, vàrem fer un prec, no sé si va ser a l’últim Ple o al penúltim Ple, sobre la 
perillositat de la ubicació d’uns contenidors, atesa l’afició d’incendiar-los i la 
proximitat amb uns contenidors... perdó, amb uns comptadors de gas.  Hem 
vist que això no ha estat complert, i crec que no és una qüestió de pressupost, 
és una qüestió d’enviar-hi algú i que els aparti una mica.  Els hi pregaria doncs 
que... si poguessin adoptar alguna mesura al respecte. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Li comprovarem, perquè em penso que hem vist alguna 
documentació sobre aquest tema.  Ho comprovem i li fem arribar la informació.  
Gràcies. 
 
Per tant, si no hi ha més qüestions, aixequem la sessió.  Gràcies a tothom. 
 



 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
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1. Quines són les polítiques específiques adreçades a la gent gran que 

realitza l'Ajuntament de Vilanova? 
 
Regidoria de  Gent Gran i Equitat 
 
(S’adjunta el document del Pla de la Gent Gran) 
 
____________________________________________________________________ 
 
El Pla de la Gent Gran 
 
Des del Pla de la Gent Gran es creu en el potencial de la gent gran, per això 
desenvolupa polítiques que afavoreixin la vida activa a la ciutat, i sobretot el  
traspàs de les seves vivències a la joventut.  
 
S’ofereix un ventall ampli d’activitats que tant contemplen la participació activa 
en la vida cultural i social, la presència social de la gent gran mitjançant la 
conscienciació, la informació, la formació i, especialment, les relacions 
intergeneracionals, afavorint valors com la convivència, la tolerància i la 
participació entre generacions.  
 
El Pla de la Gent Gran té com a missió anar cap a una societat per a totes les 
edats, promovent un envelliment actiu, intergeneracional, participatiu i positiu. 
 
Els objectius generals del Pla de la Gent Gran són: 
  

• Reconèixer la importància social de les persones grans en la 
construcció de la societat present i futura. 

 
• Fomentar una concepció positiva de l’envelliment trencant els 

estereotips. 
 

• Fomentar la relació, la convivència i la participació de la gent gran de la 
ciutat a través de l’organització d’activitats que promocionin el gust per 
la cultura i afavoreixin un lleure creatiu i participatiu. 

 



 

• Reconèixer la contribució de les persones grans a tots els nivells del 
teixit social, amb la revaloració d’aquesta etapa de la vida, propiciant 
espais de participació i de desenvolupament d’un rol actiu. 

 
• Potenciar projectes que promoguin les relacions intergeneracionals i que 

fomentin la participació social i l’envelliment actiu de la ciutadania. 
 

• Propiciar l’intercanvi de recursos i aprenentatges entre les generacions 
grans i joves per aconseguir beneficis individuals i socials. 

 
• Promocionar nous mètodes per afrontar els canvis amb major qualitat de 

vida. 
 
Els programes que es desenvolupen: 
 
La Memòria del futur 
 
La Memòria del Futur, és un programa que afavoreix les relacions 
intergeneracionals. Aquest programa va néixer partint de l’argument que les 
persones grans són portadores de vivències i records de fets passats que cal 
preservar i transmetre. L’objectiu del programa La Memòria del Futur és el de 
recuperar la memòria col·lectiva de la nostra ciutat i trametre-la als infants i 
joves vilanovins i vilanovines.  
 
Per això, anualment es publicava un llibre que es nodreix del recull d’història 
que es realitza al taller La història a les nostres mans (integrat pel Grup de 
dones amb memòria) i pel testimoniatge d’altres vilanovines i vilanovins. El 
llibre s’acompanya amb material pedagògic dirigit a fer tallers a primària i 
secundària, que s’ofereixen en el PAE. 
 
L’any 2011 han sol·licitat els tallers: Escola Pia, Llebetx, Pompeu Fabra, 
Margalló, Divina Providència (per a primària i secundària), Institut Lluch i 
Rafecas i el Centre Ocupacional Tegar. S’han realitzat en 16 grups-classe i hi 
ha participat 416 infants i adolescents. 
 
Aquest any es grava mensualment un programa a Canal Blau amb una 
temàtica predeterminada. A final de curs s’elaborarà un DVD amb el recull de 
programes i propostes que serviran de material pedagògic per a poder utilitzar 
en els centres d’ensenyament. 
 
S’han elaborat els següents volums: 
 
 
 



 

Volums de la col·lecció Material pedagògic  Adreçats a  
 

1. Família i guerra  Complementat amb 
DVD, recull testimonis 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

2. L’esport.  
    Història i records 

Complementat amb 
DVD, recull testimonis 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

3. Sobreviure  
 

Complementat amb 
DVD, recull testimonis 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

4.  El Pa de cada dia Complementat amb 
DVD, recull testimonis 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

5. D’abans i d’ara: jocs, 
joguines i cançons 

Complementat amb  
fitxes pedagògiques 

P5, 1r, 2n i 3r 

6. Fes-me’n cinc cèntims 
de...  

Complementat amb un 
joc de cartes 

4rt, 5è i 6è de Primària 

7. Els nostres records 
d’escola 

Complementat amb un 
joc interactiu 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

8. Viatges de la memòria: 
entre fum i carbó 

Complementat amb un 
DVD, recull de 
testimonis 

ESO i batxillerat 

9. Vols ballar ? Complementat amb un 
DVD,  recull de 
testimonis 

ESO i batxillerat 

10. Tardes de cinema  
 

Complementat amb un 
DVD recull de 
testimonis 

ESO i batxillerat 

 
El Taller La Història a les nostres mans. Grup de Dones amb memòria. 
 
És  tracta d’un taller d’història oral format per aproximadament una seixantena 
de dones grans i que enguany compleix 13 anys de la seva creació. Es tracta, 
doncs, d’una experiència de treball i de grup plenament consolidada.  
 
Des de fa tres cursos es troben a una aula de la UPC, els dimarts de 17.30h a 
19h.  
 
El taller té una durada equivalent a la del curs escolar. En cada curs lectiu es 
plantegen nous objectius de recerca, a partir dels quals es realitza la 
recuperació de la memòria local. Aquesta memòria local gaudeix de la 
característica d’incorporar la mirada de dona. Bona part del seu treball queda 
reflectit en els volums, enguany DVD, i el material pedagògic  que cada any 
s’editen dins de la col·lecció La Memòria del Futur. 
 
 
 



 

Les Missives entre generacions  
 
Pel que fa al programa de relacions intergeneracionals, Missives entre 
generacions és un programa de relació entre persones grans amb 
incapacitats motrius, lleus demències, pacients de llarga estada, etc., dels 
centres col·laboradors: l’Hospital de Sant Antoni Abat, la Casa d’Empara, el 
Centre Cugat Residencial i la Residència Santa Teresa i infants de 4t i 5è de 
Primària d’ escoles de Vilanova i la Geltrú. 
 
El programa es dóna a conèixer a totes les escoles a través del Programa 
d’Activitats Escolars (PAE), que ofereix l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
anualment, a partir del mes de setembre.  
 
El programa s’inicia el mes de novembre amb una visita per part de la 
responsable tècnica de les Missives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú als 
grups classe. En el decurs d’aquesta visita s’introdueix i s’explica als infants la 
finalitat del programa i les especificitats dels avis i àvies: què és una 
demència, què suposa i com es desenvolupa, i s’intenta fomentar el 
voluntariat d’atenció a les persones grans. 
 
L’intercanvi és realitza de manera fixa en unes dates especials: Nadal, 
Carnaval i Sant Jordi. Tot i que sempre que es vulgui es pot realitzar intercanvi 
lliure de trameses.  
 
El programa es clou amb la festa de final de curs, que es fa a les residències, 
a finals del mes de maig. Aquest acte suposa la possibilitat de conèixer-se 
personalment entre uns i altres i és un dels moments més emotius. Els infants 
preparen espectacles per als més grans i els més grans també preparen 
sorpreses per als infants i el berenar de convit. A partir d’aquesta experiència 
s’estableixen vincles de solidaritat, alegria, conversa i afecte. 
 
El nombre d’escoles i grups classe que sol·liciten participar de les Missives 
creix cada any. 
 
En el curs  2010-2011 han participat en el projecte: 
 
Quatre centres residencials: l’Hospital de Sant Antoni Abat, la Casa d’Empara, 
el Centre Cugat Residencial i la Residència Santa Teresa. Aproximadament 
un total de 215 persones grans. 
 
Cinc escoles de primària: Pompeu Fabra, La Ginesta, Llebetx, Cossetània i 
Arjau, amb un total de 200 infants de 4rt i 5è. 
 
 



 

Primavera i tardor actives 
 
L’objectiu és programar activitats lúdiques per a la gent gran que afavoreixin 
l’envelliment actiu i saludable, que millorin la qualitat de vida i que en preservin 
l’experiència i el bagatge.. 
 
Per promoure i facilitar aquest envelliment actiu, des de l’Ajuntament, i 
conjuntament amb les entitats de l’àmbit de gent gran, es realitza la 
Primavera activa i la Tardor activa, que inclouen tot un seguit de xerrades, 
tallers, exposicions, visites culturals, etc. 
 
Pel que fa a la temporalització, les activitats de la Primavera activa es realitzen 
entre els mesos de març i juny, i pel que fa a la Tardor activa la programació 
va d’octubre a novembre.  
 
Pel que fa a la participació: 
Primavera Activa 2011: Han participat 837 persones grans 
Tardor Activa 2011: Han participant 606 persones grans 
 
Activitats realitzades durant el 2011: 
 
Curs introductori a la informàtica 
Mesa de la gent gran (24 de març) 
Xerrada: L’equipament sociosanitari La Plataforma -Centre Multiserveis 
Xerrada: 150 aniversari de la primera portada d’aigua a Vilanova i la 
Geltrú.  
La situació històrica (1860-1861). 
Presentació del 10è volum de la col·lecció la Memòria del Futur 
Taller: Atreveix-te amb el teatre! 
Concert: A una sola veu. Trobada de corals 
Visita cultural: Mitologia i religió: protagonistes de la pintura barroca 
2 Xerrades:L’ergonomia a casa 
Taller: L’afectivitat i la sexualitat de les dones 
Visita cultural:OUKA Leele. Inèdita 
Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania   
Inici del taller La història a les nostres mans (setembre) 
Lliurament premi concurs “Moments viscuts amb els nostres grans” 
Mesa de la gent gran amb representants de la gent gran ( 29 setembre) 
Taller: Activem la ment Taller preventiu per mantenir i millorar la 
memòria  
Tast musical a càrrec del grup GuitarrísSSimo. 
Visita cultural: Museu Romàntic Can Papiol  
Xerrada: Dones de Vilanova. Vivències, curiositats i anècdotes de les 
protagonistes del llibre 



 

Taller: Hàbits saludables  
Assaig general de l’Orquestra de Cambra 
Taller: Un ritme, una vida 
Taller: Cos, moviment i relaxació 
Taller: Posa’t en ment. Consells, estratègies i exercicis de relaxació per 
millorar la nostra memòria 
Visita cultural: Més enllà de Cumella  
  
La novetat d’enguany ha estat que totes les activitats disposaven de transport 
adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda a càrrec de Creu Roja 
Vilanova.   
 
Concurs Moments viscuts amb els nostres grans 
 
Des de l’any 2009 la Regidoria del Pla de la Gent Gran i la família de Joan 
Gómez i Urgellés convoca el premi literari en Memòria d’Andrea Noya 
Moments viscuts amb els nostres grans. 
 
Aquest premi té per objecte promoure la sensibilització de la joventut davant la 
vellesa, un reconeixement vers el col·lectiu de les persones grans que estan o 
han estat amb nosaltres. 
 
Per formar-ne part cal presentar una redacció d’un text original i inèdit, no 
premiat en d’altres concursos, on el contingut expliqui una experiència, uns 
moments viscuts o uns records amb els avis/àvies o amb d’altres persones. 
 
Hi poden participar noies i nois dels cursos de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat  
de Vilanova i la Geltrú. 
 
Mesa de la gent gran 
 
La Mesa de la Gent Gran és un espai de participació de la gent gran on, 
mitjançant trobades, es pretén gaudir d’un marc de reflexió i debat entre 
l’administració local i les diferents entitats que representen el col·lectiu de la 
gent gran de la ciutat.  
 
Un espai per discutir i aportar propostes interessants i, a la vegada, oferir 
resposta a consultes i inquietuds.  
 
Aquesta vol ser una fórmula àgil, directe i oberta per posar de manifest els 
coneixements i l’experiència que en temes de ciutat tenen el col·lectiu de la 
gent gran. 
 
La dinàmica de treball s’instrumenta mitjançant: 



 

 
- reunions preparatòries de treball,  prèvies a la Mesa i en les quals s’elabora 

l’ordre del dia. 
 
- Mesa de la Gent Gran, que se celebra dues vegades l’any i estan 

emmarcades en la Primavera i la Tardor Activa.  
 
Es tracten temes d’interès del col·lectiu de la gent gran proposats per 
representants de les entitats i/o pel Pla de la Gent Gran. 
 
Carnet Actiu 
 
El Carnet Actiu, és un carnet que permet, a les persones que tinguin les 
condicions que s’especifiquen a continuació, tenir avantatges en l’àmbit 
cultural, en els transports urbans i interurbans, i també descomptes en 
diferents establiments comercials de la ciutat : 
 
- Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú. 
- Tenir 65 anys. 
- Disminució igual o superior al 65%. 
- Tenir reconegut un grau de dependència. 
- Pensionistes per jubilació menors de 65 anys. 
- Tenir una incapacitat permanent absoluta per a tot tipus de treball 
 
El Carnet Actiu s’expedeix a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Actualment 
s’han expedit més de 5.000 carnets. 
 
Suport a les entitats  
 
Des del Pla de la Gent Gran es dóna assessorament tècnic, en 
infraestructures i suport econòmic a través de convenis i/o subvencions, a les 
entitats de gent gran.  
 
El Pla de la Gent Gran té relació amb les entitats següents: 
 
Aula d’Extensió Universitàriade la Gent Gran de la Comarca del Garraf 
Associació Gent Gran de l’Esplai 
Associació Cal Pallissa 
Associació Compex (Compartir Experiències) 
Associació Amics de la Gent Gran 
Associació de Gent Gran de la Mar 
Casal de l’Obra Social Catalunya Caixa 
Casal d’Avis Caixa del Penedès 
Grup de Cant l’Albada de Can Pahissa 



 

Grup de Dones amb Memòria 
Grup de Jubilats de Comissions Obreres 
Grup de Jubilats UGT Anoia, Penedès i Garraf 
____________________________________________________________________ 
 
 
Regidora d’Esports 
 
Pla d’Activitat Física, Esport i Salut  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha posat en marxa el Pla d’Activitat Fisíca, Esport i 
Salut (PAFES), promogut pel Departament de Salut i el Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, per tal d’implementar l’activitat física com a mesura de 
prevenció i millora de la qualitat de vida, així com l’establiment d’uns hàbits saludables 
amb l’objectiu de prevenir i disminuir el risc de patir patologies derivades del 
sedentarisme.  
 
Aquest Pla consolida les actuacions que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
s’estan portant a terme des de l’any 2004, en el marc d’un conveni de col·laboració 
entre la Regidoria d’Esports,  el Consorci Sanitari del Garraf i l’Hospital Comarcal Sant 
Antoni Abat. 
 
El programa implica a quasi totes les instàncies que tenen competència en matèria de 
salut i esport a la ciutat, ja que l’impulsa la Regidoria d’Esports del consistori vilanoví, 
conjuntament amb el Consell Català de l’Esport i el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, i compta amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis 
Socials, Salut i Convivència, de la Unitat de Medicina Esportiva del Consorci Sanitari del 
Garraf i dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de Jaume I, de Sant Joan i CAPI de Mar. 
 
El PAFES vol convertir la prescripció de l’activitat física en una eina terapèutica 
d’utilització habitual als ambulatoris de la ciutat per millorar la qualitat de vida dels 
pacients i prevenir l’aparició de malalties derivades del sedentarisme.  
 
En aquest sentit, el programa s’adreça principalment al conjunt de la població adulta 
sedentària amb factor de risc de patir malalties cardiovasculars, dislipèmia, obesitat i 
diabetis mellitus tipus 2. El foment de l’adquisició d’un seguit d’hàbits esportius i un 
estil de vida saludable proporcionarà una millora en la qualitat de vida d’aquest 
col·lectiu. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha volgut anar més enllà i ha desenvolupat i 
ampliat l’abast de la prescripció d’activitat física gràcies als programes d’esport i salut 
ja existents a la ciutat. Així doncs, els responsables mèdics del projecte a la capital del 
Garraf han inclòs també com a població principal, a banda de les persones sedentàries 
amb un factor de risc, a aquelles que pateixen malalties cròniques i que poden millorar 
el seu estat mitjançant l’activitat física, fet que el converteix en un referent català en 
aquest tipus de tractament sanitari.    



 

 
La derivació dels pacients a aquest programa es du a terme des dels centres d’atenció 
primària del nostre municipi, a través dels metges i infermeres, que proporcionen 
informació i consell sobre els beneficis que suposa realitzar activitat física de forma 
regular i prescriuen l’exercici físic. 
 
La prescripció d’activitat física es divideix en tres nivells: 
 
*Consells generals d’activitat física 
Estan adreçats a la població sedentària sense risc de realitzar activitat física. Els 
professionals sanitaris del Centre d’Atenció Primària proporcionen informació general 
sobre l’oferta esportiva del municipi, així com un petit decàleg de pautes a seguir per a 
un estil de vida actiu i saludable. Dins d’aquests consells s’engloben també programes 
de salut i esport ja existents a la ciutat.  
 
Circuit de condicionament   
Pretén enriquir i guiar els dos tipus de pràctica esportiva més generalitzats entre la 
població; córrer i caminar. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha creat un circuit 
senyalitzat que permet intercalar una sèrie d’exercicis amb aparells en la pràctica 
esportiva habitual en espai urbà. 
 
Hi ha 9 estacions d’aparells, repartides al llarg del passeig de Ribes Roges i 4 estacions 
al passeig Marítim que contenen un panell informatiu amb un seguit de propostes 
d’exercicis a realitzar segons l’edat i el nivell físic. Així doncs, constitueix un espai 
esportiu obert a la totalitat de la població sense límits d’edat. 
 
El circuit consta de tres parts diferenciades. La primera es centra en la realització 
d’exercicis d’escalfament per evitar possibles lesions i poder començar a fer en 
òptimes condicions els diferents exercicis que es poden realitzar en els aparells. Un 
cop s’han finalitzat, és important passar a la darrera part, la realització d’estiraments 
per deixar el cos en bones condicions i afavorir una ràpida recuperació. 
 
Espai lúdic-esportiu   
És un circuit de salut bàsicament lúdic, situat als Jardins Francesc Macià, format per 
diversos mòduls d’activitats que creen un recorregut que permet treballar les facultats 
físiques i sensorials seguint les instruccions que hi ha al cartell indicatiu. 
 
*Programa d’activitat Física Assessorada 
Està adreçat a la població sedentària amb un factor de risc o amb alguna patologia. 
Els professionals sanitaris del Centre d’Atenció Primària envien els pacients a la Unitat 
de Medicina Esportiva del Consorci Sanitari del Garraf, on un equip mèdic especialitzat 
els fa una revisió completa i els indica quin tipus d’activitat és la que s’adequa més a 
les seves condicions físiques segons la malaltia o el factor de risc que pateixin.  
 
Es proposen un seguit de rutes saludables, per tal de fomentar l’hàbit de caminar, i es 
compta amb un seguiment per part del personal d’infermeria i mèdic del CAP. 



 

 
En aquest sentit, s’ha editat el fulletó Activa’t Caminant, que recull les rutes que es 
poden realitzar al municipi, així com una sèrie de recomanacions i consells sobre la 
seva realització, per tal potenciar un estil de vida saludable. Es recomanen un total de 
5 rutes:   
 
 
 
 
 
 
 
-Ruta passeig Marítim (2.595 m) 
-Ruta rambla Principal (2.490 m)  
-Ruta ronda Ibèrica – Esports (2.800 m) 
-Ruta ronda Ibèrica – Hospital (3.100 m) 
-Ruta Port (1.100 m)   
 
 
 
 
 
Itinerari Saludable 
Aquest itinerari és una més de les rutes que  es poden realitzar a l’entorn urbà i 
s’adreça a la ciutadania que vol realitzar una activitat física moderada. El recorregut 
surt de la plaça de les Casernes i finalitza a la plaça de la platja del Far. El recorregut 
està senyalitzat cada 500 metres amb consells per poder realitzar tot l’itinerari 
còmodament.  
 

 
 
 
 
 
 
Aquest nou recorregut es va posar en marxa a 
principis del mes de juny i va comptar amb la 
col·laboració de la Fundació Agrupació Mútua. 
La iniciativa forma part del Programa d’Activitat 
Física, Esport i Salut que promou l’Ajuntament 
de VNG i el Departament de Salut i la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 
 



 

*Programa supervisat  
Està adreçat a la població sedentària amb dos o més factors de risc i alguna patologia 
crònica estable, que aconsellen la realització d’activitat física sota la supervisió de 
professionals qualificats. Com en el cas anterior, compta amb la revisió mèdica 
completa i l’assessorament per part de l’equip de la Unitat de Medicina Esportiva. 
Posteriorment, i de manera conjunta amb els tècnics del Centre Esportiu Municipal 
Parc del Garraf i del Centre Municipal d’Esport i Salut La Piscina, es controla i realitza 
una planificació individualitzada de les activitats esportives que cada usuari pot 
realitzar. 
  
En aquest programa a més de l’activitat física es treballa l’adquisició d’un seguit 
d’hàbits per tal d’incorporar un estil de vida saludable i actiu. 
 
En l’actualitat, aquest grup supervisat compta amb un total de 60 usuaris/es, derivats 
des dels CAP Jaume I, Sant Joan, i CAPI de Mar que realitzen aquest programa 
d’activitat física esportiva al CEM Parc del Garraf i al CMES La Piscina. A més de les 
activitats físiques, aquests usuaris també participen en un seguit de tallers que 
s’oferten des del Consorci Sanitari del Garraf, sobre Dietètica i Nutrició així com en 
seminaris de treball de l’actitud postural. 
 
L’objectiu de l’Ajuntament és que el programa arribi a tothom, de manera que la 
Regidoria d’Esports subvenciona part del programa per facilitar l’accés a la ciutadania. 
A més, els participants gaudeixen de la subvenció de la matrícula d’inscripció al CEM 
Parc del Garraf i al CEMS La Piscina.  
 
El cost per a les persones usuàries d’aquest programa és de 20,50 euros al mes durant 
els mesos que dura el programa. El programa consisteix en dues sessions setmanals 
dirigides per un llicenciat en educació física, la revisió mèdica i la supervisió per part 
d’un metge especialitzat en medicina de l’esport i a la prescripció d’exercici físic durant 
tot el període que estigui en el programa. 
 
A banda, els centres esportius municipals, CEM Parc del Garraf i CEMS La Piscina 
ofereixen, dins la seva programació habitual, activitats específicament dirigides a les 
persones grans. 
 
-Gim d’Or: És un activitat que es realitza a sala, els dimecres i divendres al matí tant 
al Parc del Garraf com a l’Esportiu la Piscina. Forma part del programa d’activitats 
dirigides específica per a persones grans. 
-Gent Gran: És una activitat aquàtica que es fa els dimecres i divendres a l’Esportiu 
la Piscina, dins la modalitat de cursets que imparteix el centre. 
-Aquabàsic: És un activitat aquàtica que s’inclou dins el programa d’activitats 
dirigides del CEMS La Piscina. Es realitza a la piscina petita amb suport musical 
 
 
 
 



 

Cicle de passejades adreçades a la gent gran: 
 

 
 
 
Aquesta és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de VNG, a través de la Regidoria 
d’Esports i la Diputació de Barcelona, que ha estat tot un èxit en el primer any de 
funcionament. Es tracta d’una activitat específica per al col·lectiu de la gent gran que 
pretén donar a conèixer entorns propers als municipis de la província de Barcelona on 
es pot viure la natura de forma adaptada a les necessitats de la gent gran. En aquest 
sentit, les caminades són suaus i transcorren per pistes forestals o camins de 
muntanya, tenen una durada de tres o quatre hores i una distància d’entre 6 i 8 km. 
 
Aquest primer cicle de Passejades adreçades a la gent gran es va realitzar durant els 
mesos d’octubre de 2009 a juny de 2010, amb quatre passejades pel parc de 
Collserola; el parc natural de la Serra d’Obac; Montserrat i el parc natural de 
Montnegre.  
 
Enguany comença la segona fase del Cicle de Passejades amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, els alumnes del Cicle Superior de l’IES Manuel de Cabanyes i 
l’Associació Esportiva Talaia. Aquesta entitat col·labora amb la Regidoria d’Esports en 
el disseny del recorregut i en l’assessorament tècnic de les caminades que es 
realitzaran. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Regidoria de Serveis Socials 
 
Atenció a les persones en situació de dependència 
 
Tot i que no es pot assimilar persones dependents amb les persones grans, la 
praxi ens porta a observar que un percentatge molt elevat de les persones en 
situació de dependència són majors de 75 anys, i que aquest percentatge 
s’accentua amb l’edat.  Per la tipologia de situacions a atendre, es tracta d’un 
treball bàsicament individualitzat i d’atenció familiar, que es desenvolupa des 
dels Serveis socials i concretament des de l’Equip d’Atenció a la Dependència 
(EAD).  Aquest equip està format per quatre treballadores socials (i actualment 
una treballadora social i una informadora de suport, contractades a través de 
Plans d’ocupació), que actuen com a professional de referència de cadascuna 
de les persones que atenen i que fan el seguiment del continuum assistencial 
a través de totes les etapes de pèrdua progressiva de l’autonomia.  Són les 
professionals que tramiten l’accés de les persones al Sistema Català per a 
l’autonomia i l’atenció a la dependència (SCAAD) i en fan el seguiment.  Els 
recursos que disposa l’ajuntament per a atendre les persones amb 
dependència són els següents: 
 
Servei de Teleassistència (1.308 persones usuàries) 
Servei de neteja de la llar (2.690 hores l’any 2010) 
Servei d’Atenció a domicili (32.639 hores l’any 2010) 
Servei d’àpats a domicili (14.232 àpats l’any 2010) 
Servei d’arranjaments d’habitatges (47 habitatges arranjats l’any 2010) 
Servei de préstec de material tècnic i ortopèdic 
Beques per al menjador de Can Pahissa (10.234 àpats subvencionats l’any 
2010) 
 
Alguns d’aquests serveis tenen la seva gestió encomanada al Consorci 
d’Atenció a les Persones, com a eina de l’ajuntament.  Per altra banda, aquest 
Consorci, participat majoritàriament per l’ajuntament, presta els serveis de 
Centre de Dia (Centre Masbau, de 60 places i 40 d’elles públiques i Centre de 
dia CAPI, de 20 places públiques i a punt d’obrir de nou les seves portes) i el 
servei d’acolliment residencial a través de la Residència Els Josepets, que 
podrà tenir fins a 132 places i que actualment en té 40 de caràcter públic. 
 
Des dels Serveis socials també s’atenen, des dels Equips Bàsics d’Atenció 
Social (EBAS) totes aquelles situacions que presenten les persones grans i 
que no van associades a la pèrdua d’autonomia, com poden ser problemes 
econòmics, dificultats en les relacions socials, problemes d’habitatge, etc. 
 
 



 

2. Atès que l'alcaldessa és la presidenta de la Fundació Esport base de 
Vilanova i la Geltrú, i per tant és coneixedora de la situació econòmica 
de l'esmentada Fundació, demanem que ens faci arribar en format 
electrònic o deixi consultar lliurement els comptes de l'esmentada 
fundació. 

 
Aquesta informació cal demanar-la directament a la Fundació. 
 
3. Quin és el conveni, que d'altra banda voldríem tenir (en format 

electrònic), que regula les relacions entre la Fundació i l'Ajuntament i, 
més específicament, el règim de cessió de les instal·lacions esportives 
municipals? 

 
(S’adjunta conveni vigent) 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ D’ESPORT BASE VILANOVA 
I LA GELTRÚ  
 

Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament , el dia 27 d’abril de 2010. 
 

R E U N I T S 
 
D’una banda, d’il·lm. Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia, alcalde president de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, en representació d’aquest, i assistit pel Sr.Salvador Becerra i 
Villa, regidor d’Esports, i assistits ambdós pel secretari de l’ Ajuntament, Sr. Josep 
Gomariz i Meseguer. 
 
I de l’altra part, el Sr. Pere Garcia i Rosal, amb DNI 77.252.576S, com a vicepresident 
de la Fundació Privada Unió d’ Esport  Base Vilanova i la Geltrú,(Fundació) 
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
 
A N T E C E D E N T S 
 
I. La Regidoria d’ Esports de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com a finalitat 
promoure l’esport a la ciutat, ja sigui des de la vessant educativa, competitiva, com 
d’esbarjo. Per a tal finalitat, la Regidoria d’ Esports implantarà programes de promoció 
esportiva determinats segons siguin els seus destinataris. 
 
II. La Regidoria d’ Esports de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú esmerçarà tots els 
seus esforços en dotar a la ciutat d’infraestructures esportives així com de dotar del 
recursos humans i econòmics que estiguin al seu abast.  
 



 

III. La Regidoria d’ Esports de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol col·laborar 
amb aquelles entitats coincidents amb els objectius d’actuació del benestar de les 
persones mitjançant la pràctica esportiva. 
 
IV. La Regidoria d’ Esports de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix de 
manera molt positiva la tasca que fan a la nostra ciutat i la trajectòria esportiva de 
l’entitat Fundació Privada Unió d’ Esport Base Vilanova i la Geltrú amb la població 
jove..  
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts reconeixent-ne mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades en mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents  
 
P A C T E S  
 
Per part de l’Ajuntament 
 

1. Es compromet a fer una aportació econòmica de 56.000€ anuals durant els 
propers tres anys ( 2010-2011-2012 ) 

2. Es compromet a subvencionar la totalitat del preu públic que es genera,  per 
l’ocupació de les instal·lacions del Complex Municipal de Futbol,  la Pista 
Poliesportiva de la Collada, i el gimnàs del Pavelló Municipal de les Casernes ,  
que inclouen l’ús dels diferents espais així com els consums. 

3. A cedir l’explotació de les màquines expenedores, situades al vestíbul del 
gimnàs del pavelló municipal de les Casernes , segons annexa 1. 

4. A cedir l’explotació i la gestió de la publicitat estàtica dels camps Annexes 1 i 2 
del Complex Municipal de Futbol i de la pista poliesportiva de la Collada, 
segons l’annex 2  

 
Per part de la Fundació Unió d’Esport Base Vilanova i la Geltrú 
 

1. Es compromet a lluir en els equipaments oficials dels seus equips,  el logotip 
que li indiqui l’Ajuntament. 

2. Que en la  plantilla dels seus primers equips de futbol  ( masculí i femení ) hi 
figurin jugadors i jugadores provinents de les categories de formació del propi 
Club per sobre dels jugadors i jugadores  de fora. 

3. A complir les normatives,  tant generals com les específiques que l’Ajuntament 
te dictades sobre l’ús de les instal·lacions. 

4. A complir les directrius que indiqui l’Ajuntament sobre la presència de 
seguretat privada i serveis mèdics, els dies en que per la tipologia de 
l’esdeveniment es prevegi una gran afluència de públic. 

5. A la realització d’un calendari anual d’activitats d’acord amb la programació 
següent: Torneig de futbol Platja, Nike Cup, Copa Danet 
 
 



 

SOBRE LA VIGÈNCIA DEL CONVENI 

Aquest conveni de col·laboració serà vigent des del 27 d’abril de 2010 fins el 31 de 
desembre de 2012 prorrogable amb les mateixes condicions del vigent conveni si cap 
d’ambdues parts no denuncia el conveni amb una antelació d’un mes de la data del 
seu venciment. Si alguna de les parts vol rescindir aquest conveni caldrà notificar-ho a 
l’altra part amb un mes d’anticipació. 
La Regidoria d’Esports tindrà el dret d’extingir aquest conveni immediatament per 
incompliment, per part de l’entitat, d’algun dels pactes anteriors. 

 
SOBRE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
S’estableix una Comissió de Seguiment que estarà formada per: 
 

2 representants de la Regidoria d’Esports. 
2 representants de la Fundació 

 
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran bàsicament de seguiment i 
d’avaluació del servei. 
 
La Regidoria d’Esports convocarà a la Comissió de Seguiment com a mínim 2 cops a 
l’any, i sempre que ho consideri necessari. 
 
L’entitat haurà d’aportar tota la documentació que sigui necessària i que sigui 
sol·licitada per la Regidoria d’Esports. 
 
 
SOBRE LA NATURALESA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre, per aplicació del seu article 
4.1.d). 
 
Totes les qüestions litigioses que es derivin del conveni es sotmetran al coneixement 
dels tribunals de l’ordre contenciós- administratiu. 
 
 
SOBRE L’ÚS DELS ESPAIS CEDITS PER LA REGIDORIA D’ESPORTS A LA 
FUNDACIÓ  
 
Els despatxos i magatzems han d’estar en ordre i en condicions higièniques, segons 
normativa sanitària. 
 
La Fundació té uns espais delimitats pel seu material i no pot deixar el seu material en 
el espai de la regidoria. 
 



 

La Fundació té uns espais delimitats a la cartellera per anunciar les seves notícies, no 
podent posar a la porta de la instal·lació cap publicitat pròpia. 
 
La Fundació no pot posar cap element a les instal·lacions a cap espai sense el vist i 
plau de la Regidoria. 
 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, ambdues parts signen aquest conveni de 
col·laboració que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data expressats a 
l’encapçalament 
 
JOAN IGNASI ELENA I GARCIA         SALVADOR BECERRA I VILLA 
Alcalde president de l’Ajuntament                     Regidor d’Esports                                                                 
 
 
JOSEP GOMARIZ I MESEGUER                          PERE GARCIA  i ROSAL 
Secretari  de l’Ajuntament                                Vicepresident de la Fundació 
           
 
ANNEX 1  
 
SOBRE L’EXPLOTACIÓ DE LES LES MÀQUINES PROVEÏDORES DE BEGUDES I 
ALIMENTS SITUADES AL VESTIBOL DEL GIMNÀS DEL PAVELLÓ DE LES 
CASERNES 
 
1. La Regidoria d’Esports cedeix l’explotació de màquines proveïdores de begudes i 
aliments a la Fundació i els beneficis derivats del servei. 
 
 2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no es farà càrrec en cap cas de les pèrdues 
que puguin ocasionar-se per un possible furt o altre circumstància del material i/o la 
maquinària d’aquest servei. 
 
3. La Fundació estarà obligat a obtenir totes les autoritzacions administratives que 
siguin necessàries per a l’obertura i desenvolupament de l’explotació. 
 
4. És responsabilitat de la Fundació el  conservar els espais en perfecte estat de 
manteniment i neteja.  També ho serà el mantenir neta la instal·lació de deixalles 
orgàniques i inorgàniques que puguin produir-se a conseqüència de la venda dels 
productes. 
 
5. La Fundació haurà de proposar els espais els quals es vol destinar la instal·lació de 
la maquinària de la forma  més detallada possible, valorant-se per la Regidoria 
d’Esports les circumstàncies de major grau de seguretat i estètica en l’emplaçament.  
La Regidoria d’Esports establirà la forma i condicions en que s’ha d’efectuar la 
instal·lació i els espais a utilitzar. 
 



 

6. La col·locació de les màquines es farà per la Fundació i sempre de conformitat amb 
el criteri del personal tècnic municipal. I la retirada en cas que les màquines no 
funcionin correctament. 
 
7. La Fundació no podrà cedir ni traspassar a altres els drets i/o obligacions que 
provenen d’aquesta cessió, sense l’autorització prèvia, expressa i formal de la 
Regidoria d’Esports. 
 
8. És responsabilitat de la Fundació el subscriure una pòlissa d’assegurança de 
Responsabilitat Civil que cobreixi tots els riscos de l’explotació per un import de 
300.506.1€ , amb un límit de 150.253€ per víctima, obligant-se a mantenir la seva 
vigència durant tot el termini de duració de la gestió. En el cas que l’empresa 
proveïdora ja tingui aquesta assegurança, serà responsabilitat de la Fundació exigir a 
l’empresa proveïdora tots els comprovants relatius a l’assegurança. 
 
 9. La Regidoria d’Esports obligarà a l’entitat que exploti les màquines de begudes i 
aliments de la instal·lació a complir la legislació vigent, segons ho determina la Llei de 
l’Esport de Catalunya de 31 de juliol de 2000. 
 
10. La Fundació quedarà exempta de pagar lloguer a l’Ajuntament així com dels 
consums elèctric i d’aigua. No obstant les tarifes a aplicar hauran de ser aprovades 
prèviament per l’Ajuntament. 
 
ANNEX 2 
 
SOBRE LA PUBLICITAT ESTÀTICA 
 
1. La Regidoria d’Esports cedeix l’explotació de la publicitat estàtica dels camps 
annexes 1 i 2 del Complex Municipal de Futbol i de la pista poliesportiva de la Collada,  
a l’entitat esportiva  Fundació Privada Unió d’ Esport Base. 
 
2. La Regidoria d’ Esports cedirà els beneficis que s’obtinguin a l’entitat .  
 
3. És responsabilitat de la Fundació Privada Unió d’ Esport Base subscriure una pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi tots els riscos de l’explotació per un 
import de 600.000€ amb un límit de 150.253€ per víctima, obligant-se a mantenir la 
seva vigència durant tot el termini de duració de la gestió.   
 
4. La Fundació Privada Unió d’ Esport Base es compromet a lliurar a la Regidoria d’ 
Esports la relació d’ingressos produïts d’aquesta publicitat així com fotocòpia dels 
contractes, abans del 15 de desembre . 
 
5. La Regidoria d’ Esports es reserva el dret i els beneficis, en un moment determinat i 
per motius de retransmissió televisiva d’actes propis de l’ Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, aprovar l’exposició de la publicitat per exhibir-ne una de diferent per part d’un 
altre empres 



 

REFERENT A LA PUBLICITAT ESTÀTICA 
 
La Fundació haurà d’efectuar, seguint les prescripcions dels tècnics municipals, 
l’agençament convenient dels espais destinats a l’ús publicitari, els treballs de pintura i 
la col·locació de la publicitat corresponent. 
 
La Fundació haurà de proposar els espais els quals es vol destinar la publicitat de la 
forma més detallada possible, valorant-ne la Regidoria d’Esports les circumstàncies de 
major grau de seguretat i millor estètica en l’emplaçament així com la discreció de dit 
emplaçament. La Regidoria d’Esports establirà la forma i condicions en que s’ha 
d’efectuar la instal·lació i els espais a utilitzar. 
 
La col·locació de la publicitat es farà per la Fundació en tot moment de conformitat 
amb el criteri del personal tècnic municipal.  
 
La Fundació estarà obligada a obtenir totes les autoritzacions administratives que 
siguin necessàries.  
 
La Regidoria d’Esports no participarà en el finançament de les obres ni de la 
subsegüent explotació ni assegurarà a l’entitat una recaptació o rendiment mínim ni 
tampoc li atorgarà subvenció de cap mena.  
 
Totes les instal·lacions que efectuï la Fundació passaran a ser propietat municipal al 
finalitzar la vigència del conveni, lliures de càrregues i obligacions de tota mena i en 
bon estat de conservació. 
 
La Fundació s’obliga a conservar els espais publicitaris afectats, corresponents als 
camps annexes del Complex Municipal de Futbol i la pista poliesportiva de la Collada,   
en perfecte estat de manteniment i neteja. 
 
La Fundació s’obliga a adequar el contingut de la publicitat en tot moment al que 
disposin les lleis i els reglaments que la regulin. 
 
La Fundació no podrà cedir ni traspassar a altres els drets i/o les obligacions que 
provenen d’aquesta cessió, sense l’autorització prèvia, expressa i formal de la 
Regidoria d’Esports. 
______________________________________________________________________ 
 

 
10 de gener de 2012 
 

1. En quin estat es troba el Pla Especial de la Platja Llarga? En volem una 
còpia digital. 

L’empresa Barcelona Regional va lliurar a l’Ajuntament un primer document 
tècnic sobre el Pla Especial de Platja Llarga, el 24 de desembre de 2009. El 



 

document va ser estudiat tècnicament, però durant la seva anàlisi es van 
suscitar dubtes raonables sobre la seva aplicabilitat i alhora tramitació, 
motivats per la vigència dels convenis signats entre l’empresa Subirats 
Berenguer (propietària de diferents parcel·les dels sector), l’INCASOL i el 
mateix Ajuntament. 
 
Des d’aquell moment, està aturat. 
 
2.  El dia 20 de setembre la CUP va demanar al govern la informació 

referent a la relació de despeses del primer trimestre del nou mandat 
municipal (2011-2015), que se’ns va facilitar en pdf. Des de la CUP 
demanem que se’ns faci arribar per defecte cada trimestre la relació 
de despeses en format full de càlcul (Excel o derivats), sinó la 
demanarem nosaltres cada trimestre. Demanem, doncs, la relació de 
despeses del segon trimestre de mandat i que a partir d’ara es faci de 
forma ordinària, sense necessitat de realitzar la demanda. 

 
Com ja us varem anunciar de paraula, trimestralment rebreu la relació de 
despeses comptabilitzades. El model de document serà el que surti de 
l’aplicatiu de comptabilitat en format pdf i la  tramesa es farà per correu 
electrònic al grup municipal. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
13 de gener de 2012 
 
Sol·licitem les còpies de les actes aixecades per la Inspecció de la 
Seguretat Social respecte els 60 treballadors de la Fundació per a 
l’Esport Base  de Vilanova. 
 
En el seu defecte, sol·licitem conèixer l’import total al que ascendeixen 
les actes aixecades per la inspecció de la Seguretat Social a la Fundació 
per a l’Esport Base en quan al deute principal, els interessos i les 
sancions. 
 

L’article 91.1 del Reglament Orgànic Municipal estableix que: “Tots els 
regidors/ores municipals tenen dret a rebre la informació necessària per a 
l’exercici del seu càrrec, i accedir als expedients administratius, antecedents, 
dades, informes, estudis o d’altra documentació municipal, existents a 
l’Ajuntament o qualsevol organisme, entitat o empresa que en depengui” 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú participa a la Fundació Unió d’Esport 
Base, però en cap cas es tracta d’un organisme o entitat que depengui directa 



 

i exclusivament de l’Ajuntament, com podria ser un organisme autònom 
municipal o una empresa de capital íntegrament públic. 
 
En conseqüència amb l’anterior, qualsevol petició de documentació s’haurà 
d’adreçar directament a l’esmentada Fundació, la qual posseeix personalitat 
jurídica pròpia i diferenciada, acreditant la condició d’interessat i legitimació 
per rebre la documentació sol·licitada. 
 
23 de gener de 2012 
 
(Amb relació a la resposta anterior) D’acord amb l’article esmentat del 
Reglament Orgànic Municipal, entenem que la documentació sol·licitada, 
així com la informació sol·licitada, són no “existents a l’Ajuntament” i 
que l’Ajuntament les desconeix? 
 
Les actes aixecades per la Inspecció de la Seguretat Social, no són existents 
a l’Ajuntament. No obstant, si ho desitgen, els representants de l’Ajuntament a 
la Fundació Unió Esport Base, els poden informar verbalment. 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
16 de gener de 2012 
 
El grup Municipal Socialista voldria conèixer: 
 
1.  La relació d’activitats que organitza o en les que participa l'Ajuntament 

amb finançament de la Generalitat en relació amb la Promoció 
Econòmica, amb la relació d’aportacions aquest 2011 i les previsions 
i/o els compromisos ja adquirits per la Generalitat el 2012. 

 
No n’hi ha cap el 2011. 
 
2.  Relació d’activitats que organitza o en les que participa l'Ajuntament 

amb finançament de la Diputació de Barcelona en relació amb la 
Promoció Econòmica, amb la relació d’aportacions aquest 2011 i les 
previsions i/o els compromisos ja adquirits per la Diputació el 2012. 

 
PLA DE CONCERTACIÓ: 
- serveis municipals de consum. 8.124,00 € (OMIC) 
- accions de foment de fires locals. 6.000,00 € 
- mercats de venda no sedentària. 3.000,00 € (WC Mercat la Collada) 



 

- mercats municipals. Adequació entrada MC. 1.000,00 € 
- mercats municipals. Entrada MM. 2.000,00 € 
- polítiques locals de turisme. 2.000,00 € (Temps de mar)  
- polítiques locals de turisme. 2.800,00 € (Festival del Xató) 
 
3.  Xifres econòmiques de tancament de la Fira de Novembre: hi ha hagut 

algun tipus de descompensació entre la previsió d’ingressos, el cost 
de la subcontracta que requereixin algun tipus d’aportació per part de 
l'Ajuntament? 

 
20.000 €, IVA inclòs. 
 
4.  Relació de reunions celebrades per NODE sobre turisme i relació de 

reunions a la que ha assistit el regidor en representació de 
l'Ajuntament de Vilanova. 

 
S’han realitzat 5 reunions sobre turisme amb un caràcter força tècnic. La 
persona participant en aquestes reunions ha estat el Cap de Servei de 
Promoció Econòmica i Turisme. 
 
5.  Relació dels espectacles realitzats al Teatre Principal, des de setembre 

de 2011, cost de cada espectacle i quina ha estat l’assistència 
d’espectadors a cada un d’ells. 

 
S’adjunta document. 



 

  TEATRE PRINCIPAL     

  
TEMPORADA OCTUBRE-DESEMBRE 

2011    
 

       
OCTUBRE            
Data obra companyia caixet infraestructura i personal assistències  

01/10/2011 Pedra de Tartera El Celler d'Espectacles, SCCL 4.867,50 1.470,11 350  

14/10/2011 El jardí de les malícies Produc. Teatre al detall, SCCL 885,00 557,70 97  

15/10/2011 Un home d'ulleres de pasta Flyhard Produccions, SL 1.622,50 816,31 173  

23/10/2011 Ploramiques L'Estaquirot Teatre 1.062,00 172,00 318  

NOVEMBRE          
Data obra companyia caixet infraestructura i personal assistències  

06/11/2011 Luces de Bohemia La Perla 29 8.024,00 1.864,70 358  

19/11/2011 Rive Gauche Q-Ars Teatre 3.029,65 807,71 276  

25/11/2011 Sé de un lugar 
 
Produccions Prisamata 872,83 289,10 

 
58 

Es va fer al Foment Vilanoví. 
Aforament  90 p. 

 27/11/2011 En attendant l'inattendu Cia. Leandre-Claire/Nats Nus Dansa 3.304,00 1.170.81  145  

DESEMBRE          
Data obra companyia caixet infraestructura i personal assistències  

09/12/2011 Tennessee (W) Teatre Blau 1.057,50 853,50 132  

17/12/2011 Dues dones que ballen El Celler d'Espectacles, SCCL 6.608,00 2.489,20 358  

       

 total   31.332,98 9.320,33 2.265,00  

 



 

31 de gener de 2012 
 
El grup Municipal Socialista, amb relació a la participació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú a Fitur voldria conèixer: 

 
� La relació de persones convidades expressament als diferents actes 

de Fitur en els que va participar algun representant de l'Ajuntament, si 
és que hi va haver algun tipus de malining enviat expressament. 
 

� La llista de persones que van assistir finalment als diferents actes, si 
és que es va disposar d’algun tipus de control sobre l’assistència. En 
el cas contrari, per què no hi va haver cap tipus de feedback posterior. 

 
La participació de la ciutat a FITUR s’ha produït per mitjà de la presència 
directa com a expositor de l’Estació Nàutica i de la marca Costa de Barcelona i 
la Diputació de Barcelona. 
 
La presència de representants de l’Ajuntament s’ha donat en els actes 
organitzats per aquestes marques, principalment amb Estació Nàutica en la 
recollida de la bandera acreditativa de la marca Estació Nàutica i en la reunió 
mantinguda pel conjunt d’aquestes. 
 
Els regidors també van presentar i recolzar la presentació del Carnaval de 
Vilanova que va fer el president de la FAC a l’estand de Costa de Barcelona. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23.09 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 


