
 

 
 

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

http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-de-vilanova-i-la-geltru-05-
11-2018 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2018 
 

 
Acta núm. 14 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 5 de novembre de 2018, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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



 

 
 

 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ, regidor no adscrit. La regidora Sra. 
ARIADNA LLORENS GARCÍA abandona la sessió quan s'està tractant el punt núm. 
11 de l'ordre del dia. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions ordinària i extraordinària 

del Ple de l'Ajuntament, de 8 i 22 d'octubre, respectivament. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Intervenció 
 
  2. Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes 

autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer a 30 de juny de 2018. (Exp. 
74/2018-eINT) 

  3. Donar compte de les modificacions de crèdits núm. 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
25 i 26 de l’Ajuntament aprovades per Decret. (Exp. 71/2018-eINT) 

 
Tresoreria 
 

  4. Donar compte de l'informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
lluita contra la morositat, tercer trimestre 2018. 

 
Habitatge 
 
  5. Donar compte de l'acord de JGL de 02.10.2018, d'aprovació del Conveni de 

col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per al foment de la conservació, manteniment i rehabilitació 
dels edificis d'habitatges mitjançant la inspecció tècnica. (Exp. 497/2018-eAJT) 

  6. Donar compte de l'acord de JGL de 09.10.2018, de subscripció de l'acord de 
col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pel cofinançament de les 
obres d'adequació dels habitatges objecte d'expropiació de l'ús temporal per 
causa d'interès social. (Exp. 311/2018-eAJT) 

 
 
DICTÀMENS: 
 



 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
Responsabilitat Social Corporativa 
 
  7. Aprovació de la renovació d'alguns dels membres de la Comissió d'Ètica i Bon 

Govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 2/2018-eRSC) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Infància, Adolescència i Joventut 
 
  8. Lectura i aprovació del Manifest pels drets dels infants.  20 de novembre: Dia 

Mundial de la Infància. (Exp. 955/2018-eAJT) 
  9. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions destinades als 

infants i joves amb diversitat funcional per a la seva inclusió en la realització 
d'activitats extraescolars.  (Exp. 552/2018-eSUB) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Habitatge 
 
10. Ratificació de l'acord de JGL de 09.10.2018, d'aprovació del conveni entre 

l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a 
la cessió de la gestió de l'ús de cinc habitatges administrats per l'Agència.  (Exp. 
498/2018-eAJT) 

 
URGÈNCIA 
 
10 BIS. Aprovar l'aplanament al Recurs especial en matèria de contractació, 

interposat per ENERGIA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L., contra la clàusula 4.3 
del Plec de prescripcions tècniques del contracte de concessió de serveis 
d'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
(Exp. 10/2018-CONT) 
 

 
MOCIONS 

 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
11. Moció per realitzar un estudi i Pla Especial de condicionament de les voreres de 

Vilanova i la Geltrú. (Exp. 85/2018-eMOC) 
 
Grups Municipals de la CUP, SOM VNG i PSC 
 



 

 
 

12. Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc 
regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. 
(Exp. 83/2018-eMOC) 

 
Grup Municipal de la CUP 
 
13. Moció per la transparència als plens municipals i a les comissions informatives. 

(Exp. 86/2018-eMOC) 
14. Moció a favor de la Marxa pel Clima 2018: Canviem el sistema, no el clima! (Exp. 

87/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
15. Moció sobre el dret a l'empadronament sense domicili fix. (Exp. 88/2018-eMOC) 
16. Moció per reprovar el rei Felip VI. (Exp. 89/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal del PSC 
 
17. Moció contra l'explotació sexual i el tràfic de persones. (Exp. 90/2018-eMOC) 
 
Grups Municipals de CiU i d'ERC 
 
18. Moció de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l'eutanàsia. 

(Exp. 91/2018-eMOC) 
19. Moció en defensa de les institucions catalanes. (Exp. 92/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal del PSC i Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita 
 
20. Moció per a la recuperació i protecció de l'agricultura, dels espais naturals urbans 

i de l'entorn natural i rural de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 95/2018-eMOC) 
  
 

PREGUNTES 
 

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

• Ha rebut el nostre Ajuntament alguna subvenció, quantia econòmica, etc., per 
part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)?  Quan es va sol·licitar, quant ha 
percebut i quan i per què s'ha destinat? 

• Al carrer dels Caputxins podem comprovar un tancament de locals bastant 
elevat.  Té constància la nostra administració d'aquests tancaments?  En sap 
els motius? 

 
22. Preguntes de la CUP: 
 



 

 
 

• Quin és el desglossament amb detall de l’execució del pressupost 2018 en les 
àrees de Serveis Socials, Habitatge, Convivència i Equitat, Joventut i 
Promoció Econòmica? Quin és el desglossament de les noves partides, o les 
que han obtingut un major increment respecte del pressupost anterior, en els 
àmbits que acabem de citar? 
 

A partir d'aquest punt s'aixeca la sessió.  Els punts que segueixen es tractaran a la 
propera sessió plenària: 
 

• Sobre el conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb el Ministerio del 
Interior espanyol. 

 
23. Pregunta del PSC: 
 

• Sobre el CSP. 
 
24. Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit: 
 

• Sobre la no assistència del Govern municipal a les sessions de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf. 

• Sobre la sentència de la causa de Neus Lloveras contra OK Diario i els 
recursos públics que s'hi han invertit. 

25. PRECS 
 

 
 

  1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES 
SESSIONS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT, DE 8 I 22 D'OCTUBRE, RESPECTIVAMENT. 

 
Es voten els esborranys de les actes de les sessions plenàries, ordinària i 
extraordinària, de 8 i 22 d'octubre de 2018, els quals s'aproven per unanimitat dels 
presents, amb un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la 
CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

  2. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DELS ESTATS D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS IMET I 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER A 30 DE JUNY DE 2018. 
(Exp. 74/2018-eINT) 

 



 

 
 

Per tal de donar compliment al que aprovà el Ple en data 14 de setembre de 2015 en 
relació amb el que disposa l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, referent a que la Intervenció municipal, a través de la Presidència, presentarà 
al Ple un estat d’execució trimestral, per trimestres vençuts, del pressupost corrent i 
del moviment de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
 
Atès que l’article 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat municipal, assenyala el contingut de la 
informació a lliurar. 
 
Vistos aquests antecedents, i d’acord amb la documentació elaborada per la 
intervenció municipal, es proposa al Ple: 
 
 
"PRIMER. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal i dels 
Organismes autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer, exercici corrent, així 
com del moviment i situació de tresoreria a la data de referència, que s’annexen i 
formen part del present acord, segons l’esquema següent: 
 

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

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

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

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



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
El Ple es dóna per assabentat d'aquests estats d'execució del pressupost. 
 
 

  3. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DE 
CRÈDITS NÚM. 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 I 26 DE 
L’AJUNTAMENT APROVADES PER DECRET. (Exp. 71/2018-eINT) 

 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació dels Decrets següents: 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 17 de setembre de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 56/2018/eINT 
  
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Cultura, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
-  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
-  Bases d’execució del pressupost. 
 
-   La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 28 de 

maig de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 8 de juny de 
2018. 

  
Per tot això,  RESOLC: 
  
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
15/2018, corresponent a  generació de crèdit, per un import total de 24.000 euros.  
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 



 

 
 

“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 17 de setembre de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 57/2018/eINT 
  
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Serveis Socials, que figura a l’expedient. 
      
2. Vist l’informe d’Intervenció. 
  
Fonaments de dret 
  
-  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
-  Bases d’execució del pressupost. 
 
-   La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 28 de 

maig de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 8 de juny de 
2018. 

  
 Per tot això,  RESOLC: 
  
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
17/2018, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 159.073,50 
euros.  
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 27 de setembre de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 59/2018/eINT 
  
Relació de fets 
 
Vistes les propostes de modificacions de crèdits del pressupost municipal 
presentades per la Regidoria de Cultura, que figuren a l’expedient. 
 
Vistos els informes d’Intervenció. 
 



 

 
 

Fonaments de dret 
  
-  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
-  Bases d’execució del pressupost. 
 
-   La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 28 de 

maig de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 8 de juny de 
2018. 

  
 Per tot això,  RESOLC: 
  
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
18/2018, corresponent a generació de crèdit, per un import total de 38.400 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 27 de setembre de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 61/2018/eINT 
  
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per la 
Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut, que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
  
Fonaments de dret 
  
-  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
-  Bases d’execució del pressupost. 
 
-  La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 28 de 

maig de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 8 de juny de 
2018. 

  



 

 
 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
19/2018, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 20.000 
euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 27 de setembre de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 60/2018/eINT 
 
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per la 
Regidoria de Promoció Econòmica que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
  
Fonaments de dret 
  
-  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
-  RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
-  Bases d’execució del pressupost. 
 
-  La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 28 de 

maig de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 8 de juny de 
2018. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
  
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
20/2018, corresponent a generació de crèdit, per un import total de 18.750 euros.
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 27 de setembre de 2018 
 



 

 
 

Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 62/2018/eINT 
  
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per la 
Regidoria de Projectes i Obres, que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
  
Fonaments de dret 
  
-  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
-  Bases d’execució del pressupost. 
 
-  La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 28 de 

maig de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 8 de juny de 
2018. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
  
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
22/2018, corresponent a  generació de crèdit, per un import total de 50.143,96 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 28 de setembre de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 64/2018/eINT 
  
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per la 
Regidoria de Promoció Econòmica, que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
  
Fonaments de dret 
  



 

 
 

-  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (art. 172 i ss). 

 
-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
-  Bases d’execució del pressupost. 
 
-  La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 28 de 

maig de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 8 de juny de 
2018. 

  
Per tot això, RESOLC: 
  
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
23/2018, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 40.000 
euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 17 d'octubre de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 67/2018/eINT 
  
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Serveis Viaris, que figura a l'expedient. 
 
2.  Vist l'informe d'Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3.  Bases d'execució del pressupost. 
 
4.  La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 29 de juny 

de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 24 de juliol de 
2018.  

  
  



 

 
 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
24/2018, corresponent a generació de crèdit, per un import total de 41.665,65 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 17 d'octubre de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 68/2018/eINT 
  
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Recursos Humans, que figura a l'expedient. 
 
2.  Vist l'informe d'Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3.  Bases d'execució del pressupost. 
 
4.  La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 29 de juny 

de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 24 de juliol de 
2018.  

   
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
25/2018, corresponent a transferències de crèdit, per un import total de 2.100,86 
euros i a generació de crèdit per un import de 17.100 euros 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 17 d'octubre de 2018 
 



 

 
 

Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 69/2018/eINT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Cultura, que figura a l'expedient. 
 
2.  Vist l'informe d'Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3.  Bases d'execució del pressupost. 
 
4.  La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 29 de juny 

de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 24 de juliol de 
2018.  

  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
26/2018, corresponent a generació de crèdit, per un import total de 50.000 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat d'aquests decrets. 

 
 

  4. TRESORERIA. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA TRESORERIA 
REFERENT AL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE 2018. 
 

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu en els articles quart i cinquè un procediment de tramitació, 
informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament per tal de donar 
compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa Llei. 
 



 

 
 

Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal sobre les 
factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei. 
L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
Una vegada presentat a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda en data 29 d’octubre de 2018 i en compliment d’aquestes 
previsions normatives,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de la corporació de l’Informe de la Tresoreria (annex I) 
corresponent a les obligacions pendents de pagament comptabilitzades i que 
incompleixen els terminis de pagament del tercer trimestre del 2018 de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball. 
 

ANNEX I 
 

INFORME DE TRESORERIA 09/2018 
 

MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 de la Llei 3/2004, modificat per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del 
tresorer de l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis de pagament fixats al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions pendents 
de pagament comptabilitzades corresponents al tercer trimestre natural de 2018, 
segons la informació resultant dels programes comptables, en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament és: 
 
Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Data Informació Nombre factures Import 

05/10/2018 416 536.075,02 € 

   
Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

Data Informació Nombre factures Import 

05/10/2018 142 633.570,02 € 

   



 

 
 

Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 

Data Informació Nombre factures   Import 

05/10/2018              13 7.488,32 € 

 
 

El Ple es dóna per assabentat d'aquest informe. 
 
 
  5. HABITATGE. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE JGL DE 02.10.2018, 

D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL FOMENT DE LA CONSERVACIÓ, 
MANTENIMENT I REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS D'HABITATGES 
MITJANÇANT LA INSPECCIÓ TÈCNICA. (Exp. 497/2018-eAJT) 

 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament de l'acord de la Junta de Govern Local de 
2 d'octubre de 2018, el qual es transcriu literalment: 
 
“Relació de fets 
 
I. El Decret 67/2015, de 5 de maig, estableix l’obligatorietat de la propietat de 
presentar davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les administracions 
locals competents, l’Informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE), en els terminis fixats 
en l’esmentat decret. 
 
II. L’any 2017 l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú va dur a terme una campanya informativa sobre les ITE, amb l’objectiu de 
donar a conèixer entre la ciutadania del municipi l’obligatorietat de realitzar la 
inspecció tècnica dels seus edificis (ITE) abans que finalitzés el termini estipulat a la 
normativa segons l’any d’antiguitat de cada immoble. 
 
III. Per tal de mantenir l’actuació de foment i difusió de les ITE i establir una 
col·laboració entre les administracions implicades, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha ofert a aquest ajuntament la possibilitat de subscriure un conveni de 
col·laboració. 
 
IV. Mitjançant la subscripció d’aquest conveni de col·laboració, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú podrà accedir a la consulta del programa informàtic d’emissió de 
certificats d’aptitud de les ITE i, per tant, disposar d’una eina informàtica molt precisa 
sobre l’estat de les ITE en el nostre municipi. 
 
V. Tal com s’estipula a la clàusula CINQUENA de l’esmentat conveni (l’esborrany del 
qual s’ha incorporat a l’expedient), aquest no comportarà cap despesa ni aportació 
econòmica per a cap de les dues bandes. 
 
VI. En data 06/07/2018 la cap de Servei de l’Oficina Local d’Habitatge ha emès un 
informe valorant la necessària subscripció de l’esmentat conveni. 



 

 
 

 
Fonaments de Dret 
 
I.- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediments 
de les administracions públiques de Catalunya, preveu que les administracions 
públiques de Catalunya puguin subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
II.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, 
de 02-10-205), regula els convenis en els articles 47 i següents, i en la Disposició 
Addicional Vuitena. 
 
III.- Per això, a proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, 
la Junta de Govern Local aprova el següent 
  

ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al foment de la conservació, 
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant la inspecció tècnica. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en propera sessió que es celebri. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 

 
 
El Ple es dóna per assabentat d'aquest acord. 

 
 
 
 

ANNEX 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

  6. HABITATGE. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE JGL DE 09.10.2018, 
DE SUBSCRIPCIÓ DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB 
L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PEL 
COFINANÇAMENT DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DELS 
HABITATGES OBJECTE D'EXPROPIACIÓ DE L'ÚS TEMPORAL PER 
CAUSA D'INTERÈS SOCIAL. (Exp. 311/2018-eAJT) 

 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament de l'acord de la Junta de Govern Local de 
9 d’octubre de 2018, el qual es transcriu literalment: 
 
Relació de fets 
 
I.- Un dels objectius de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, recollit en el Pla Local de 
l’Habitatge vigent i també en el PAM, és el de reduir la presència d’immobles 
desocupats al municipi, vetllar pel bon estat de conservació i manteniment del parc 
d’habitatges municipals i fomentar, alhora, l’ús social dels immobles desocupats del 
municipi. 
 

II.- En els darrers anys s’ha produït un fort increment dels casos de risc d’exclusió 
residencial atesos a l’Oficina Local d’Habitatge, entenent com a tals aquells en què 
persones vulnerables, segons els criteris fixats en la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, es troben en risc imminent de pèrdua del seu habitatge habitual. 
 
III.- L’atenció dels casos de risc d’exclusió residencial ha posat en evidència la manca 
al municipi d’habitatges a preus assequibles per poder proporcionar un allotjament 
adequat a les persones que es troben en aquesta situació, segons allò previst en l’art. 
9.3 de l’esmentada Llei 24/2015, motiu pel qual l’Administració ha de dotar-se de les 
eines necessàries per a fer-ho i també ha de propiciar l’obtenció d’habitatge a preus 
assequibles per a destinar-lo a lloguer social. 
 
IV.- Vist que l’Administració, de conformitat amb el que disposen l’article 84.2.b) de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya; l’article 8 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, i l’article 2.1 de la Llei d’expropiació forçosa, té potestat per 
procedir a expropiar forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un 
parc social d’habitatges assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 
 
V.- Vist que en el municipi de Vilanova i la Geltrú, un cop consultat el Registre 
d’Habitatges Buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (RHBO), es detecta 
l’existència de diversos habitatges buits que poden complir les condicions de l’article 
15 de la Llei 4/2016. 
 
VI.- Vist que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha remès a aquest Ajuntament un 
escrit en data 25/04/2018 (registre entrada núm. 2018014628) proposant la 
subscripció d’un acord de col·laboració per al finançament de les actuacions 



 

 
 

d’expropiació temporal d’habitatges per causa d’interès social (s’incorpora a 
l’expedient l’esborrany de l’esmentat acord). 

VII.- I atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un Programa d’habitatge 
per emergència social, vinculat a la partida pressupostària 40.2316.48002. 

VIII.- En data 31/07/2018 la cap de Servei de l’Oficina Local d’Habitatge ha emès un 
informe valorant la necessària subscripció de l’esmentat acord. 
 
 
Fonaments de dret 

 
I.- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediments 
de les administracions públiques de Catalunya, preveu que les administracions 
públiques de Catalunya puguin subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
II.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, 
de 02-10-2015) regula els convenis en els articles 47 i següents, i en la Disposició 
Addicional Vuitena. 
 
III.- Per això, vista la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Espai 
Urbà, la Junta de Govern Local aprova el següent 
    

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar la subscripció de l’acord de col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya pel cofinançament de les obres d’adequació dels habitatges 
objecte d’expropiació de l’ús temporal per causa d’interès social. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en propera sessió que es celebri. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya." 
 
 
El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat d'aquest acord. 
 
 
DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 



 

 
 

  7. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. APROVACIÓ DE LA 
RENOVACIÓ D'ALGUNS DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D'ÈTICA 
I BON GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
(Exp. 2/2018-eRSC) 

 
Relació de fets 
 
Atesa la voluntat de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
de fer palès un compromís d’anar més enllà de la legislació vigent pel que fa a 
l’establiment de pautes que fonamentin una cultura ètica dins l’organització.  
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar en sessió plenària de 8 
d’abril de 2013 el Codi d’Ètica i Bon Govern, i amb posterioritat en va revisar i 
actualitzar el seu contingut, aprovant-lo pel Ple del mes de juny de 2016. 
 
Atès que l’esmentat codi contempla l’existència de la Comissió d’Ètica i Bon Govern, 
integrada per set persones, tres amb caràcter fix, en funció del càrrec que ostentin, i 
quatre que aniran variant cada dos anys 
 
Atès que en data 19 d’octubre de 2018 es va procedir al sorteig per escollir d'entre les 
persones candidates la treballadora que formarà part de l’esmentada comissió, l’acta 
del qual s’adjunta a l'expedient. 
 
Atès, tanmateix, que des del Departament de Serveis Jurídics s’ha designat la 
persona que formarà part d’aquesta comissió. 
 
Atesa la voluntat de desplegar els continguts recollits en el Codi d’Ètica i Bon Govern 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com una etapa més de la voluntat d’aquesta 
administració de treballar per una millor gestió municipal, tot reforçant el seu 
compromís amb la ciutadania i amb l’entorn. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel que 
fa a la potestat d’autoorganització, atès que aquest codi estableix no solament les 
pautes i els principis que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tots els seus ens, 
entitats, organismes i empreses dependents han de respectar, sinó també per a la 
creació de la comissió de seguiment del compliment d’aquest codi. 
 
Art. 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 6 de juny de 2016, pel qual s’aprova la revisió i 
actualització del Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament  

 
 
 



 

 
 

 
ACORDA: 

 
“PRIMER. Aprovar la renovació d’alguns dels membres que formaran la Comissió 
d’Ètica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a partir dels diferents canvis soferts, 
d’acord amb el que es recull en el punt setè del Codi d’Ètica i Bon Govern i que són:   
 

• Sra. Mar Muñoz Madueño, en qualitat de treballadora municipal, d’acord amb 
el sorteig públic realitzat entre les candidates presentades. 

• Sr. Josep Gomariz Meseguer, com a membre dels Serveis Jurídics 
municipals. 

 
 
SEGON. Així doncs, la composició de la comissió quedarà definida per les set 
persones següents:  
 

• Sr. Fermín Ortega Vázquez, en qualitat de director de Recursos Humans. 
• Sra. M. Núria Plana Morata, en qualitat de Defensora de la Ciutadania. 
• Sr. Carles Anson i Massich, com a coordinador de la Unitat de Responsabilitat 

Social Corporativa.  
• Sr. Josep Gomariz Meseguer, en qualitat de membre dels Serveis Jurídics 

municipals. 
• Sr. Fèlix Matamala de Miguel. com a membre de les organitzacions sindicals 

municipals. 
• Sra. Mar Muñoz Madueño, en qualitat de treballadora municipal. 
• Sr. Manuel Cano Tebar, com a ciutadà. 

 
TERCER. Traslladar aquest acord a totes les persones interessades.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

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

Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

  8. INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT. LECTURA I APROVACIÓ 
DEL MANIFEST PELS DRETS DELS INFANTS.  20 DE NOVEMBRE: 
DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA. (Exp. 955/2018-eAJT) 

 
 
 



 

 
 

Relació de fets 
 
1. Atès que el proper dia 20 de novembre es commemora el Dia Universal dels Drets 
els Infants. 
 
2. Atès que el 20 de novembre de 1989 es va aprovar la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
 
3. Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat d’aprovar un manifest 
commemoratiu de la Diada esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
2.  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya. 
3.  Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el següent  
 

ACORD: 
 
ÚNIC.- Aprovar el manifest pels Drets dels Infants 20 de Novembre: Dia Universal de 
la Infància.  
 
 

MANIFEST PELS DRETS DELS INFANTS  

20 DE NOVEMBRE:  DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA 

 

Des de fa 29 anys cada 20 de novembre es commemora el Dia Universal dels Drets 
dels Infants. Va ser un 20 de novembre de l’any 1989 quan es va aprovar la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
L’any 1997 ja havia estat ratificada per la majoria dels països de l’ONU (excepte 
Somàlia i els Estats Units d’Amèrica). La Convenció recull en 54 articles els drets de 
totes les persones que tenen menys de 18 anys de tot el món i les obligacions dels 
Estats que l’han signada. Té quatre principis bàsics que sempre s’han de tenir en 
compte i que guien el compliment de tots els drets: la no-discriminació, l’interès 
superior de l’infant, el dret a la vida i el dret a la participació.  
 
A partir de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, els infants i adolescents són 
subjectes de ple dret. Tenen drets per la simple raó d’haver nascut. Són drets 
inalienables, irrenunciables, innats i imprescindibles per a una bona i plena infància. 
Tot infant és, per tant, titular de drets fonamentals com:  
 

1. Dret a la vida 
2. Dret a un nom i a una nacionalitat 
3. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió i nacionalitat 



 

 
 

4. Dret a ser educat en el marc d’una família 
5. Dret a comprensió i afecte per part de la família i de la societat 
6. Dret a una alimentació i habitatge  
7. Dret al més alt nivell possible de salut 
8. Dret a rebre el màxim nivell d’educació possible 
9. Dret a una atenció especial per als infants amb diversitat funcional 
10. Dret a la llibertat de pensament, consciència i religió 
11. Dret a la llibertat d’expressió i a compartir els seus punts de vista amb altres 
12. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill 
13. Dret a informació adequada 
14. Dret a la intimitat 
15. Dret al descans, el joc i les activitats recreatives 
16. Dret a la protecció contra els maltractaments, abusos i negligència 
17. Dret a la protecció contra el treball infantil i contra l’explotació econòmica 
18. Dret a participar plenament en activitats artístiques i culturals 

 
 
A Catalunya, segons l’informe de Save the Children de febrer de 2018, es constata 
que 1 de cada 4 infants viuen en una situació de pobresa, 1 de cada 2 víctimes 
d’abús sexual és menor d’edat i l’informe relata que l’any passat van arribar 1.489 
menors estrangers no acompanyats (MENA) a Catalunya. En el mateix informe es fa 
palès que en un any (de 2016 a 2017) la pobresa infantil a Catalunya s’ha 
incrementat un 10,6%. Això significa que hi ha 203.000 infants que viuen en famílies 
que no poden cobrir totes les seves necessitats. L’entitat va advertir que aquestes 
desigualtats tenen “conseqüències directes en el desenvolupament físic, emocional, 
social i cultural dels infants, i donen peu a una societat injusta i poc cohesionada”.  
  
A Vilanova i la Geltrú la població de 0 a 15 anys és de 10.972 persones, un 15% de la 
població total. La població jove (de 16 a 20 anys) és de 9.185 persones (també un 
15% de la població total). Per tant, estem parlant dels drets de gairebé un 30% de 
la població del nostre municipi.1 
 
A la ciutat, segons les dades facilitades per l'Oficina de VNG Inclusió2, no podem 
passar per alt l’augment de famílies monoparentals (que passen de l'1.30% l’any 
2012 al 3.20% l’any 2016). A març de 2018, segons el padró, hi ha un 9% d’infants i 
adolescents empadronats amb un sol adult. Augmenten també les famílies 
nombroses (de 2.50% l’any 2012 a 4.50% l’any 2016). Amb el padró de març de 2018 
un 15% d’infants i adolescents viuen en una llar amb més de quatre persones. 
L’evolució de casos informats de situacions de risc en infants i adolescents ha 
augmentat (24 expedients informatius l’any 2012, 74 expedients informatius de 
situació de risc l’any 2016).  La taxa d’escolarització als 17 anys a Vilanova i la Geltrú 
ha baixat (del 85% escolaritzats als 17 anys al 82% l’any 2016).  Per últim, les dades 
de l’Economat informen que en aquests darrers 4 anys s’ha atès una mitjana d'un 
42% d’infants i adolescents (682) mensualment.  
 

                                                 
1 “Informe Social de Vilanova i la Geltrú  2017”, Oficina tècnica d’Inclusió Social  
2 Dades extretes del padró municipal (març 2018) i indicadors del Dept. de Treball, Afers 
Socials i Famílies 



 

 
 

Els grups municipals, d’acord amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets dels Infants i d’acord amb la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la 
infància i adolescència ACORDEN: 
 
PRIMER. Vetllar perquè els infants i adolescents gaudeixin d’una infantesa plena, 
reconeixent i respectant els seus drets i llibertats; apostant per polítiques que 
permetin als infants i adolescents tenir al seu abast tots els recursos per a 
desenvolupar-se amb igualtat de condicions. 
 
SEGON. Sensibilitzar i contribuir a la defensa, promoció i conscienciació social sobre 
els drets de la infància, tant a la ciutadania en general, com a les institucions del 
municipi. 
 
TERCER. Fer balanç de les polítiques municipals en relació amb la infància i 
l'adolescència per definir reptes de futur i vetllar perquè es tingui en compte la 
perspectiva de la infància i l’adolescència en totes les planificacions i actuacions 
municipals. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 

 
 
  9. INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT. APROVACIÓ INICIAL DE 

LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES 
ALS INFANTS I JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA 
SEVA INCLUSIÓ EN LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS.  (Exp. 552/2018-eSUB) 

 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de treballar per a la inclusió i la 
cohesió social del municipi, mitjançant una línia de subvencions destinada a facilitar 
la participació d’infants i adolescents amb diversitat funcional igual o superior al 33%, 
que tinguin entre els 3 anys i els 16 anys (ambdós inclosos), en les activitats 
extraescolars. Es tracta de subvencionar una part del cost del monitoratge de suport 
que és necessari per a la inclusió en les activitats extraescolars d’aquests infants i 
adolescents.  
 
Durant el curs escolar 2018-2019 aquestes subvencions aniran destinades a les 
escoles i AMPAs amb un major volum d’alumnat amb diversitat funcional: escola 
Llebetx, escola Margalló i escola El Cim, per esdevenir una prova pilot i així poder 
avaluar-ne l’impacte i els resultats i, en futures edicions, poder donar resposta a 
qualsevol sol·licitud d’infants i adolescents amb diversitat funcional de la ciutat. 
  
 



 

 
 

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

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

- Article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el qual estableix que l’aprovació de les 
bases per a l’atorgament de subvencions correspon al Ple de la corporació i han 
de ser sotmeses a informació pública per un termini mínim de 20 dies i s’han de 
publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació i una referència al DOGC.  
 

- Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 
 

- Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 

- Articles 9.2, 10.4, 17, 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

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

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar inicialment les “Bases reguladores de subvencions destinades a 
infants i adolescents amb diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats 
extraescolars. 
 
SEGON. Sotmetre a INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de 20 DIES hàbils, el 
present acord, mitjançant la publicació al BOP, al Tauler d’Edictes de la Corporació i 
una referència al DOGC, per a la presentació de suggeriments i al·legacions. Si en el 
termini esmentat no s’han presentat suggeriments ni al·legacions, la present 
aprovació inicial tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà 
mitjançant un certificat del secretari." 
 
 

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A INFANTS I 
ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
 
1. OBJECTE  
 
L’objecte de les bases és regular les subvencions destinades a facilitar la participació 
d’infants i adolescents amb diversitat funcional igual o superior al 33%, que tinguin 
entre els 3 anys i els 16 anys (ambdós inclosos), en les activitats extraescolars. Es 



 

 
 

tracta de subvencionar una part del cost del monitoratge de suport que és necessari 
per a la inclusió en les activitats extraescolars d’aquests infants i adolescents.  
 
Durant el curs escolar 2018-2019 aquestes subvencions aniran destinades als 
centres docents i AMPAs amb un major volum d’alumnat amb diversitat funcional: 
escola Llebetx, escola Margalló i escola El Cim, per esdevenir una prova pilot i així 
poder avaluar-ne l’impacte i els resultats i, en futures edicions, poder donar resposta 
a qualsevol sol·licitud d’infants, adolescents i joves amb diversitat funcional de la 
ciutat.  
 
Aquestes bases volen donar compliment als principis que, d’acord amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, han d’imperar en la relació entre l’administració i la ciutadania en matèria 
d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i 
eficiència dels serveis públics. 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l’article 2 disposa que 
s’entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per qualsevol dels subjectes 
previstos en l’article 3 de la llei, a favor de persones públiques o privades, i que 
compleixi els requisits següents: 
 

a) Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b) Que l’entrega estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, 

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

 
Els principis establerts en aquesta Llei són un fonament que cal respectar i 
contemplar en aquestes bases: 
 

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant. 
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 

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

- Nova Governança i Comunicació 
- Polítiques de Ciutadania 
- Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació 

 
I es recull, entre d’altres, el següent objectiu estratègic establert en el Pla d’Actuació 
Municipal 2015-2019: 
 



 

 
 

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

 
Les presents bases es nodreixen d’un treball tècnic previ i de les normes existents en 
el moment de la seva aprovació. 
 
 
2. RÈGIM JURÍDIC 
 
Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest ajuntament, publicada en el 
BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007, i modificat l’apartat final de l’article 5 en el 
Ple de 13 de març de 2017. 
 
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya. 
 
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el seu Reglament de desenvolupament, aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables 
en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de 
subvencions públiques. 
 
També és d’aplicació allò que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Així com la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència. 
 
El Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys, així com els articles 57 i 58 de la Llei 14/2010, de 27 
de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència, que regulen, 
respectivament, els requeriments de les zones i equipaments recreatius, l'educació 
en el lleure, així com el joc i la pràctica de l'esport pels infants i els adolescents, i 
estableixen el seu dret a practicar l'esport i a participar en activitats físiques i 
recreatives en un entorn segur. 
 
Actualment les activitats extraescolars no compten amb una normativa específica que 
les reguli. Es mencionen a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que considera 



 

 
 

les activitats extraescolars part de les activitats de lleure, i "reconeix el valor educatiu 
i socialitzador de les activitats de lleure i el dret de tots els alumnes a accedir-hi en 
condicions d'igualtat".  
  
 
3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
 
3.1.  Requisits generals 
 
En base al que estableix l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions a l’article 3.1.: ”Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la 
persona que hagi de realitzar o rebre una activitat o servei que fonamenta el seu 
atorgament o que es trobi en la situació que legitima la seva concessió.” 
 
Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; pel seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol; pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals; per l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions, publicada en el BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007, i 
modificat el seu article 5 aprovat al Ple el 13 de març de 2017 i, en el seu cas, pel que 
estableixi la corresponent convocatòria. 
 
3.2. Requisits específics i imprescindibles per a les persones físiques per a la 

sol·licitud de subvencions 
 
Per presentar una sol·licitud de subvenció cal complir amb els següents requisits: 
 

• Que el pare/mare o tutor legal disposi de NIF o NIE vigent. (En el supòsit 
que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor legal que 
realitzi la sol·licitud de la subvenció) 
 

• Que els beneficiaris de les subvencions tinguin de 3 a 16 anys (ambdós 
inclosos) amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33%. 

 
• Empadronats a Vilanova i la Geltrú. 

 
• Que s’inscriguin en una activitat extraescolar organitzada pels centres docents 

designats com a prioritaris en la prova pilot d’aquestes subvencions o per 
l’AMPA d’aquests centres.  

 
• Adjuntar a la sol·licitud una Declaració responsable d’estar al corrent de 

les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 
 
 
 

• Autorització de dades personals signada pel pare, mare o tutor legal de 
l’infant / adolescent, per tal que l’Ajuntament coordini la valoració de la 
necessitat de suport i l’adequació de l’activitat extraescolar a les 
característiques de la persona beneficiària, conjuntament amb el centre 



 

 
 

educatiu i/o l’equip psicopedagògic. Per tal d’agilitar la valoració, es podrà 
avançar via correu electrònic a la bústia infància@vilanova.cat 

 
 
4. PROCEDIMENTS DE SOL·LICITUDS I TERMINIS 
 
4.1. Sol·licituds de subvencions 
 
Per formalitzar la petició en els procediments de concurrència competitiva, les 
persones físiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran 
de presentar a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) la sol·licitud de 
la subvenció, seguint el procediment, la documentació i el termini establerts en 
aquestes bases i en la seva convocatòria corresponent. 
 
4.2. Criteris generals de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà el que estipuli la seva pròpia 
convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini NO serà admesa a 
tràmit. 
 
Els interessats tindran un termini de 10 DIES HÀBILS, a comptar del tancament del 
termini de presentació de sol·licituds, per tal d’esmenar els defectes en la forma que 
s’estableixi a la convocatòria, amb l’advertiment que de no fer-ho es tindrà per 
desistida la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte. 
 
La publicació de les llistes en format electrònic amb les concessions es farà a la 
BDNS, a la pàgina web municipal i, presencialment, es podrà consultar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana en el termini d’un mes des del tancament del termini de 
presentació. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació d’aquestes bases 
reguladores i de la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
La sol·licitud de subvenció no obliga l’Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret al 
sol·licitant a rebre-la. Així mateix, el fet d’haver rebut una subvenció en un exercici 
anterior no genera cap tipus de dret a rebre subvencions en exercicis posteriors. 
 
El termini per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà, com a màxim, de 
tres mesos, a comptar des de l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds a 
l’Ajuntament o, en el seu cas, el que es determini en la convocatòria.  
 
 
5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
El procediment de concessió de les subvencions ordinàries serà de concurrència 
competitiva, és a dir, que la concessió de subvencions es realitzarà mitjançant 
convocatòria pública, a la qual es podran presentar totes aquelles persones físiques 
que compleixin els requisits que s’exigeixen. La convocatòria es publicarà a la seu 



 

 
 

electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta 
darrera publicitat s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.  
 
Un cop feta la convocatòria, s’obrirà el termini de presentació de les sol·licituds. 
 
Aquestes seran valorades en base als criteris d’atorgament prèviament fixats en 
aquestes bases i en els criteris de valoració específics fixats en la convocatòria anual. 
En base a aquest procediment, es farà la proposta de concessió definitiva de les 
subvencions. L’import total de les subvencions concedides estarà condicionat pel 
crèdit disponible.  
 
El procediment d’atorgament es regirà per allò establert a l’Ordenança General 
Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
demés normativa legal i reglamentària d’aplicació. 
 
La convocatòria anual determinarà les línies d’ajuts en concret i la dotació 
pressupostària. 
 
 
6. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ, ORDENACIÓ, 

CONVOCATÒRIA, AVALUACIÓ I ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
6.1. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondran a la 
Regidoria amb competència en matèria d’infància, adolescència i joventut.  
 
6.2. La convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local.  
 
6.3. Totes les sol·licituds de subvenció seran informades per una comissió 
avaluadora constituïda, com a mínim, pel/per la cap del servei, un membre del 
personal tècnic i un membre del personal administratiu.  Aquesta comissió examinarà 
el compliment dels requisits dels beneficiaris, demanarà els informes que estimi 
necessaris i establirà l’ordre de prelació de les sol·licituds d’acord amb la puntuació 
obtinguda. Emetrà el seu informe al personal responsable de la tramitació 
administrativa del Departament, el qual redactarà un esborrany de proposta de 
resolució de les concessions de subvenció. I finalment, serà la Junta de Govern Local 
l’òrgan que aprovarà la concessió de les subvencions. 
 
6.4. El que s’estableix en aquest apartat s’entén sens perjudici de les competències 
que, per raó de la quantia, vinguin atribuïdes per llei als diferents òrgans de la 
corporació. 
 
 
7. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I LA CONCESSIÓ 

DE LES SUBVENCIONS 
 
La subvenció serà per al suport d’una sola activitat, amb una durada màxima d’un 
curs escolar. L’import màxim a subvencionar es fixarà en la seva pròpia 
convocatòria.  
 



 

 
 

7.1. Criteris generals  
 
1.- Anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit 
administratiu. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, 
s’informarà al sol·licitant perquè l’esmeni. En el termini de 10 dies, els sol·licitants 
que no hagin presentat la documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a 
la sol·licitud. 
 
2.- No es tindrà en compte el nivell de renda. 
 
 
Puntuació dels criteris de selecció: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- La quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de 
sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles. Per tenir dret a la subvenció 
caldrà obtenir una puntuació en els criteris de selecció generals de, com a mínim, 1 
punt. 
 
4.- Es subvencionarà un màxim d’una activitat per infant/adolescent amb diversitat 
funcional, amb un màxim de 3 hores setmanals d’activitat extraescolar per al curs 
2018-2019. 
 
5.- L’import de les subvencions per cobrir una part del cost del monitoratge de suport 
per a infants i adolescents de 3 a 16 anys amb diversitat funcional igual o superior al 
33% que realitzen activitats extraescolars, s’establirà de la següent forma:  
 

CODI  DESCRIPCIÓ PUNTS 
MÀXIMS 

FILLS 
 

Situacions socioeconòmiques i 
familiars 

Per família nombrosa amb 
infants < 18 anys 1 

Situacions socioeconòmiques i 
familiars 

Punts per família 
monoparental 

1 

DIS 

 
Discapacitat física, psíquica i/o 
sensorial acreditada (mínim 
33% grau discapacitat) 
 

33%- 40% 1 

41%-50% 2 

51%-65% 3 

> 65% 4 

SSB Seguiment a Serveis Socials 

En situació de seguiment 
per part dels serveis 
socials 

1 

Grau risc situació 
sociofamiliar greu 

2 

Grau risc situació 
sociofamiliar 
excepcionalment greu  

4 



 

 
 

Punts 
Mínims 

Punts 
Màxims 

Percentatge 
subvencionat 
sobre el preu/ 

hora de 
monitor/a 

1 3 25% 

4 6 50% 

7 10 75% 

 
6.- Es podrà valorar: 
 
6.1. Suport Total: s’estableix el preu total subvencionable per hora de monitor/a 

de suport per a les activitats extraescolars dels infants i adolescents amb 
diversitat funcional en 15 €/hora. Aquest import serà el 100% del preu hora a 
subvencionar quan es valori que la persona beneficiària requereix d’un 
monitor/a en exclusiva per acompanyar-la durant l’activitat extraescolar.  
 
Es destinarà al finançament del cost del monitor/a amb dedicació exclusiva, 
mentre duri la participació de la persona beneficiària a l’activitat extraescolar 
amb un màxim d’un curs escolar. 

 
6.2. Suport Parcial: s’estableix el preu total subvencionable per hora de monitor/a 

de suport per a les activitats extraescolars dels infants i adolescents amb 
diversitat funcional en 8 €/hora. Aquest import serà el 100% del preu hora a 
subvencionar quan es valori que la persona beneficiària pot incloure’s en el 
grup amb una disminució de la ràtio monitor/a-participants. El/la monitor/a no 
acompanyarà exclusivament a l’infant/adolescent amb diversitat funcional. 
 
Es destinarà al finançament del cost del monitor/a mentre duri la participació 
de la persona beneficiària a l’activitat extraescolar amb un màxim d’un curs 
escolar.  
 

6.3. Assessorament i Orientació: Quan es valori que les característiques de la 
persona beneficiària no requereixen de suport específic. La integració del 
participant és fàcilment assolible a partir de l’assessorament especialitzat a 
l’equip de monitors/ores sense requerir un reforç en el nombre d’aquests. No 
comporta subvenció econòmica, però sí l’assessorament i l’orientació. 
 

 
7.- La persona sol·licitant es comprometrà a mantenir una entrevista personal amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, si així es requereix. 
 
8.- L’obtenció de la subvenció pel mateix concepte en anys anteriors no generarà cap 
dret per a l’obtenció de la subvenció de l’any de la convocatòria i no podrà al·legar-se 
com a precedent. 
 



 

 
 

 
7.2.  Criteris generals d’exclusió 
 
L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la revocació 
de la subvenció concedida.  
 
Les dades justificatives aportades podran ser sotmeses a constatació.  
 
En el cas que es comprovi que les esmentades dades no concorden amb la realitat, 
es perdrà el dret a la subvenció en aquesta convocatòria, i en el cas d’haver estat 
percebut, comportarà l’obligatorietat de retornar-ne l’import. 
 
Altres criteris d’exclusió:  

- El no compliment d’algun dels requisits imprescindibles. 
- La presentació de la sol·licitud fora del termini establert. 
- La no presentació de tota la documentació requerida en el termini establert. 
 

 
8.  IMPORT I FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
Amb el consentiment de la persona beneficiària, el pagament es farà directament a 
les entitats col·laboradores i que, prèviament hagin signat un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú complint tots els requisits i obligacions 
establerts en les NORMES REGULADORES DELS CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LES ENTITATS ORGANITZADORES D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS DESTINADES ALS INFANTS I ADOLESCENTS I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
Els imports concedits en concepte de subvenció a les persones beneficiàries 
s’abonarà a les entitats col·laboradores de la manera següent: 
 

• El 60% del total de l'import concedit: un cop redactada la resolució de 
concessió i aprovada per la Junta de Govern Local. 

 
• El 40% restant del import: és farà efectiva un cop l’entitat col·laboradora hagi 

justificat correctament seguint el procediment establert en aquestes bases 
reguladores i demés normativa d’aplicació.  

 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL ES 

CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ 
 
Prèviament a efectuar la resta de pagament dels imports concedits, les entitats 
col·laboradores (organitzadores de les activitats extraescolars) hauran de presentar 
la justificació mitjançant carpeta ciutadana i certificat digital, adjuntant: 
 

- Sol·licitud de pagament de la subvenció  
 



 

 
 

- CERTIFICAT signat per la persona responsable de l’entitat amb la relació dels 
participants que han rebut la subvenció i que han realitzat l’activitat 
subvencionada de forma correcta. 

 
- Declaració responsable signada pel pare/mare o tutor legal conforme és 

coneixedor que l’import concedit per l’activitat subvencionada es farà efectiu el 
seu pagament a l’entitat col·laboradora. 

 
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de 

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

10.  OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIADES 
 
Les persones a les que s’hagi atorgat una subvenció tindran les següents obligacions: 
 
a)  Complir les condicions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria 

corresponent. 
b)  Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis indicats en 

la convocatòria i en l’acord d’atorgament. 
c)  Notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 

compliment de les obligacions establertes, mitjançant la presentació d’un informe 
per escrit amb justificació de les causes que l’originen. 

 
 
11.  OBLIGACIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES 
 
Totes aquelles obligacions recollides en les Normes reguladores dels convenis de 
col·laboració entre les entitats organitzadores d’activitats extraescolars destinades als 
infants, adolescents i joves i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
També, hauran de justificar correctament seguint el procediment establert en les 
presents bases. 
 
 
12. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS O DE LES 

ENTITATS COL·LABORADORES DE LES SUBVENCIONS 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions de la persona beneficiària o de 
l’entitat col·laboradora, establertes en aquestes bases i en la normativa d’aplicació 
donarà dret a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la revocació de la subvenció 
concedida i/o exigència de responsabilitat, prèvia audiència, sense dret a que aquest 
rebi indemnització, i sens perjudici dels drets a incoar els procediments sancionadors 
i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 



 

 
 

Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 
l’activitat, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de la subvenció 
concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de 
l’òrgan que la va concedir. 
 
 
13.  DENEGACIÓ, MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DELS AJUTS 
 
Denegació:  Podran ser denegades les sol·licituds que, tot i complir amb els requisits 
establerts anteriorment, puguin concórrer en alguna de les següents circumstàncies: 

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

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

tècnics de referència, estimin la seva denegació de forma motivada. 
 
 
Extinció: Es procedirà a l’extinció de les prestacions per alguna de les següents 
causes:  

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

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

específiques, que van donar lloc a la seva concessió.  
 
Revocació: Les subvencions podran ser revocades per alguna de les següents 
causes:  

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

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

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

- Altres causes de caràcter greu imputables a la persona beneficiària o l’entitat 
col·laboradora no contemplades en els apartats anteriors.  

- La revocació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la 
persona beneficiària. En tot cas, i en funció de les circumstàncies 
econòmiques i personals concurrents, es podran establir formes de devolució 
fraccionada. 

 
 
14.  RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS 
 
Amb caràcter general les subvencions previstes en aquestes bases no són 
compatibles amb qualsevol altra de les concedides per altres administracions pel 



 

 
 

mateix concepte. Alhora, les subvencions que es percebin pels serveis, no poden 
superar mai la quantia i finalitat d'aquest. 
 
Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió de 
subvencions amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, 
resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin 
aquesta finalitat. Igualment seran incompatibles amb les subvencions concedides per 
altres entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat.  
 
 
15.  TRACTAMENT DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES AJUDES 

CONCEDIDES 
 
Dins el marc establert per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
i de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, es garanteix la total confidencialitat en relació amb les 
peticions efectuades en l’àmbit de l’ens local on es faci la petició, així com de 
qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, essent utilitzables les 
mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades. 
 
La sol·licitud de subvenció implica l’autorització expressa a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per accedir a qualsevol de les dades acreditatives d’informació personal 
sol·licitada per tal d’acreditar la seva autenticitat  
 
Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més 
estricta confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la 
pròpia del contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels 
supòsits legalment previstos. 
 
 
16.  PUBLICACIÓ I ALTRES CONSIDERACIONS 
 
Sotmetre a informació pública, per un termini de 20 dies hàbils, les presents Bases 
mitjançant publicació al BOP, Tauler d’Edictes de la Corporació i una referència al 
DOGC, per a la presentació de suggeriments i al·legacions. Si en el termini esmentat 
no s’han presentat suggeriments ni al·legacions, la present aprovació inicial tindrà el 
caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà mitjançant un certificat del 
secretari. 
 
Aquesta normativa serà d’aplicació fins que no la modifiqui el mateix organisme que 
l’ha aprovat. 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

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

Abstencions: SOM VNG = 2 vots 



 

 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 
10. HABITATGE. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JGL DE 09.10.2018, 

D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE 
DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
A LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L'ÚS DE CINC HABITATGES 
ADMINISTRATS PER L'AGÈNCIA.  (Exp. 498/2018-eAJT) 

 
Aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"ÚNIC. RATIFICAR l'acord de la Junta de Govern Local de 9 d’octubre de 2018, 
d'aprovació del conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a la cessió de la gestió de l'ús de cinc habitatges administrats 
per l'Agència, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Relació de fets 
 
I.- En data 24 de maig de 2007 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre 
Adigsa, organisme aleshores competent, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
virtut del qual es cedia l’ús de 5 habitatges públics per a destinar-los a les polítiques 
socials d’habitatge del municipi.  
 
II.- L’any 2013 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya –en substitució d’Adigsa com a titular d’aquests habitatges- van signar un 
nou conveni de col·laboració per a mantenir la cessió d’aquests cinc habitatges.  
 
III.- L’esmentat conveni, subscrit en data 30 de juliol de 2013, s’ha anat prorrogant 
anualment mitjançant  la subscripció de les corresponents addendes. 
 
IV.- En data maig de 2018, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat la 
subscripció d’un nou conveni que actualitzi les condicions de cessió d’aquests 5 
habitatges, ja no per un any, sinó per 4 anualitats, prorrogables per quatre anualitats 
més. 
 
V.- La resta de condicions es mantenen igual que al conveni anterior, fixant-se el preu 
del lloguer dels 5 immobles en 1.423,06 euros mensuals (17.076,72 € anuals), als 
quals s’hauran de sumar els imports variables de les despeses de comunitat, la 
repercussió de taxes i IBI, la neteja i altres serveis vinculats als habitatges.  Aquesta 
contraprestació serà revisada anualment, mitjançant l’aplicació de la variació anual de 
l’IGC.  
 
VII.- En data 31/07/2018 la cap de Servei de l’Oficina Local d’Habitatge ha emès 
informe valorant favorablement la signatura d’aquest conveni, per poder mantenir l’ús 



 

 
 

social d’aquests habitatges que actualment acullen persones en situació de 
vulnerabilitat. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, preveu que les administracions públiques 
de Catalunya puguin subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb organismes i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 
II.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, 
de 02-10-2015), regula els convenis en els articles 47 i següents, i en la Disposició 
Addicional Vuitena. 
 
III.- Per això, vista la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Espai 
Urbà, la Junta de Govern Local aprova el següent 
  

ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a la cessió de la gestió de l’ús de cinc habitatges 
administrats per l’Agència, que s’adjunta a aquesta proposta, en totes les seves 
clàusules i estrictes termes, fins el dia 30 de juliol de 2022. 
 
SEGON. El pagament de la contraprestació per la cessió de l’ús dels cinc habitatges, 
així com també la previsió dels imports variables de les despeses de comunitat, la 
repercussió de taxes i IBI, la neteja i altres serveis vinculats als habitatges 
estipulades en l’annex de l’esmentat Conveni, anirà a càrrec de la partida 
pressupostària núm. 40.2316.45101 Agència Catalana Habitatges, adquisició 
habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Sotmetre a ratificació del Ple municipal el present acord. 
 
QUART. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 



 

 
 

URGÈNCIA 
 

11 BIS. APROVAR L'APLANAMENT AL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA 
DE CONTRACTACIÓ, INTERPOSAT PER ENERGIA ELÉCTRICA 
EFICIENTE, S.L., CONTRA LA CLÀUSULA 4.3 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE 
SERVEIS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 
DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 10/2018-CONT) 

 
Es vota en primer lloc la URGÈNCIA de la proposta, la qual s'aprova per unanimitat 
dels presents, amb un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la 
CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
Per tant, es passa a tractar el fons de la proposta: 
 
Relació de fets 
 
El 26 d’octubre de 2018 l’empresa ENERGIA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L., ha 
interposat recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, en el qual demana la nul·litat de la clàusula 4.3 
LLUMINÀRIES I EQUIPS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC del plec de 
prescripcions tècniques particulars (PPTP) del contracte de concessió de serveis 
d’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Vilanova i la Geltrú (exp. 
núm. 10/2018-CONT), i que té la redacció següent:  
 

“ – Empreses de lluminàries amb una antiguitat demostrada en la 
fabricació i comercialització superior al termini del contracte, 15 anys.” 
 

 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), els criteris de 
solvència s’han d’incloure en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), tal 
com fa la clàusula 11.6 del PCAP i en cap cas al PPTP, el contingut del qual no pot tenir 
declaracions pròpies del PCAP, segons l’article 68 del Reglament General de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
Segons l’informe dels serveis tècnics (Annex I) l’eliminació d’aquesta clàusula no 
comporta cap disminució de garanties en el subministrament de lluminàries de qualitat. 
 
El procediment de licitació es troba en una fase inicial en què únicament s’ha produït la 
publicació de l’anunci de licitació, del PCAP i del PPTP, sense que cap empresa hagi 
presentat oferta. Havent-se de tenir en compte que el termini de presentació d’ofertes 
finalitza el dia 30 de novembre de 2018. 
 



 

 
 

En virtut dels principis d’economia procedimental i de celeritat, que ja va invocar la 
resolució del Tribunal Central de Recursos Contractuals núm. 812/2017 (Annex II), res 
no impedeix la rectificació puntual del PPTP sense haver de desistir del procediment de 
licitació, atès que amb la supressió de la clàusula no es produeix cap disminució de les 
garanties dels possibles licitadors ni es perjudica l’interès general, segons l’informe 
tècnic esmentat, el qual afirma que el PPTP garanteix el subministrament de lluminàries 
de qualitat, malgrat la supressió d’aquesta clàusula. 
 
Ateses les competències que en matèria de contractació atorga al ple de l’Ajuntament la 
disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP, en atenció a la quantia del 
contracte superior a 6 milions d’euros i la duració superior a 4 anys. 
 
Vistos els anteriors antecedents i fonaments de dret, així com l’informe favorable del 
secretari (Annex III), aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova els 
següents  ACORDS: 
 
"PRIMER. Exercir la potestat d’aplanament en el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per l’empresa Energía Eléctrica Eficiente, S.L., contra la 
clàusula 4.3 LLUMINÀRIES I EQUIPS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC del 
PPTP del contracte de concessió de serveis d’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic del municipi de Vilanova i la Geltrú (Exp. núm. 010/2018-CONT). 
 
SEGON. Suprimir la clàusula 4.3.5 del PPTP, la qual diu textualment:  
 

“Empreses de lluminàries amb una antiguitat demostrada en la fabricació 
i comercialització superior al termini del contracte, 15 anys.” 
 

TERCER.  Publicar aquest acord en el perfil de contractant." 
 

ANNEX I 

INFORME EN RELACIÓ AL RECURS PRESENTAT PER ENERGÍA ELÉCTRICA 
EFICIENTE, SL, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS PLECS DEL CONTRACTE 
DE CONCESSIÓ DE SERVEIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
En relació al recurs presentat per Energía Eléctrica Eficiente, SL, referent a 
l’aprovació dels plecs del contracte de concessió de serveis d’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic del municipi de Vilanova i la Geltrú, el tècnic sotasignat informa el 
següent: 
 
1.  PUNTS OBJECTE DE RECURS 
 
El recurrent qüestiona la legalitat de dos assumptes relatius a la següent condició 
establerta en el punt 5 de la clàusula 4.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, relativa 
a les característiques de les lluminàries a substituir: 



 

 
 

 
“Empreses de lluminàries amb una antiguitat demostrada en la fabricació i 
comercialització superior al termini del contracte, 15 anys” 

 
El primer assumpte qüestionat és relatiu al fet que dita condició no consti al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, mentre que el segon és en relació a la pròpia 
legalitat de la condició, que considera contrària a dret. 
 
2.  MOTIVACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE LA CONDICIÓ OBJECTE DE RECURS 
 
La motivació de la inclusió de l’esmentada condició respon a la voluntat de garantir un 
nivell de qualitat i de vida útil de les llumeneres a instal·lar, en consonància amb 
l’estudi de viabilitat econòmica, que parteix de la base d’una durada de les llumeneres 
de quinze anys, garantia que únicament pot demostrar empíricament un fabricant de 
llumeneres amb quinze anys d’experiència. 
 
Escau esmentar que les llumeneres es componen de diversos elements (el suport, 
els controladors o reactàncies electròniques, els reflectors, les juntes, etc.), entre els 
quals també la lluminària, que pot ser LED o no, doncs el plec no imposa la 
implementació d’aquesta tecnologia, per la qual cosa el fet que la tecnologia LED no 
porti 15 anys al mercat és irrellevant, contràriament al que suggereix el recurrent. 
 
3.  INFORME 
 
Certament dita condició és més pròpia de la solvència d’empresa que de les 
característiques tècniques de materials i per tant hauria d’haver estat incorporada al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i no al Plec de Prescripcions Tècniques. 
Tanmateix, atès que la resta de característiques tècniques mínimes que el Plec de 
Prescripcions Tècniques estableix per a les lluminàries a substituir són suficients per 
garantir el nivell de qualitat i de vida útil desitjat, la reiterada condició objecte de 
recurs esdevé innecessària i redundant. 
 
4.  CONCLUSIONS 
 
Vist tot allò exposat en els punts anteriors, el tècnic sotasignat informa que la condició 
establerta en el punt 5 de la clàusula 4.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, que 
cita “Empreses de lluminàries amb una antiguitat demostrada en la fabricació i 
comercialització superior al termini del contracte, 15 anys” és innecessària i 
redundant i, per tant, pot ser suprimida sense que la finalitat perseguida pel Plec de 
Prescripcions Tècniques en relació al nivell de qualitat i de vida útil de les lluminàries 
es vegi desvirtuada. 
 
El que informo als efectes oportuns. 
 
Vilanova i la Geltrú, 31 d’octubre de 2018 
 
 
Llorenç Guim Lastras 
Enginyer municipal 
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ANNEX III 
 

INFORME DE SECRETARIA RELATIU AL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER “ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.” 
CONTRA LA CLÀUSULA 4.3 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 
010/2018-CONT) 
    
En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, comarca 
del Garraf, emet el següent 
 
INFORME  
  
Primer.- El 26 d’octubre de 2018 l’empresa ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L., 
ha interposat recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, del qual fou informat aquest Ajuntament en data 29 
d’octubre de 2018. 
 
Segon.- En el recurs es demana que es declari la nul·litat de la clàusula 4.3 
LLUMINÀRIES I EQUIPS DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC del plec de 
prescripcions tècniques particulars (PPTP) del contracte de concessió de serveis 
d’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Vilanova i la Geltrú (exp. 
núm. 010/2018-CONT), i que té la redacció següent:  
 

“ – Empreses de lluminàries amb una antiguitat demostrada en la 
fabricació i comercialització superior al termini del contracte, 15 anys.” 

  
Tercer.- Des d’un aspecte estrictament formal té raó el recurrent, atès que d’acord amb 
l’article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), els criteris de solvència s’han 
d’incloure en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), tal com fa la 
clàusula 11.6 del PCAP i en cap cas en el PPTP, el contingut del qual no pot tenir 
declaracions pròpies del PCAP segons disposa l’article 68 del Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre. En altre cas els licitadors es veurien abocats a haver d’espigolar en les 
determinacions d’ambdós instruments (PCAP i PPTP), a la recerca d’eventuals 
clàusules de solvència repartides al llarg de tot el seu text, la qual cosa atemptaria 
contra els principis de seguretat jurídica i de confiança legítima, dels quals els licitadors 
són recipiendaris.  
 
Quart.- Des d’un aspecte substantiu no està clar que l’anterior clàusula no produeixi una 
restricció efectiva de la competència. Quinze anys d’experiència en la fabricació i 
comercialització de lluminàries són molts anys, sobretot si es comparen amb els tres 
anys als quals es refereix l’article 87 LCSP per a l’acreditació de la solvència econòmica 
i financera, i l’article 90 LCSP, per a l’acreditació de la solvència tècnica i professional.  
 



 

 
 

El qui subscriu aquest informe proposa la supressió d’aquesta clàusula i el correlatiu 
aplanament en el recurs especial en matèria de contractació, atès que, segons l’informe 
dels serveis tècnics municipals, la seva eliminació no comporta cap disminució de 
garanties en el subministrament de lluminàries de qualitat. 
 
D’altra banda, cas de no aplanar-nos, la càrrega de la prova consistent en demostrar 
que l’anterior clàusula no produeix una restricció efectiva de la competència, recauria en 
el nostre Ajuntament, el que vol dir que durant la substanciació del recurs especial 
hauria de provar que existeixen en el mercat empreses amb aquesta experiència de 
quinze anys. Cas de no poder-ho demostrar, el recurs es perdria. 
 
Cinquè.- El procediment de licitació es troba en una fase inicial en què únicament  s’ha 
produït la publicació de l’anunci de licitació, del PCAP i del PPTP, sense que cap 
empresa hagi presentat oferta. Havent-se de tenir en compte que el termini de 
presentació d’ofertes finalitza el dia 30 de novembre de 2018. 
 
S’ha trobat una Resolució del Tribunal Central de Recursos Contractuals, la resolució 
núm. 812/2017, que s’adjunta a l’expedient administratiu, segons la qual, en virtut dels 
principis d’economia procedimental i de celeritat, res no impedeix la rectificació puntual 
del PPTP sense haver de desistir del procediment de licitació, atès que amb la 
supressió de la clàusula de referència no es produeix cap disminució de les garanties 
dels possibles licitadors ni es perjudica l’interès general, segons l’informe tècnic 
esmentat, el qual afirma que el PPTP garanteix el subministrament de lluminàries de 
qualitat, malgrat la supressió d’aquesta clàusula. 
 
S’informa favorablement la proposta d’acord. 
 
Vilanova i la Geltrú, 2 de novembre de 2018 
 
El secretari 
Marcel·lí Pons i Duat 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota el contingut de la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina i 
Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 16 vots 

Vots en contra: CUP = 5 vots 
Abstencions: SOM VNG (2) i Sra. Ariadna Llorens, regidora no 

adscrita = 3 vots 
 
 

 
 
 



 

 
 

MOCIONS 
 

 
Atès que hi ha demanada la intervenció pública de diferents entitats en quatre de les 
mocions, es modifica l'ordre del dia i es tracten en primer lloc les mocions núm. 12, 
15, 18 i 20.  Després es continua amb l'ordre fixat. 
 
  

Grups Municipals de la CUP, SOM VNG i PSC 
 

  12. MOCIÓ PER UN DEBAT SINCER AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
SOBRE UN NOU MARC REGULATIU INTEGRAL DE L'ESPAI DEL 
MIGDIA ALS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA. 
(Exp. 83/2018-eMOC) 

 
En aquest punt intervé el Sr. JAVIER CASTELLÓ LARRAURI, en representació de 
l'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA VOLERANY. 
 
 
L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un 
temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu 
encara no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del 
migdia depèn de les dinàmiques i la iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta 
integrar aquest espai en el projecte educatiu, tot i a desgrat que no hi hagi presència 
física de l'equip de mestres, però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació 
amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre 
l'espai lectiu i el del migdia és més evident. 
 
Fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta 
manca d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador. 
Un terç de la jornada educativa que necessita urgentment ser tractat com a temps 
educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia d'accés 
universal i, per tant, també gratuït, però no obligatori. Una aposta clara per facilitar el 
dret a l'educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de 
l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa. 
 
Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou 
transcendents: l'alimentació, els valors humans i la democràcia. 
 
L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar 
productes de proximitat i de temporada, que alhora doni feina als productors i a les 
productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques 
vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània 
que reforci l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de 
malalties com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc. 
 
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol 
alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin 



 

 
 

necessitar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i 
social, a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors 
que facilitin la construcció d’una societat millor. 
 
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la 
comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, que ha de decidir, 
d’entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al 
seu centre educatiu. 
 
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat 
educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de 
migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels 
menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de 
decidir autònomament si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part 
del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat 
privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic). 
 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i 
aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per 
obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear 
de manera consensuada un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia. 
 
SEGON. Instar el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord 
polític amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho 
desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent 
una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de 
consens amb la comunitat educativa. 
 
TERCER. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al 
Consell Comarcal del Garraf i a tots els centres educatius de titularitat pública del 
municipi a través dels Consells Escolars de Centre." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 

 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

 15. MOCIÓ SOBRE EL DRET A L'EMPADRONAMENT SENSE DOMICILI 
FIX. (Exp. 88/2018-eMOC) 

 



 

 
 

En aquest punt hi ha la intervenció pública del Sr. FRANCISCO JAVIER SEGURADO, en 
representació de l'ASSOCIACIÓ ALTERNATIVA MUNICIPAL PARTICIPA VNG. 
 
 
L'empadronament és l'acte de registrar-se a l'Ajuntament de residència habitual i que 
determina que aquella persona és considerada veïna d'aquella població.  Per part de 
la ciutadania, el padró és una obligació i un dret.  Per la seva banda, l'administració té 
l'obligació de garantir-ne l'exercici, ja que n'és el responsable final.  Amb l'eina del 
Padró un Ens Local recull de manera fidedigna la realitat al municipi, ajusta el nombre 
i les característiques bàsiques de les persones residents i li permet una acció de 
govern més eficient.  A través d'un padró real l'ajuntament disposa d'un mapa 
sociodemogràfic que l'ajuda a la planificació i un nombre oficial d'habitants, dada clau 
per rebre recursos externs tant de finançament com de provisió de serveis. 
 
Després d'un escrit presentat pel defensor de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú en 
data 5 de setembre de 2016, amb el títol "Actuació d'ofici sobre els requeriments o 
protocol a seguir per a l'empadronament en el nostre municipi de les persones sense 
sostre", d'una sol·licitud en data 6 de setembre d'una ciutadana, en la que sol·licitava 
tota la informació referent als protocols d'empadronament a la nostra ciutat, i una 
moció presentada pels grups municipals de SOM VNG i la CUP al Ple ordinari del dia 
3 d'octubre de 2016, en la que es proposa l'adopció d'un seguit d'acords, el secretari 
va fer un informe amb data 28 de setembre de 2016, de l'acord de Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el passat 23 de febrer de 2016, sota el 
títol "Aprovar el protocol d'empadronament en habitatges sense documentació 
acreditativa del domicili de residència". 
 
En aquest informe s'anuncia que la Comissió redactora volia resoldre una de les 
problemàtiques ocasionades per l'increment de sol·licituds de persones i famílies que 
viuen en immobles sense autorització de la propietat, de forma il·legal, i que 
anomenen ocupacions.  Recordem que el padró no ha de ser una eina per regular la 
sobreocupació o altres polítiques de l'àmbit de l'habitatge i l'urbanisme.  Segons 
detalla l'informe del Parlament del 2010 el Síndic de Greuges, "el padró no és un 
instrument per combatre les situacions de sobreocupació.  Per a aquesta finalitat ja hi 
ha mecanismes en la Llei 18/2007, de 26 de desembre, del dret d'habitatge, i la 
normativa que la desplega, quan determina les actuacions que poden dur a terme les 
administracions competents en aquests casos, en ús de les seves potestats 
inspectores i sancionadores, i el padró municipal d'habitants és l'instrument escaient 
per detectar aquestes situacions." 
 
El protocol d'empadronament de Vilanova i la Geltrú, al seu punt 1, referent al 
Procediment d'inscripció d'alta al Padró municipal d'habitants, requereix la notificació 
al propietari o propietària de l'habitatge, contravenint així el punt 2.3 de la "Resolució 
de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria de Presidència del Govern d'Espanya, 
que recull la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut 
Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb 
les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal", que diu: "Tan pronto como el gestor 
municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción 
padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino 



 

 
 

ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  Y, en concreto, no atribuye a las 
Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 
de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que 
tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 
efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado."  En aquest 
procediment, a més, un cop es fa efectiu el padró, també és notificada la propietat, 
contravenint la Llei orgànica de protecció de dades i el nou Reglament europeu de 
2018. 
 
En el punt referent a Denegació de l'Alta per no aportar la documentació requerida, 
esmenta la creació d'una Comissió d'empadronament on s'intercanvien dades 
d'Habitatge i Serveis Socials abans de procedir a donar d'alta o no al padró.  Cal tenir 
en compte que amb la inscripció padronal s'assoleix la condició política de ciutadana 
de Catalunya (L2/2003, de 28 d'abril) i aquesta, per tant, és la porta d'entrada a 
diversos drets considerats bàsics, com ara l'accés al sistema sanitari, al sistema 
educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa.  Per tant, és 
després de l'empadronament que es poden traslladar a Serveis Socials o Habitatge 
les condicions de vulnerabilitat de les persones que resideixen al municipi, no abans 
d'empadronar-les. 
 
Recordem que desatendre l'empadronament no eximeix l'Ajuntament de les 
obligacions que li són pròpies (escolaritzar menors, recollida d'escombraries, accés a 
serveis socials, etc.), sinó que trasllada als municipis veïns la pressió de 
l'empadronament i distorsiona totes les dades poblacionals de municipis veïns. 
 
En  tots els supòsits considerats es troba a faltar el que comprèn aquella ciutadania 
que no té un domicili fix.  Recordem que, segons estableix la Resolució de 30 de 
gener de 2015, de la Presidència del Instituto Nacional de Estadística y de la 
Dirección General de Coordinación de Competencias sobre gestió del padró 
municipal, les persones sense domicili fix o sense llar que resideixin al municipi han 
de ser inscrites al padró municipal si així ho sol·liciten, acreditant la seva residència a 
través d'altres procediments o actuacions administratives.  A més, la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, no detalla restriccions o requisits per fer 
constar la residència del sol·licitant d'empadronament i no comporta a la ciutadania 
altres obligacions més enllà de la mera inscripció.  Per tant, l'empadronament de 
persones sense domicili fix s'ha de realitzar sense condicionants ni requeriments 
específics, ni duplicant o complicant el tràmit d'empadronament. 
 
Altres qüestions a considerar del protocol tenen a veure més amb la burocratització 
del tràmit, que afegeix més motius a desincentivar la sol·licitud –que no la residència 
efectiva-, com ara repetir instàncies per reiterar el fet de no disposar de domicili fix.  
Això, a més, implica duplicació d'expedients, extensió en el temps del tràmit i 
entrebancar a les persones poc o gens informades i àdhuc més tasca de 
l'Administració. 
 
El resultat és que a Vilanova tenim ciutadania que hi viu, perquè el motiu de viure a 
un lloc o altre respon a altres lògiques -com la xarxa social, mercats d’habitatge, 
mercats laborals, etc.-, però inhibida d’assumir les seves obligacions i drets respecte 
a l’Administració local. 



 

 
 

 
Atès que ja s’ha convertit en habitual la necessitat de reunir-se amb les entitats 
corresponents per revisar els casos d’empadronament particular, per tal de desllorigar 
situacions, indica que no són qüestions particulars sinó que és un problema general, 
col·lectiu i necessita una solució conjunta per part d’aquest Govern. I això implica, 
entre d’altres, simplificar i convertir el padró en una eina i no en un obstacle per 
exercir els drets com a ciutadanes vilanovines. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova els 
següents 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Modificar el protocol, a través d’una Comissió Informativa Especial sobre 
l’Empadronament, en la que participin tots els grups i siguin convidades les entitats i 
plataformes pel dret a l’habitatge que es considerin oportunes per tal que contempli 
tots els supòsits esmentats, i facilitar l’accés al padró i l’emissió dels certificats que hi 
van associats, atenent el que disposa la legalitat vigent. 
 
SEGON. Atenent la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, aquest nou protocol acordat serà informat a 
plataformes i moviments socials en defensa del dret a l’habitatge, així com a les 
entitats i persones que estiguin relacionades amb els acords d’aquesta moció. 
 
TERCER. En el període comprès abans de l’aprovació del nou protocol: 
 

1. No denegar el padró a les persones que no presentin ni títol de propietat, ni 
contracte de lloguer, ni altres documents, per a la tramitació del padró, tal com 
regula el Reial decret 1690/1986. 
 

2. Modificar les instàncies de sol·licituds de manera que contemplin tots els 
supòsits en un mateix full, des de les que disposen de domicili fix, fins a les 
que no tinguin domicili fix, per tal que tinguin el mateix valor i reconeixement. 
Sol·licitant tota aquella documentació i actuacions administratives que 
permetin acreditar domicili o residència al municipi en la tramitació de 
l’empadronament. 
 
● Persones sense domicili fix o sensesostre. Els serveis socials de 

l’Ajuntament emetran un informe que acrediti aquesta situació i se li 
assignarà una adreça a efectes de comunicació, tal i com preveu la 
normativa legal vigent (reconeixement de domicili). 
 

● Persones en situació d’ocupació. Per a la comprovació de la veracitat 
de les dades relatives a la residència quan no hi hagi un títol que n’avali 
l’ocupació, l’informe Parlament 2017 de la Sindicatura de Greuges 
recorda que el gestor municipal pot: 

   
� Demanar i acceptar altres documents (p. ex. factures de 

subministrament). 
� Demanar un informe a la Policia Local o 



 

 
 

� Fer-hi inspeccions a partir de les quals, si es confirma que el veí 
o veïna hi viu, l’haurà de donar d’alta en el padró. 
 

QUART. Descartar l’ús del padró com una eina per combatre les situacions de 
sobreocupació, de control del parc d’habitatge o altres polítiques de l’àmbit de 
l’habitatge i l’urbanisme. En aquests casos, s’emprendran els processos i les 
actuacions d’inspecció que contempla la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
d’habitatge i, si en el moment de l’empadronament se suscita la sospita d’un ús 
anòmal de l’habitatge, des del padró s’ha de derivar a l’àrea d’habitatge perquè 
s’actuï en consonància, però no denegar el padró. 
 
CINQUÈ. Adoptar les mesures oportunes perquè les gestions i verificacions relatives 
a l’empadronament les faci l’equip tècnic municipal i no la Policia Local, sempre que 
sigui possible, sempre evitant perjudicis addicionals per als qui el tramiten, donades 
les difícils situacions que pateixen involuntàriament. 
 
SISÈ. Aprovar la implementació, en el termini més curt possible -no superior a 1 mes- 
de l’informe de reconeixement de residència al municipi. 
 
SETÈ. Acordar que la caducitat del padró sigui la mateixa per a tothom, sense 
discriminació." 
 
 
Es voten separadament els punts de la moció. 
 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2, 6 i 7: 
 

Vots a favor: PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), Sra. Carmen Reina, 
Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits = 15 vots 

Vots en contra:  CIU (4) i ERC (4) = 8 vots 
Abstenció: PP = 1 vot 

 
 
VOTACIÓ PUNTS 3, 4 i 5: 
 

Vots a favor: CUP (5), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 9 vots 

Vots en contra:  CIU (4) i ERC (4) = 8 vots 
Abstencions: PSC (5), PP (1) i Sra. Carmen Reina, regidora no 

adscrita = 7 vot 
 
La moció, per tant, queda aprovada en la seva totalitat. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Grups Municipals de CiU i d'ERC 
 

 18. MOCIÓ DE SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT I A LA 
DESPENALITZACIÓ DE L'EUTANÀSIA. (Exp. 91/2018-eMOC) 
 

El Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ abandona la sala en el moment de la deliberació i la 
votació d'aquesta moció per motius ideològics. 
 
Després de la lectura del text de la moció pel secretari, intervé la Sra. ISABEL ALONSO 
DÁVILA, en representació de l'ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT DE 
CATALUNYA. 
 
 
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que "tots 
els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i drets".  Aquesta llibertat i 
aquesta dignitat no s'han de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés 
final que ens porta a la mort. 
 
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i 
el lliure desenvolupament de la seva personalitat.  De nou reiterem que aquesta 
dignitat i aquest lliure desenvolupament no s'han de perdre en el procés final que ens 
porta a la mort. 
 
Malgrat això, l'article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant 
les penes, la persona que ajudi a morir una altra "amb actes necessaris i directes (...) 
per la petició expressa, seriosa i inequívoca d'aquest, en el cas que la víctima patís 
una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus 
patiments permanents i difícils de suportar". 
 
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el 
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i 
el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats 
anticipades.  Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 
14 de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d’informació i documentació clínica. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat  “Dret a viure 
amb dignitat el procés de la mort”, diu que “totes les persones tenen dret a rebre un 
tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el 
procés de llur mort”, i afegeix que “totes les persones tenen dret a expressar llur 
voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions 
sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser 
respectades (...)”. 
 
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta 
de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), 
revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol 
d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., diu: “la persona té dret a viure el 



 

 
 

procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat 
(...)”. 
 
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui 
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.  
 
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió 
de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per 
fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.” 
 
Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una  
Moció sobre el Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el 
desenvolupament dels programes de cures pal·liatives han suposat una millora al 
llarg dels darrers anys que no podem ignorar.  
 
Malauradament, però, l'experiència de DMD, obtinguda a partir de l'atenció 
personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet 
afirmar que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la 
seva vida, ja sigui per desconeixement d'aquestes lleis per una part del personal 
sanitari; desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de 
com exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de cures pal·liatives per 
desinformació d'una part del personal sanitari o per manca de recursos suficients per 
atendre a tota la població; o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir a l’article 
143.4 del Codi Penal espanyol.  
 
Per tant, per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és 
necessari despenalitzar l’eutanàsia i, en paral·lel, impulsar les mesures que 
actualment permet la llei. Per avançar en el dret a la mort digna també és necessària 
la presa de consciència dels ajuntaments i la seva implicació. I és que a Catalunya 
menys de l’1% dels catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades 
(DVA). 
 
L’Associació DMD-Cat ha fet arribar una sèrie de peticions a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú perquè, des de l’àmbit municipal, afavoreixi un seguit de mesures per 
ajudar a que la població pugui viure de la manera més digna possible el procés de llur 
mort. 
  
El 30 d’abril de 1993, Ramon Sampedro, afectat de tetraplegia des d’agost de 1968, 
va presentar al Jutjat número 5 de Barcelona la seva petició d’autorització perquè li 
fossin subministrats els fàrmacs necessaris per acabar amb els seus patiments físics i 
psíquics. Una demanda que li va ser denegada. Avui dia, també ho faria impossible la 
legislació actual. Avui, vint-i-quatre anys més tard d’aquesta data, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú fa aquesta declaració institucional: 
 
 



 

 
 

ACORDS 
 
"Aquest Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dóna suport a les propostes presentades 
per l’associació Dret a Morir Dignament-Catalunya i, per manifestar el seu 
compromís, es compromet a promoure la cultura de la mort digna mitjançant els 
següents punts: 
 
1. Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors municipals 
(serveis socials, centres culturals, centres municipals de salut, policia municipal, 
residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la 
ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA).  
 
2. L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades 
informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de 
l’ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, 
que estaran disponibles als punts d’informació municipals. 
 
3. Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats 
Anticipades (DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de 
l’ajuntament de la informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.  
 
4. Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del 
tràmit del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document 
davant d’un funcionari públic municipal. 
 
5. Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i 7 
dies a la setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual 
proporció entre els serveis públics i els externalitzats. 
 
6. Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal·liatius 
domiciliaris al municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicili (SAD) per a les 
persones ateses pels equips de PADES. 
 
7. Instar el Departament de Salut a la creació d’un Observatori de la qualitat de la 
mort format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest 
Observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la mort al municipi. 
Entre les seves funcions estaria fer un seguiment de les polítiques públiques i 
elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de 
control, seguiment, denúncia, executives i de propostes legislatives.  
 
8. Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya demanant la 
despenalització de l’eutanàsia al Congrés. 
 
9. Donar trasllat d’aquest Acord a l’ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern, al 
Congrés de Diputats, a l’Associació pel Dret a Morir Dignament i als mitjans de 
comunicació locals." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 



 

 
 

 
Vots a favor: CIU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), Sra. 

Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no 
adscrites = 22 vots 

Vot en contra:  PP = 1 vot 
 

 
Grup Municipal del PSC i Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita 

 
 20. MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ DE 

L'AGRICULTURA, DELS ESPAIS NATURALS URBANS I DE 
L'ENTORN NATURAL I RURAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp.    
95/2018-eMOC) 

 
Torna a la sala el Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ. 
 
En aquest punt intervé el Sr. ENRIQUE CASTRO, en representació de l'ASSOCIACIÓ 
GARRAFCOOPERA. 
  
Preàmbul 
 
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents 
obtingudes arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de 
canvi climàtic, que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la 
productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la 
salut i benestar de la humanitat.  
 
A l'atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos (sobretot el 
vapor d'aigua i el diòxid de carboni) que tenen un efecte d'hivernacle, és a dir, 
absorbeixen i reemeten la radiació infraroja. D’aquesta manera, impedeixen que part 
d'aquesta radiació escapi de la terra i contribueixen que la temperatura mitjana de 
l'aire superficial del planeta sigui d'uns 15º C, una temperatura apta per a la vida. 
L'efecte d’hivernacle és, per tant, un fenomen natural de l'atmosfera. 
 
El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals amb efecte 
d'hivernacle a l'atmosfera ha augmentat i que s'hi han abocat, a més, gasos amb 
efecte d'hivernacle no presents de forma natural a l'atmosfera. Aquest canvi s'admet 
que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels 
ecosistemes naturals i el mateix desenvolupament econòmic i social, la salut i el 
benestar de la humanitat. 
 
Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasosos de l'atmosfera, tant 
naturals com d'origen antropogènic, que absorbeixen i reemeten radiació infraroja. A 
mesura que incrementa la concentració d'aquests gasos, la radiació infraroja és 
absorbida a l'atmosfera i reemesa en totes direccions, la qual cosa contribueix a que 
la temperatura mitjana de la Terra augmenti. Aquest fenomen s'anomena efecte 
d'hivernacle perquè l'absorció i posterior emissió de radiació infraroja també la fan el 
vidre i certs plàstics amb els quals es fabriquen els hivernacles. 
 



 

 
 

Els gasos atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d'hivernacle són: el diòxid de 
carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), el vapor d'aigua, l'ozó i els 
halocarbons: els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur 
de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrogen (NF3). Els quatre primers es troben de forma 
natural a la composició de l'atmosfera. L'activitat industrial, en cremar combustibles 
fòssils, desprèn grans quantitats de diòxid de carboni i òxid de nitrogen. El metà es 
genera com a resultat de l'activitat agrícola i ramadera. Els halocarbons són d'origen 
antropogènic i es van començar a fabricar a partir dels anys quaranta.  
 
D'acord amb la classificació de set sectors que proposa el Grup intergovernamental 
d'experts sobre canvi climàtic (IPCC), els sectors que generen les emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) són els procedents del processament de 
l'energia, dels processos industrials no derivats d'activitats de combustió, de l'ús de 
dissolvents i altres productes que provenen d’una gran varietat de processos de 
producció i consum, de les activitats vinculades a l'agricultura i a la ramaderia, i 
dels canvis d'usos del sòl, de la silvicultura i dels incendis forestals. Tanmateix, el 
gas més important en la seva contribució al canvi climàtic és el CO2, que prové de la 
crema de combustibles fòssils (el carbó, el gas natural i el petroli, incloent tots els 
derivats, gasolina, gasoli, querosè i altres). I en els darrers anys les emissions van 
creixent i el problema del canvi climàtic empitjora. Hi ha nombroses evidències 
científiques que així ho demostren. 
 
En aquest espai de reflexió, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a institució 
adherida a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, va aprovar una 
Declaració Institucional signada en data 18 de març de 2014, en la qual s’acorda, de 
forma literal:  
 

“(....) 
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 

 
Acordem, 
 
Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles i al desenvolupament de 
territoris resilients, ja que això és també una oportunitat per detectar 
vulnerabilitats i planificar la gestió municipal enfront dels riscs. Això comporta 
millorar la nostra capacitat d’adaptació a través de la creació d'estratègies 
d'adaptació local al canvi climàtic, o bé de la integració de l'adaptació al 
canvi climàtic als nostres plans, conjuntament amb altres ens locals, amb el 
suport de les diputacions, com a ens coordinadors, i de la Generalitat de 
Catalunya, i en un termini no superior a dos anys. 
 
Definir estratègies d’adaptació d’acord amb una metodologia que inclogui 
l'avaluació dels riscos com a base per prioritzar les accions. Cal, doncs, fer una 
diagnosi de vulnerabilitat, identificar els riscos i els recursos necessaris per 
afrontar-los i establir les mesures d'adaptació. La posada en pràctica de 
l’estratègia ha de comportar l’avaluació del progrés i la revisió d'acord amb els 
canvis de l'entorn i de les noves prioritats. 



 

 
 

 
Mobilitzar els agents implicats i treballar plegats per reduir la vulnerabilitat 
local, compartir l’experiència i els coneixements, i informar la ciutadania i els 
mitjans locals sobre l'evolució de l’estratègia d'adaptació, així com encoratjar 
altres ciutats i pobles a unir-se a la iniciativa. 
 
Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí, amb altres ciutats 
de l’entorn mediterrani, conscients que és un dels àmbits més perjudicats pel 
canvi climàtic amb el previsible augment del nivell del mar i, alhora, un dels més 
decisius en el manteniment de la sostenibilitat territorial, especialment al nostre 
país, que disposa d’un front litoral extens que concentra bona part de la 
població. Constatem, a més, que l’espai marí és una de les majors reserves de 
biodiversitat del nostre territori, una font molt important de recursos per a les 
economies locals i un patrimoni cultural de primer ordre.  
 
Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos relacionades 
amb els impactes del clima –inundacions, precipitacions intenses, incendis, 
tornados i mànegues, temperatures extremes i onades de calor, episodis de 
sequera–,sobre els ecosistemes terrestres i els sistemes urbans –increment 
de l’efecte illa de calor–, i els seus efectes sobre l’agronomia, el verd urbà, de 
l’entorn rural, la salut de la població i sobre el turisme. I preveure i posar en 
marxa mesures i programes per tal que la influència del canvi climàtic no 
recaigui sobre la població més vulnerable. 
 
Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua, que ens 
permeti tenir més capacitat de reacció enfront dels canvis, sense oblidar la 
gestió bàsica quotidiana. Les accions passen per un ús eficient dels recursos 
hídrics i per l’increment i la garantia de la disponibilitat de fonts d’abastament en 
qualitat i quantitat, l’augment dels recursos complementaris, la protecció i 
recuperació dels aqüífers –sobretot en l’àmbit costaner, amb risc d’intrusió 
salina–, el sanejament adequat de les aigües residuals i el desenvolupament de 
l’adaptació de les instal·lacions i infraestructures del cicle de l’aigua de 
proveïment i sanejament.  
 
Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació, de 
manera que les mesures adoptades en qualsevol dels dos aspectes no vagi en 
detriment de l’altre. Aquest enfocament coordinat és essencial per 
desenvolupar les mesures d'adaptació de forma eficaç a escala local. 
 
Fer difusió d’aquest acord en els mitjans de comunicació generals i locals, als 
òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials (#adaptaciocanviclimatic 
#DeclaracióVilanova).  
 
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Vilanova i la Geltrú en 
els respectius plens municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència 
de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar el màxim suport al 
compromís local envers l’adaptació al canvi climàtic. 
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Vilanova i la Geltrú, 18 de març de 2014” 

 
Aquesta declaració (de voluntats) va ser formulada amb l’objectiu principal de 
treballar per a l’adaptació dels pobles i ciutats i, per tant, també de Vilanova i la 
Geltrú, als efectes que es deriven del Canvi Climàtic. En aquest sentit, i en el marc de 
les possibilitats de les entitats que subscriuen aquesta moció, instarem al Ple 
municipal a l’aprovació de mesures destinades a treballar per a la creació 
d’estratègies d’adaptació del nostre municipi al Canvi Climàtic, tal i com així consta a 
la part ACORDEM de la Declaració Institucional. 
 
En l’àmbit natural, els ACORDS presos manifesten la necessitat de preveure accions 
d’adaptació relacionades amb l’impacte del clima sobre els ecosistemes de Vilanova i 
la Geltrú, així com els seus efectes sobre la l’agricultura, els espais naturals urbans, 
l’entorn natural i rural, i desenvolupar mesures perquè els efectes del Canvi Climàtic 
no recaigui sobre la població més vulnerable. 
 
Cal recordar que la nostra societat s'ha fonamentat en la supeditació de tot l'ordre 
natural a la nostre espècie. La natura, les espècies de flora i fauna i el paisatge 
natural s’han de protegir, fomentar i salvaguardar. Els beneficis de viure en un medi 
natural més equilibrat, on la gran majoria d’espècies de flora i fauna pròpies o 
beneficioses del lloc puguin desenvolupar el seu cicle vital simultàniament al nostre 
desenvolupament, creixement i prosperitat com a espècie, hauria de ser una fita 
comuna. Els beneficis de viure a prop d'un medi natural més equilibrat aporten també 
beneficis directes per al conjunt de la nostra societat. 
 
El medi natural ofereix al conjunt de la població tant recursos materials, que hem de 
saber aprofitar de manera sostenible, com una extensa sèrie cada dia més gran 
d'externalitats immaterials, que la nostra societat cada cop aprecia més com a 
irrenunciables. 
 
Les nostres necessitats com a espècie són infinites mentre els nostres recursos són 
sempre insuficients. Cap situació de crisi del tipus que sigui ens pot fer oblidar ni 
justifica ignorar el nostre entorn natural, doncs les necessitats de les generacions 
futures seran les mateixes que les nostres. Així doncs, tota intervenció que fem en 
favor del manteniment de la biodiversitat, independentment de la titularitat del lloc on 
s’hi desenvolupi, si es realitza amb una visió a llarg termini, és un bé comú. 
 
Des de la perspectiva dels arguments exposats, les Associacions: Grup Solidari Fem 
Pous, Intermón Oxfam Vilanova i la Geltrú, EcoConscient Associació Cultural, APMA 
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient i l’Associació per a la Cooperació 
Garraf Coopera, degudament registrades en el Registre Municipal d’Entitats, 
presenten, conjuntament, una moció relacionada amb l’impacte del clima sobre els 
ecosistemes de Vilanova i la Geltrú i, concretament, sobre els efectes en els espais 
naturals urbans i periurbans del municipi.  
 
Conscients de les limitacions competencials i d’actuació sobre un fenomen de 
caràcter mundial, les entitats signants proposen una intervenció mesurada i plausible 
des de la intervenció municipal. Aquesta s’emmarca dins de la iniciativa de la Xarxa 



 

 
 

de Custòdia del Territori (XCT) de recomanar als ajuntaments de Catalunya que 
afectin amb caràcter permanent en el seu pressupost municipal un import que es 
determini com adequat per a assolir objectius de conservació del medi natural del 
terme municipal, especialment a través de la metodologia de la custòdia. La forma 
recomanada per la XCT és l’afectació anual d’un percentatge de l’IBI que sigui 
destinat a la conservació del medi natural. En els ajuntaments de la dimensió de 
Vilanova i la Geltrú, aquest percentatge es recomana que sigui el mateix que l’aprovat 
per altres ajuntaments petits: el 0,5% de l’IBI. Des de les associacions signants es 
creu oportú impulsar la moció acompanyada d’una campanya, per tal de treballar 
proactivament en la preservació del medi ambient i el foment de la protecció dels 
entorns naturals. 
 
D’acord amb els arguments exposats, i a petició de les associacions Grup Solidari 
Fem Pous, Intermón Oxfam Vilanova i la Geltrú, EcoConscient Associació 
Cultural, APMA Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient i l’Associació 
per a la Cooperació Garraf Coopera, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 

"PRIMER. Aprovar l’afectació amb caràcter permanent i per anualitats del 0,5% de la 
recaptació líquida anual de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) al foment de la 
protecció dels espais naturals periurbans degradats, dels espais agrícoles en desús, 
del foment de l’agricultura ecològica i de la protecció de la flora, fauna i dels seus 
ecosistemes. Les entitats signants consideren que aquesta inversió anual és una 
acció essencial per contrarestar els impactes ambientals sobre el medi ambient 
produïts per la construcció i manteniment d’habitatges i els efectes directes sobre el 
Canvi Climàtic. 
 
SEGON. Amb la dotació pressupostària resultant de l’aplicació del 0,5% de l’IBI, 
dissenyar un Pla d’Acció per la millora de la qualitat del medi ambient, mitjançant 
l’educació i la sensibilització ambiental i la promoció de la participació activa dels 
diferents actors ambientalistes que actuïn de manera conjunta o coordinada amb el 
municipi, així com qualsevol projecte o programa que incideixi directament o 
indirectament en l'activitat que en matèria ambiental duguin a terme els ens locals, 
facilitant-la, millorant-la o completant-la, amb la implicació de la ciutadania 
organitzada, que respongui a l’objecte pel qual se’n destina la dotació. 
 
TERCER. Utilitzar, prioritàriament, la figura jurídica Custodia del Territori per 
desplegar les activitats concretes que es preveuen incloses en el Pla d’Acció 
desenvolupat. S’entén Custodia del Territori com l’establiment d’acords voluntaris 
entre una entitat de custòdia (una associació sense ànim de lucre o fundació, o una 
administració) que coneix i vetlla per la conservació dels valors naturals del terme 
municipal i els propietaris de les terres. 
 
QUART. Destinar un percentatge de l’import resultant de l’aplicació del 0,5% de la 
recaptació de l’IBI al disseny de campanyes d’informació, sensibilització i formació 
adreçades a la ciutadania relacionades amb les conseqüències (causes i efectes) del 
Canvi Climàtic. 
 



 

 
 

CINQUÈ. Instar al Ple a l’aprovació de la Moció en la seva totalitat i, malgrat que no 
sigui vinculant des d’una perspectiva jurídica, al compromís ètic del seu 
desplegament com a una política pública amb entitat pròpia que permeti treballar, a 
llarg termini, en mesures pal·liatives dels efectes del Canvi Climàtic." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 
 
Després de la votació de la moció es produeix una pausa de 10 minuts.  

 
 

Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

  11. MOCIÓ PER REALITZAR UN ESTUDI I PLA ESPECIAL DE 
CONDICIONAMENT DE LES VORERES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
(Exp. 85/2018-eMOC) 

 
A partir d'aquest moment es reinicia la sessió, sense la presència de la Sra. Ariadna 
Llorens, que ja no torna. 
 
Els reptes que han d'afrontar les entitats locals per generar un canvi en el 
comportament i dirigir-se cap a una estratègia de mobilitat més sostenible, són 
fonamentals. L'educació en mobilitat ciclista és una qüestió que a Vilanova i la Geltrú 
ja es ve fent, i la conscienciació per moure'ns per aquest mitjà ens sembla molt 
positiva.  Però no només en bici es fa possible una mobilitat sostenible.  Hi ha veïns i 
veïnes que prefereixen caminar, persones amb mobilitat reduïda, majors amb 
caminadors o persones que empenyen un cotxet de nadó.  Però això és una cosa 
que en nombrosos punts del nostre municipi es fa impossible.  Entenem que la 
mobilitat al municipi no només cal treballar-la per a ciclistes, la mobilitat ha de 
contemplar als vianants en tots els seus aspectes, inclosa la seva accessibilitat a 
l'hora de passejar per les voreres. 
 
En els últims anys els ciutadans de Vilanova i la Geltrú hem estat testimonis de l'estat 
de deteriorament i de manca de manteniment per part del govern municipal, en què 
es troben molts carrers del nostre municipi. En diferents barris es poden apreciar 
nombroses voreres que necessiten d'actuació urgent des de fa anys, i en les que ni 
tan sols s'ha actuat en les zones més problemàtiques, voreres que a més de seriosos 
deterioraments ofereixen problemes d'accessibilitat per les males condicions en què 
es troben, i que necessiten en molts casos d'una renovació total. Són els barris 
perifèrics els més afectats, on es concentra el 80% d'aquesta problemàtica.  Cal tenir 
en compte que, encara en els anys més durs de la crisi, tots hem seguit pagant els 
nostres impostos -alguns tan incrementats com l'IBI- i el ciutadà vol veure reflectit que 
part dels impostos que paga s'inverteixen en esmenar el deteriorament de les voreres 
dels seus barris. 
 



 

 
 

No són poques les queixes que estem rebent en el fet que el nostre municipi no és el 
millor lloc per transitar. L'estat deplorable de moltes zones ha provocat i està 
provocant un seriós perjudici a les persones que transiten pels carrers de Vilanova i la 
Geltrú.  Nombrosos veïns i veïnes de la localitat han patit ferides, contusions, 
luxacions, esquinços, fractures d'ossos, etc., derivats de les caigudes i altres 
accidents pel mal estat de les nostres voreres.  És intolerable que el govern municipal 
sigui incapaç d'oferir una ciutat segura als nostres veïns i veïnes. És una 
irresponsabilitat perquè posa en risc la seguretat i la salut de la ciutadania. 
 
Una ciutat no es construeix a base de bones intencions, sinó a base de treball, esforç 
i sobretot realitats executades, més enllà d'un llistat de bones intencions que amb el 
temps mai es materialitzen.  Després d'evidenciar i recollir un malestar existent en els 
veïns de Vilanova i la Geltrú, com a conseqüència del mal estat de conservació en 
què es troben les voreres en nombrosos punts del nostre municipi, proposem amb 
aquesta moció la resposta que una institució tan important i propera hauria de 
proporcionar a la ciutadania per garantir-los una ciutat segura, còmoda i habitable. 
 
Per tot l'exposat, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Instar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a realitzar un estudi i pla de 
condicionament de les voreres del nostre municipi, catalogant les zones deteriorades 
de les diferents voreres del nostre municipi. 
 
SEGON. Executar, al més aviat possible, el pla de condicionament de les voreres, 
tenint en compte la urgència, determinant el grau de deteriorament de cadascuna 
d'elles per prioritzar la seva reparació. 
 
TERCER. Penjar l'estudi i pla de condicionament de les voreres al web municipal, així 
com donar coneixement dels acords a les associacions de veïns de Vilanova i la 
Geltrú." 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina i del Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 

 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

  13. MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA ALS PLENS MUNICIPALS I A LES 
COMISSIONS INFORMATIVES. (Exp. 86/2018-eMOC) 
 

Habitualment acostumem a subratllar que les administracions públiques, 
especialment els ajuntaments, per la seva proximitat, haurien de fer més esforços per 
arribar a la ciutadania. Caldria, doncs, més esforços per combatre la denominada 
desafecció política i la sensació que a les institucions el denominador comú són 
l’opacitat i la desinformació. 
 



 

 
 

Considerem que, a més de rendir comptes públicament de l’acció de govern i facilitar 
el treball de fiscalització per part dels partits de l’oposició i de l’opinió pública, el 
consistori hauria de ser la primera institució interessada a ser avaluada pels veïns i 
veïnes del municipi. Cal enfortir la cultura democràtica a les institucions. 
 
En aquest sentit, els plens municipals o les comissions informatives que es 
convoquen mensualment són espais de decisió política desconeguts per la 
ciutadania. Gran part de la població desconeix quan se celebren, què es decideix i les 
implicacions que cada acord de Ple té a nivell individual i col·lectiu. Les maneres 
d’informar-nos dels dictàmens del govern i de les mocions presentades pels grups de 
l’oposició són poques en un moment en què els mitjans de comunicació locals estan 
perdent pes i incidència.  
 
Creiem que cal obrir les portes de la institució municipal de bat a bat i fer públics els 
documents que es presentin a les comissions informatives i als plens municipals per 
guanyar en mecanismes de transparència.  
 
De la mateixa manera, i seguint un esperit similar, el maig de 2016, el grup municipal 
de la CUP va presentar una moció per tal que el web municipal contemplés d’una 
manera senzilla i entenedora la descripció dels acords del ple i de les mocions 
presentades pel govern i l’oposició, tant si han estat estimades o desestimades, 
incorporant el sentit del vot de les formacions polítiques del consistori. La moció 
pretenia també que l’espai virtual incorporés l’estat d’execució de totes les mocions 
presentades i la plasmació al mateix espai de les preguntes i respostes orals que es 
fan durant els plens municipals. Fins ara, no s’ha treballat en aquest sentit, la qual 
cosa diu molt poc de la utilitat d’aprovar mocions en un ple municipal que després 
resten desades al calaix o de l’aposta decidida per la transparència dels diferents 
governs que ha tingut la ciutat durant els últims anys. 
 
Per aquest motiu, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
  

ACORDS: 
 
"PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú publiqui mensualment la 
documentació generada a les comissions informatives i la relativa als punts de l’ordre 
del dia abans de la celebració de cada Ple, prenent les mesures pertinents per 
preservar la privacitat i respectar la Llei de protecció de dades. 

 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú doni compliment als acords de la 
moció presentada el maig de 2016." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina i del Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 

 
  14. MOCIÓ A FAVOR DE LA MARXA PEL CLIMA 2018: CANVIEM EL 

SISTEMA, NO EL CLIMA! (Exp. 87/2018-eMOC) 



 

 
 

 
El canvi climàtic és cada any més visible. Davant la ineficaç gestió global d’aquesta 
gran crisi, necessitem una reacció local que estigui a l’alçada del problema. Per això, 
el dissabte 10 de novembre, a les 12 h. a l'Arc de Triomf, el Moviment per la Justícia 
Climàtica convoca una gran marxa pel canvi climàtic 3 per posar-lo al centre de 
l’agenda política i mediàtica. La data es tria en el context de la trobada del C40 4, una 
trobada internacional de ciutats pel clima, que té lloc els dies 13 i 14 de novembre a 
Barcelona. 
 
El canvi climàtic és un repte social urgent del present. Les seves gravíssimes 
implicacions per a la continuïtat de gran part de la vida en el planeta ens imposen la 
necessitat i la responsabilitat moral de passar urgentment a l’acció. Si volem tenir 
algun tipus d’oportunitat de supervivència digna, no podem continuar desplaçant 
aquest problema al futur. No podem perdre més temps. 
 
El canvi climàtic és també un problema crucial per a les ciutats que ja acullen més de 
la meitat de la població humana. Malgrat ocupar menys del 2% de la superfície de la 
Terra, les ciutats consumeixen el 78% de l’energia i són responsables del 60% 
d’emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle. Així, poden jugar un rol 
important a l’hora de reduir els riscos del canvi climàtic. Davant la incapacitat dels 
Estats de prendre les mesures necessàries que exigeix aquesta gran crisi, hem de 
buscar altres nivells d’incidència política més locals. És indispensable que els pobles i 
ciutats s’apoderin per a dur a terme accions de mitigació i adaptació i esdevenir més 
resilients per fer front a la desestabilització que s’acosta. 
 
El canvi climàtic és la simptomatologia transversal d’un problema global: el sistema 
socio-econòmic imperant. Fer-li front ens ofereix una oportunitat per a reconfigurar 
radical, profunda i creativament les societats modernes des de la seva arrel. La 
necessària transició apel·la a la urgent necessitat de posar la natura i l’ètica de la 
cura en el centre de l’organització social i d’aprendre a respectar els ritmes de 
bioregeneració dels ecosistemes i els béns comunals ecològics (aigua, aire, sòl i 
llavors), incorporant criteris d’equitat i justícia inter-, intra-generacionals i, també, 
inter-espècie. 
 
El canvi climàtic, però, no és solament un problema ambiental: és també una 
problemàtica de justícia, perquè exacerba desigualtats preexistents i en crea de 
noves. A nivell local i global són les comunitats humanes i no humanes que, malgrat 
no haver desencadenat aquesta crisi de crisis, les que es troben ja en primera línia 
rebent els seus impactes. 
 
La trobada del C40, enfocada en l’acció ciutadana, ofereix una bona ocasió per 
organitzar una resposta ciutadana massiva i posar el canvi climàtic al centre de 
l’agenda política i mediàtica com al transcendental problema ecològic i social que és.  
Davant d’una política global que es nega a assumir el que verdaderament implica 
aquesta crisi, és la nostra responsabilitat actuar a escala local transformant la ciutat 
on vivim perquè pugui adaptar-se millor als impactes i mitigar les causes d’aquesta 
                                                 
3 http://marxapelclima.org/inici/ 
4 https://www.c40.org/  



 

 
 

crisi global. És per això que la resposta col·lectiva al canvi climàtic exigeix pressionar 
en tots els nivells polítics possibles. 
 
Tenint en compte que al novembre estarem a sis mesos de les eleccions municipals, 
cal urgentment confeccionar propostes d’accions concretes a realitzar en l’àmbit 
municipal-metropolità dins la lluita global contra el canvi climàtic. Aquestes propostes 
polítiques, per aturar, mitigar i adaptar-se al canvi climàtic a nivell local, hauran de 
posar al centre del debat públic la urgència que reclama el problema del canvi 
climàtic amb accions immediates i valentes. 
 
Cal visibilitzar que el canvi climàtic és una problemàtica social urgent i transversal 
que hauria de tenir més rellevància política de forma constant, i per a construir, 
juntes, ciutats més resilients per als seus habitants, i per al món. 
 
Juntes podem compartir el gran repte de reinventar el que significa tenir una bona 
vida per a totes en un planeta finit i pertorbat. 
 
Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú doni suport i s’adhereixi a la 
Marxa pel Clima i es posi a treballar en propostes d’accions concretes a realitzar en 
l’àmbit municipal dins la lluita global contra el canvi climàtic. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú col·labori en la difusió d’aquesta 
manifestació mundial pel clima del 10 de novembre. 
 
TERCER. Enviar aquest acord a l’alcaldessa de Barcelona com a representant de la 
xarxa de les 40 ciutats mundials C40 i a la seva presidenta actual, Ana Hidalgo, 
alcaldessa de París." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina i del Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 

 
Grup Municipal de SOM VNG 

 
  16. MOCIÓ PER REPROVAR EL REI FELIP VI. (Exp. 89/2018-eMOC) 

 
En el marc del que ja es coneix com els fets d'octubre del 2017, context on el poble 
català estava exercint el dret a l'autodeterminació, amb la participació d'una gran part 
de la població, i davant la incapacitat de l'Estat espanyol per aportar solucions 
polítiques a un problema polític, els poders de l'Estat van decidir emprar la Monarquia 
com una trinxera més de l'Estat vers el poble organitzat. 



 

 
 

  
El 3 d'octubre de 2017, la Casa Reial va exercir una de les funcions per les quals la 
dictadura franquista li va atorgar els privilegis, privilegis avalats per la Constitució 
sortint del règim del 78. La Casa Reial va emetre un discurs amenaçador contra part 
de la població que diu representar, amb la intenció d'acabar amb la mobilització 
popular, amb l'obsessió de preservar la unitat d'Espanya a qualsevol preu. 
  
Davant la constatació, una vegada més, que la monarquia és una estructura al servei 
d'un projecte que poc o res té a veure amb els interessos de bona part de la població. 
 
Per tots aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els 
següents 
 

ACORDS: 
   
"PRIMER. Reprovar els actes repressius en contra de la ciutadania i condemnar les 
amenaces d'aplicació de l'article 155 de la Constitució, l'amenaça de la il·legalització 
de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra 
els drets fonamentals. 
 
SEGON. Rebutjar i condemnar el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció 
en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials 
l'1 d'octubre de 2017. 
 
TERCER. Refermar el compromís amb els valors republicans, apostar per la 
celebració d’un referèndum en el que la ciutadania pugui escollir la forma d’Estat que 
vol, i per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:        CIU (4), ERC (4), CUP (5) i SOM VNG (2) = 15 vots 
Vots en contra:  PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco 

Álvarez, regidors no adscrits = 8 vots 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 

 17. MOCIÓ CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE 
PERSONES. (Exp. 90/2018-eMOC) 

 
El Protocol de Palerm és el protocol de les Nacions Unides per Prevenir, Reprimir i 
Sancionar el Tràfic de Persones, especialment Dones i Nens (també conegut com el 
Protocol contra el tràfic de persones). 
 
Aquest protocol defineix per tràfic de persones: "la captació, el transport, el trasllat, 
l'acolliment, o recepció de persones, recorrent a l'amenaça o a l'ús de la força o altres 
formes de coacció, al segrest, al frau, a l'engany, a l'abús de poder o d'una situació 
de vulnerabilitat, o la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el 



 

 
 

consentiment d'una persona que tingui autoritat sobre una altra, amb finalitats 
d'explotació. Aquesta explotació inclourà, com a mínim, la prostitució aliena o altres 
formes d'explotació sexual, els treballs o serveis forçats, l'esclavitud o les pràctiques 
anàlogues a l'esclavitud, la servitud o l'extracció d'òrgans" (Nacions Unides 2000, Art. 
3). Especialment, s'ha de tenir present l'abús i l'explotació sexual infantil, tal com 
recull l'Observació general núm. 13 del Comitè dels Drets de l'Infant (prostitució, 
esclavitud sexual, venda d'infants amb fins sexuals, matrimonis forçats...). 
 
Com a socialistes i, per tant, feministes, considerem que l'explotació sexual és una 
forma d'esclavitud, un exercici de violència de gènere, una vulneració dels drets 
humans, una cruel manifestació de la desigualtat i de la feminització de la pobresa, i 
per això exigim tolerància zero. La prostitució ha de ser considerada com una 
forma de violència de gènere extrema que ha de ser abolida i no com una 
professió que cal reglamentar, perquè regular la prostitució legitima i normalitza la 
prostitució com a una «opció per a les pobres». 
 
Som abolicionistes i treballem per assolir una societat sense explotació sexual. 
Per això ens comprometem a fer polítiques per eliminar la prostitució i canviar el 
model social de dominació i desigualtat que la fa possible, incidint a reduir la 
demanda, conscienciant la societat que la compra de serveis de prostitució 
contribueix a l'establiment de màfies que exploten dones a les quals han segrestat els 
seus drets. Perquè sense demanda, no hi ha oferta. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
"PRIMER. Sumar-nos a la Xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i 
nens per a l'explotació sexual. 
 
SEGON. Definir polítiques per tal de sensibilitzar contra el tràfic, l'explotació sexual i 
la prostitució i continuar treballant per fomentar les noves masculinitats, amb 
campanyes periòdiques de publicitat per sensibilitzar que la prostitució és una forma 
de violència de gènere i explotació sexual de les dones i visibilitzar la responsabilitat 
del «client», buscant deslegitimar socialment el seu abús, especialment entre el 
jovent. 
 
TERCER. Iniciar un procés de treball i de debat sobre aquestes qüestions, amb 
l'objectiu de consensuar quina és la millor eina per fer-hi front des de l'àmbit local.  I 
per altra banda elaborar una anàlisi de la realitat de la prostitució i l'explotació sexual 
a la ciutat." 

 
 
Es vota la moció amb la transacció al punt tercer proposada pel govern i acceptada 
pel grup municipal del PSC, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 
1 del PP i els vots de la Sra. Carmen Reina i del Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits). 

 



 

 
 

 
Grups Municipals de CiU i d'ERC 

 
  19. MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANES. (Exp. 

92/2018-eMOC) 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII, 
del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació 
de la convivència. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol ratificar el seu ACORD 
amb aquesta Resolució i en vol destacar especialment el punt II. Institucions i 
Administracions, que manifesta el següent: 

 
II. Institucions i administracions  
 
15. El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les 
llibertats fonamentals:  

a)  Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió 
social i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, 
reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces 
d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits 
polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra 
els drets fonamentals.  

b)  Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de 
la pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.  

c)  Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en 
el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos 
policials l’1 d’octubre de 2017.  

d)  Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició 
d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.  

 
Per tot el dit anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els 
següents 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Mostrar el ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el 
dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment. 
 
SEGON.  Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’Estat espanyol, a la Casa 
Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 
    Vots a favor:      CiU (4), ERC (4), CUP (5) i SOM VNG (2) = 15 vots 



 

 
 

  Vots en contra:  PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco 
Álvarez, regidors no adscrits = 8 vots 

 
 
 

PREGUNTES 
 

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

• Ha rebut el nostre Ajuntament alguna subvenció, quantia econòmica, etc., per 
part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)?  Quan es va sol·licitar, quant ha 
percebut i quan i per què s'ha destinat? 

• Al carrer dels Caputxins podem comprovar un tancament de locals bastant 
elevat.  Té constància la nostra administració d'aquests tancaments?  En sap 
els motius? 

 
22. Preguntes de la CUP: 
 

• Quin és el desglossament amb detall de l’execució del pressupost 2018 en les 
àrees de Serveis Socials, Habitatge, Convivència i Equitat, Joventut i 
Promoció Econòmica? Quin és el desglossament de les noves partides, o les 
que han obtingut un major increment respecte del pressupost anterior, en els 
àmbits que acabem de citar? 

 
Després de la resposta a aquesta pregunta, una part del públic assistent, en concret 
de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, com palesaven les samarretes que 
lluïen,  començaren a impedir el bon curs de la sessió, produint interrupcions i alterant 
l’ordre de la sessió, intervenint sense tenir l’ús de la paraula, cridant i fent cas omís a 
les reiterades ordres de silenci de l’alcaldessa, la qual, davant la impossibilitat de 
prosseguir amb el debat de la resta dels punts de l’ordre del dia, ja que aquest debat 
era impedit sistemàticament pel públic de Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, es 
veié obligada a desallotjar la sala de plens. El desallotjament tampoc no es produí, 
circumstància que comportà que l’alcaldessa, fent ús de les competències atorgades 
pels articles 23 ROM i 95 ROF, procedís a suspendre la sessió i, immediatament 
després, a aixecar-la, una vegada constatat que només quedaven per deliberar els 
punts següents de l’ordre del dia:  
 
Pregunta de la CUP: 
 

• Sobre el conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb el Ministerio del 
Interior espanyol. 

 
23.  Pregunta del PSC: 
 



 

 
 

• Sobre el CSP. 
 
24.  Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit: 
 

• Sobre la no assistència del Govern municipal a les sessions de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf. 

• Sobre la sentència de la causa de Neus Lloveras contra OK Diario i els 
recursos públics que s'hi han invertit. 

 
La presidenta aixeca la sessió a les 22:23 hores per les raons exposades, atenent 
que ja no queden per a la deliberació i debat més punts que les preguntes citades, 
que seran incloses en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària, i  dóna l'acte per 
acabat, del qual jo, com a secretari, estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
 
El secretari general 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat 


