
 

 

 

 

 

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://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-13-04-2015/ 

 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 13 D’ABRIL DE 2015 

 
Acta núm. 5 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 13 d’abril de 2015, 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: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ   (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
 



 

 

 

 

 

 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteixen ni el Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA (PSC) ni el Sr. RAIMON 
RÀFOLS FLORENCIANO (CUP). 
 
El Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) pren possessió del seu càrrec al punt 
segon de l’ordre del dia, per tant no vota en el punt primer. 
 
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ (CiU) s’incorpora a la sessió a les 
18:24 h, quan s’està tractant el punt número 6 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. JOAN IGNASI ELENA GARCÍA (PSC) marxa a les 21:10 h, en el debat 
del punt 27 i no torna fins a les 21:30 h, quan s’està debatent el punt 29 de 
l’ordre del dia. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament de 2 de març de 2015.  (0:05) 

 
 DICTÀMENS: 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
   2. Presa de possessió del Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ com a regidor 

d’aquest Ajuntament.  (0:05) 
   3. Aprovació inicial, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci de 

Serveis a les Persones.  (0:07) 



 

 

 

 

 

   4. Aprovació, si escau, de la renovació dels membres de la Comissió d’Ètica 
i Bon Govern i ampliació d’un apartat del Codi d’Ètica i Bon Govern de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  (0:09) 

   5. Delegació a la Junta de Govern Local del sorteig dels membres de les 
Meses Electorals.  (0:15) 

 
 Hisenda 
 
   6. Adhesió, si escau, a la pròrroga de l’acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat al 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA 
ENERGIA, SAU.  (0:15) 

   7. Aprovació, si escau, de la massa salarial corresponent al pressupost del 
2015 de l’Ajuntament i de les entitats locals sectoritzades.  (0:26) 

   8. Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement de crèdits per 
deutes corresponents a l’exercici 2014.  (0:28) 

   9. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19, 
Taxes Mercats.  (0:32) 

 
 Serveis Socials 
 
 10. Aprovació, si escau, del conveni de cooperació interadministrativa entre 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf 
relatiu al servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda 
per a l’any 2015.  (0:41) 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Promoció Econòmica 
 
 11.  Aprovació, si escau, de l’encàrrec de gestió de la Fira ambiental i del mar 

a Vilanova i la Geltrú a l'empresa Promoció Industrial Vilanova, SAM 
(PIVSAM).  (0:42) 

 12.  Aprovació, si escau, de l’addenda al conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Associació d'Empresaris del Garraf, 
Alt Penedès i Baix Penedès (ADEPG).  (0:45) 

 
 Cultura 
 
 13.  Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Museu 
del Ferrocarril).  (0:52) 



 

 

 

 

 

 14.  Aprovació, si escau, del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i Sitback Produccions, per a la 
celebració del “VIDA Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú”.  (0:56) 

 
 Esports 
 
 15.  Aprovació, si escau, del canvi de denominació de l’actual Pavelló del 

Garraf i l’Annex pel de COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ISAAC 
GÁLVEZ.  (1:02) 

 
  
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
 16. Ratificació, si escau, de l’acord de JGL de 17.03.2015, pel qual s’aprova 

el conveni de bonificació de la Taxa d’escombraries industrials dels 
establiments adherits a l’Associació d’Empresaris del Garraf.  (1:07) 

 17. Aprovació, si escau, de la proposta per sol·licitar la revisió de preus del 
cànon corresponent a l’any 2013 sol·licitat per l’empresa CESPA, SA, 
empresa concessionària del servei de manteniment i neteja dels parcs i 
jardins al municipi de Vilanova i la Geltrú, Zona A.  (1:23) 

 18. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació i obertura del 
procediment d’adjudicació per a la contractació mixta del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, Zona A, i d’alienació de la finca ref. Cadastral 
3560105CF9636S0001YP.  (1:26) 

 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
 19. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana a la finca “Mas Ricart” del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú.  (1:51) 

 20. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació per requalificar una superfície com a Clau 18, sòl de valor 
agrícola, a la finca del Padruell, del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú.  (2:03) 

 21. Resolució de l’expedient sancionador núm. 000040/2014-UES.  (2:08) 
 22. Resolució de l’expedient sancionador núm. 000072/2014-UES.  (2:09) 
 
  



 

 

 

 

 

 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 Hisenda 
 23. Donar compte del Decret de l’Alcaldia d’aprovació de la liquidació dels 

pressupostos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels seus 
organismes autònoms, any 2014.  (2:11) 

 24. Donar compte de l’Informe de Tresoreria i annexos d’Intervenció referent 
al que disposa la Llei 3/2004, de lluita contra la morositat, 1r. trimestre 
2015.  (2:28) 

 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
 25. Donar compte de l’acord de JGL de 31.03.2015, de la concessió dels 

premis del concurs d’idees per a l’ordenació del Front Marítim amb una 
nova ordenació del passeig Marítim i de la plaça del Port.  (2:32) 

  
 MOCIONS 
 
 Grups Municipals de CiU, PSC i PP, amb el suport de la CUP 
 
26. Moció per tal de sol·licitar la concessió de la Creu de Sant Jordi a la 

pianista i compositora vilanovina Leonora Milà.  (2:44) 
 
 Grups Municipals de CiU, PSC i ICV 
 
 27. Moció per a l’adhesió de l’Ajuntament a la “Xarxa de Memòria i de 

Prevenció del Feixisme.  Mai més.”  (2:51) 
 28. Moció per a la creació d’una Comissió de Seguiment del Projecte de la 

Façana Marítima.  (2:58) 
 
 Grup Municipal de la CUP 
 
 29. Moció per a la retirada de la campanya municipal “quatre anys, un 

projecte de ciutat”.  (3:05) 
 30. Moció en solidaritat amb els condemnats i condemnades pels fets del 15-

J del 2011 al Parlament.  (3:23) 
 31. Moció de VNG per la Independència per a la instal·lació de senyeres 

estelades a les rotondes d’entrada a la ciutat.  (2:35) 
 
 PREGUNTES 
 
 32. Pregunta de la CUP sobre el cost del llibret i del vídeo de balanç de 

legislatura.  (3:40) 
 



 

 

 

 

 

 PRECS  (3:40) 
 
 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 2 DE 
MARÇ DE 2015. 

 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de Ple esmentat per unanimitat dels presents, 
amb un total de 21 vots (8 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 de la 
CUP i 2 d’ICV). 
 
 
DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 

2. ALCALDIA. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. CARLOS 
REMACHA LÓPEZ COM A REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidor del Sr. FRANCISCO 
ÁLVAREZ MARÍN, davant el Ple ordinari de 2 de març de 2015, i havent-se 
rebut la credencial de la Junta Electoral Central, acreditativa d’haver estat 
designat regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Sr. CARLOS 
REMACHA LÓPEZ, de la qual se li ha lliurat còpia per la Secretaria general, a 
l’efecte que pugui fer efectiu el seu dret a la presa de possessió com a regidor 
municipal, el secretari li formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb 
lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
El Sr. CARLOS REMACHA jura el seu càrrec i a continuació fa una intervenció. 
 
L’alcaldessa li dóna la benvinguda. 
 
 

3. ALCALDIA. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE SERVEIS A 
LES PERSONES. 

 



 

 

 

 

 

Antecedents 
 
I.- Atesa la necessitat d’adaptar els estatuts socials del Consorci de Serveis a 
les Persones, per tal de donar compliment al que disposen la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa, que impliquen, entre d’altres, l’adscripció 
del Consorci a una administració local preexistent, d’acord amb els criteris 
recollits en la Disposició Addicional Vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 
 
II.- Vist que la Junta de Govern del Consorci, en data 23 de febrer de 2015,  va 
aprovar la modificació dels seus estatuts. 
 
III.- Vist que, de conformitat amb la normativa de règim local, cal la ratificació 
de les modificacions acordades per part de totes les entitats que en formen 
part. 
 
Fonaments de dret  
 
1.  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local.  
2.  Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa.  
3.  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.  
4.  Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú.  
5.  Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals.   
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de 
Serveis a les Persones, en els articles que es relacionen a continuació, amb 
indicació del nou redactat, així com el text refós que s’incorpora com a annex: 
 
Article 1. apartat 1.1 (MODIFICAT) 

1.1.  Amb la denominació de CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ existeix un consorci de caràcter local en el 
qual participen l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya (CSC, consorci inscrit amb el núm. 
9804040003 en el registre d’entitats locals), la Fundació Hospital 



 

 

 

 

 

Comarcal Sant Antoni Abat (inscrita amb el núm. 80 en el registre de 
fundacions) i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
Article 1. apartat 1.3 (NOU REDACTAT) 

1.3.  El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú queda 
adscrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú als efectes de la 
Disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

 
Article 2. apartat 2.5 (MODIFICAT) 

2.5.  El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú té la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic de tots i cadascun dels seus ens 
consorciats, als efectes dels articles 4.1 n) i 24.6 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. Com a tal, els ens 
consorciats podran conferir-li encàrrecs en relació amb les activitats 
incloses en el seu objecte, els quals seran d’execució obligatòria per a ell 
d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec. 
Les tasques que se li encomanin s’acompanyaran de la corresponent 
dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva 
execució comporti per al Consorci d’acord amb les tarifes que, en el seu 
cas, aprovi l’entitat consorciada.  

 
 El Consorci no podrà participar en les licitacions públiques convocades 

per les entitats consorciades, sense perjudici que se li pugui encarregar 
l’execució de la prestació objecte de les mateixes quan no concorri cap 
licitador.  

 
Article 3. apartat 3.1 (MODIFICAT) 

3.1.  El consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica 
pública, de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i 
independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de 
dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius. El 
Consorci regulat en aquests estatuts tindrà caràcter local. 

 
Article 7. apartat 7.1 lletra e) (MODIFICAT) 

   e)  La Secretaria i la Intervenció. 
 
Article 8. apartat 8.1 lletra c) (MODIFICAT) 

c) 1 representant del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, 
designats d’acord amb els seus estatuts. 



 

 

 

 

 

 
Article 9. apartat 9.1 (MODIFICAT) 

9.1.  Serà president o presidenta de la Junta de Govern un dels seus 
membres, designat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Article 10. (NOU REDACTAT) 

10.1. Els càrrecs de Secretari i Interventor del Consorci seran 
desenvolupats pels funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional de l’administració d’adscripció.  

10.2. Correspon al Secretari i a l’Interventor en l’àmbit del Consorci 
l’exercici de les funcions públiques reservades especificades a 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i demés normativa de 
desenvolupament. 

10.3. L’administració d’adscripció comunicarà al Consorci les persones 
que exerciran els càrrecs de Secretari I Interventor. 

 
Article 11. apartat 11.1 lletra e) k) o)  (MODIFICAT) 

e) El nomenament i separació de la  Gerència del Consorci. 
k) Aprovar les modificacions pressupostàries d’acord amb la llei i amb 

les bases d’execució del pressupost. 
o) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin 

encomanades específicament, en l’àmbit de les seves competències. En 
aquest sentit es constituirà la Comissió de comptes per a la 
supervisió i informe dels comptes anuals. 

 
Article 15. apartat 15.1 i 15.2 apartat d) (MODIFICAT) 

15.1. Corresponen al president o la presidenta de la Junta de Govern del 
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú les funcions 
següents:  

 
   d)  Aprovar la liquidació del pressupost presentada per la gerència. 
 
Article 17. apartat 17.2 (MODIFICAT) 

17.2. La Gerència serà  exercida per la Gerència del Consorci Sanitari del 
Garraf. 

 
Article 18. apartat 18.1 lletra c) m) (MODIFICAT) 

c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d’acord amb els plans 
d’actuació aprovats, i la liquidació del mateix. 

m) Presentar anualment a la Comissió de comptes la proposta de 
comptes de l’exercici.  



 

 

 

 

 

 
Article 22. (NOU REDACTAT) 

22.1. El Consorci estarà subjecte al règim pressupostari, de comptabilitat 
pública i control de l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú, sens 
perjudici de les especificitats comptables pròpies de l’activitat 
socioassistencial de l’entitat. 

 
22.2. El seu pressupost estarà regulat pel que disposa la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

 
Article 23. apartat 23.1 (NOU REDACTAT) i apartat 23.2 (MODIFICAT) 

23.1. Els comptes seran presentats per la gerència a la Comissió de 
comptes, la qual els revisarà, informarà i en donarà curs fins a 
l’aprovació definitiva per la Junta de Govern. En tot cas, es durà a 
terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Els comptes del Consorci 
formaran part de l’expedient del compte general municipal.  
 

23.2. La Junta podrà acordar la destinació dels romanents de l’exercici 
anterior, que s’aplicaran d’acord amb el que disposa la normativa local 
i d’estabilitat pressupostària. 

 
Article 24. (NOU REDACTAT) 

El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic és el de l’administració 
pública d’adscripció, sense perjudici de la concreció de les condicions de 
treball en el conveni col·lectiu que resulti d’aplicació i les seves 
retribucions en cap cas poden superar les que aquella estableixi per a 
llocs equivalents.  
 

Article 25. apartat 25.1 (MODIFICAT) 

25.1. La contractació de béns i serveis serà sotmesa a les normes que regulen 
la contractació de les Administracions públiques. Aplicable a 
l’administració d’adscripció.   

 
Article 26. apartat 26.1 (MODIFICAT) 

26.1. El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú es dissoldrà 
per acord dels membres que l’integren, adoptat en els termes que preveu 
l’article 14.3, per impossibilitat legal o material de complir els seus 



 

 

 

 

 

objectius i per qualsevol de les causes previstes a l’article 324 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En tot cas, serà causa de dissolució que les finalitats estatutàries del 
Consorci s’hagin complert.  

 
Article 27. (NOU REDACTAT) 

La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.  

S’estableix com a criteri de repartiment, als efectes d’establir la quota de 
liquidació corresponent, es determinarà la quota d’acord amb les 
aportacions que hagi efectuat cada membre del consorci al fons 
patrimonial del mateix, com el finançament concedit cada any. Si algun 
dels membres del consorci no hagués realitzat aportacions per no estar-
hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos 
que, en el seu cas, hagués rebut durant el temps que hagi pertangut al 
consorci.  
 
Article 27. apartat 27.1 apartat a) (MODIFICAT) b) (NOU REDACTAT) 

a) La Junta de Govern, nomenarà, a l’adoptar l’acord de dissolució, una 
comissió liquidadora constituïda per tres perits de reconeguda solvència 
professional no vinculats al Consorci. A falta d’acord, el liquidador serà 
el gerent del Consorci.  

b) La Comissió Liquidadora calcularà la quota de liquidació que 
correspongui a cada membre del Consorci de conformitat amb el 
criteri de repartiment previst en aquest article. En el cas que la quota 
de liquidació resulti positiva, aquesta es liquidarà al membre 
corresponent dins del mes següent a la data d’aprovació de la 
dissolució del Consorci.  

 
Article 28. (NOU REDACTAT) 

28.1. Els membres del Consorci es podran separar del mateix en 
qualsevol moment sempre que els comuniqui fefaentment amb un 
any d’antelació mitjançant escrit adreçat a la presidència del 
Consorci i a tots els membres d’aquest.  

28.2. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci 
llevat que la resta dels seus membres, de conformitat amb aquests 
Estatuts, acordin la seva continuïtat i segueixin formant part del 
Consorci, almenys, dues Administracions o dues entitats o 
organismes públics vinculats o dependents de més d’una 
Administració.  



 

 

 

 

 

28.3. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del 
Consorci s’aplicaran les regles següents: 

a)  Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui 
exerciti el seu dret de separació, d’acord amb la participació que 
li hagi correspost al saldo resultant del patrimoni net, d’haver 
tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de 
repartiment serà el disposat en aquests Estatuts. 

 A aquests efectes, la quota de separació es correspondrà amb la 
que li correspongui com a quota de liquidació.  

b)  En el cas que la quota de separació resulti positiva, aquesta es 
liquidarà al membre separat dins dels tres mesos posteriors a la 
data d’aprovació de la continuïtat del Consorci. En cas que la 
quota de separació resulti negativa, aquesta es liquidarà pel 
membre separat dins dels tres mesos posteriors a la data 
d’aprovació de la continuïtat del Consorci. 

c)  Si el membre que exerceix el dret de separació és l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, s’haurà d’acordar pel Consorci a qui, de les 
restants Administracions o entitats o organismes públics 
vinculats o dependents d’una Administració que romanen al 
Consorci, s’adscriu en els termes de l’article 1.3 d’aquests 
Estatuts. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. (NOU REDACTAT) 

1. Pel que fa al personal que prestava els seus serveis en els consorcis 
en el moment d’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalitat i sostenibilitat de l’administració local, se li mantindrà l’statu 
quo previ.  

2. Els consorcis, de manera excepcional i en els termes de la Llei de 
pressupostos generals de l’estat per l’any 2015, poden realitzar 
contractacions temporals.  
 
SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un termini de 30 
dies, mitjançant la seva publicació en el BOP, en el DOGC i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, amb audiència a les persones interessades.  En el 
cas que no es presentin al·legacions, es considerarà aprovat definitivament.  El 
text definitiu dels Estatuts s’haurà de publicar al BOP i una referència al 
DOGC, així com al tauler d’edictes municipal.  Un cop aprovats definitivament, 
es procedirà a fer les tramitacions oportunes per a la seva inscripció en el 
registre d’ens locals.” 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANNEX 
 

ESTATUTS DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
CAPÍTOL I  
Disposicions generals  
 
Article 1  
Entitats que integren el Consorci 

1.1. Amb la denominació de CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ existeix un consorci de caràcter local en el qual 
participen l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consorci de Salut i d’Atenció 
Social de Catalunya (CSC, consorci inscrit amb el núm. 9804040003 en el 
registre d’entitats locals), la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat 
(inscrita amb el núm. 80 en el registre de fundacions) i la Universitat Politècnica 
de Catalunya. 

1.2. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre que vulguin col·laborar amb les 
finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en 
constitueixen l’objectiu. L’acord d’admissió de nous socis requerirà la majoria 
que preveu l’article 14.2 d’aquests Estatuts i comportarà l’establiment del seu 
percentatge de participació. 

1.3. El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú queda adscrit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú als efectes de la Disposició addicional 
vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

 

Article 2  
Objectiu i finalitats  

2.1. El consorci té per objecte l'actuació en matèria d'assistència i serveis socials per 
respondre a la dependència, dins les àrees d'atenció a la gent gran, a les 
persones amb manca d'autonomia personal o amb disminució psíquica, física o 
sensorial, amb problemes familiars o d'exclusió social, als toxicòmans i als 
malalts mentals; així com la realització d'activitats de prevenció, protecció i 
promoció social i de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària. 

2.2. Les finalitats del consorci són les següents: 



 

 

 

 

 

� La gestió dels serveis que li siguin assignats des de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 

� La gestió dels serveis que li siguin assignats des del Consell Comarcal del 
Garraf o altres Ajuntaments o entitats del territori de Catalunya 
(mancomunitats, consorcis, associacions, agrupacions, etc). 

� La gestió dels serveis que li siguin adjudicats, assignats o concertats des de 
l’Administració Autonòmica. 

� La posada en marxa, gestió i explotació d’un establiment sociosanitari amb 
residència assistida i centre de dia. 

� La gestió, en el seu cas, d’altres centres, serveis o projectes ubicats a 
Vilanova i la Geltrú o dintre de l’àmbit territorial de Catalunya. 

� La gestió de centres, serveis, activitats o projectes, relacionats amb la salut i 
la sanitat ubicats a Vilanova i la Geltrú o dintre de l’àmbit territorial de 
Catalunya. 

� L’organització de campanyes o tasques preventives i d’activitats de debat 
científic i de divulgació en matèria de salut i benestar social. 

� La docència i la recerca en els camps de la salut i benestar social. 
� Totes aquelles que acordi l’òrgan de govern. 

2.3. Les activitats del consorci s'adreçaran principalment a l'àrea d'atenció a la gent 
amb necessitats diverses i consistiran, a tall enunciatiu i no limitatiu, en 
l'organització dels següents serveis: 

� Centres de dia. 
� Serveis residencials en qualsevol de les seves modalitats: llar residència, 

residència assistida i habitatges amb serveis. 
� Serveis sociosanitaris per a aquells tipus de malalts que acordi l’òrgan de 

govern. 
� Serveis sanitaris o de salut per a aquells tipus d’usuaris que acordi l’òrgan de 

govern. 
� Serveis socials per a aquells tipus de necessitats que acordi l’òrgan de 

govern. 
� Promoció de l'acolliment familiar. 
� Atenció domiciliària. 
� Casals. 
� Qualsevol altra necessitat d’atenció a les persones. 
� La participació en la promoció i organització de campanyes o tasques 

preventives i de promoció de la salut. 
� Desenvolupar les activitats d’investigació, estudi, assessorament, 

dinamització, formació i divulgació, relacionades amb la salut pública que 
tinguin per objectiu protegir la salut de les persones i promoure la salut de la 
població. 

� Organització d’activitats de debat científic i de divulgació en matèria de salut i 
benestar social. 

� La docència i la recerca en els camps de la salut i benestar social. 



 

 

 

 

 

� Totes aquelles que acordi la Junta de Govern. 

2.4. El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú té la consideració 
de mitjà propi i servei tècnic de tots i cadascun dels seus ens consorciats als 
efectes dels articles 4.1 n) i 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. Com a tal, els ens consorciats podran conferir-li encàrrecs en relació 
amb les activitats incloses en el seu objecte, els quals seran d’execució 
obligatòria per a ell d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui 
fa l’encàrrec. Les tasques que se li encomanin s’acompanyaran de la 
corresponent dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la 
seva execució comporti per al Consorci, d’acord amb les tarifes que, en el seu 
cas, aprovi l’entitat consorciada.  

El Consorci no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les 
entitats consorciades, sense perjudici que se li pugui encarregar l’execució de la 
prestació objecte de les mateixes quan no concorri cap licitador.  

 
 
Article 3  
Personalitat i capacitat jurídica  

3.1. El consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica pública, 
de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la 
dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que 
requereix la realització dels seus objectius. El Consorci regulat en aquests 
estatuts tindrà caràcter local. 

3.2. En conseqüència, el Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, 
per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els de domini públic 
adscrits als ens consorciats i afectes als serveis que presta el consorci, signar 
contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions 
previstes a les lleis. 

3.3. S’atribueixen expressament al Consorci les potestats reglamentària i 
d’autoorganització, la tributària referida a l’establiment de taxes i contribucions 
especials, la de programació o planificació, la d’investigació, d’atermenament i 
de recuperació d’ofici de llurs béns, la d’execució forçosa i la sancionadora i la 
de revisió d’ofici de llurs actes i acords. 

 
 
Article 4  
Règim jurídic  

4.1. El consorci, que té caràcter voluntari i indefinit, es regirà per aquests Estatuts i 
per les disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.  



 

 

 

 

 

 
 
Article 5  
Domicili  

5.1. El Consorci tindrà el seu domicili a Vilanova i la Geltrú, al carrer de Sant Josep, 
16-22. Això no obstant, per acord de la Junta de Govern, aquest domicili podrà 
ser canviat. 

 
 
Article 6  
Dels drets dels beneficiaris o usuaris  

6.1. Es respectaran en tot moment els drets de les persones beneficiàries o usuàries 
dels serveis que el Consorci prestarà. 

 
 
 
CAPÍTOL II  
Govern del Consorci  
 
Article 7  
Òrgans de Govern  

7.1. El govern del Consorci correspon als òrgans següents:  

a) La Junta de Govern. 
b) El president o la presidenta. 
c) El vicepresident o la vicepresidenta. 
d) La Gerència. 
e) La Secretaria i la Intervenció. 

 
 
Secció 1  
La Junta de Govern  
 
Article 8  
Composició 

8.1. La Junta de Govern, òrgan superior del Consorci, està formada pels membres 
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades: 

a) 5 representants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
b) 2 representants de la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat. 
c) 1 representant del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, designat 

d’acord amb els seus estatuts. 
d) 1 representant de la Universitat Politècnica de Catalunya. 



 

 

 

 

 

 
8.2. Els representants de les administracions locals han de ser nomenats pels 

òrgans plenaris respectius.  

8.3. Els membres de la Junta podran delegar el seu vot, de forma expressa i escrita, 
en algun altre membre de l’òrgan de govern. 

8.4. Assistiran a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, el 
secretari o la secretària i el gerent o la gerent del Consorci. 

8.5. En el cas que s’ampliï el consorci per a l’admissió de noves entitats, en l’acord 
corresponent de la Junta figurarà la nova composició de la Junta de Govern, el 
nombre de membres que s’assigna a cadascuna de les noves entitats i la 
possible variació dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, els 
representants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han de tenir atribuïda la 
majoria absoluta dels vots que s’emetin en el si de la Junta de Govern. 

 
 
Article 9  
Càrrecs unipersonals  

9.1. Serà president o presidenta de la Junta de Govern un dels seus membres, 
designat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

9.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta de Govern un dels seus 
membres, designat per la pròpia Junta. 

9.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la 
Junta tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per 
l’administració o entitat que hagi de nomenar-los per iguals períodes de temps.  

 
Article 10  
Secretaria i Intervenció 

10.1. Els càrrecs de secretari i interventor del Consorci seran desenvolupats pels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de 
l’administració d’adscripció.  

10.2. Correspon al secretari i l’interventor en l’àmbit del Consorci l’exercici de les 
funcions públiques reservades especificades a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, i demés normativa de desenvolupament. 

10.3.  L’administració d’adscripció comunicarà al Consorci les persones que exerciran 
els càrrecs de secretari i d’interventor. 

 
Article 11  
Funcions  

11.1. Corresponen a la Junta de Govern les funcions següents:  



 

 

 

 

 

a) L’orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i 
la consegüent aprovació d’un pla general i de plans plurianuals d’actuació, 
que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d’inversions i 
els projectes d’obres, d’instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.  

b) L’aprovació dels comptes anuals. 
c) L’aprovació dels reglaments de règim interior, d’organització i de funcionament 

de les diverses activitats.  
d) L’aprovació de les condicions generals d’accés als llocs de treball i als càrrecs 

directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els 
convenis col·lectius de treball.  

e) El nomenament i separació de la Gerència del Consorci. 
f) Els acords d’adquisició, d’alienació i de gravamen dels béns immobles. 
g) Els acords d’adquisició, d’alienació i de gravamen dels béns mobles 

consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.  
h) Aprovar els projectes d’obres, instal·lacions i de serveis d’un termini 

d’execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.  
i) Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb 

qualsevulla entitat pública o privada, i també els acords de participació que 
s’hi puguin establir. 

j) Acordar les operacions de crèdit. 
k) Aprovar les modificacions pressupostàries d’acord amb la llei i amb les bases 

d’execució del pressupost. 
l) Exercir tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de reclamacions 

judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, 
sens perjudici de les facultats reconegudes a l’article 15.1.f).  

m) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar les atribucions del 
president o de la presidenta, de la direcció i dels altres directius de l’entitat en 
aquesta matèria. 

n) Ampliar les finalitats i activitats del Consorci d’acord amb el que estableixen 
aquests Estatuts. 

o) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 
específicament, en l’àmbit de les seves competències. En aquest sentit es 
constituirà la Comissió de comptes per a la supervisió i informe dels comptes 
anuals. 

p) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el 
millor funcionament del consorci.  

q) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del 
consorci. 

11.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de 
govern, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que 
constitueixi a aquest efecte, llevat d’aquelles a què es refereix l’article 11.1, 
lletres a), b), c), e), f), g), h), j), k), l), m), en el cas d’una xifra superior a 
l’acordada per la Junta,  o) i p).  



 

 

 

 

 

 
Article 12 
Periodicitat de les sessions  

12.1. La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada cada 
trimestre.  

12.2. La Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que la convoqui 
el president o la presidenta per iniciativa pròpia, o a petició de qualsevol entitat 
de les que la constitueixen.  

 
Article 13  
Convocatòria i ordre del dia 

13.1. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l’ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de set dies.  

13.2. En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores 
d’anticipació.  

13.3. En aquest cas, i una vegada considerat l’ordre del dia, la Junta de Govern haurà 
d’apreciar la situació d’urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si 
aquesta no s’estima, es procedirà a convocar la reunió de la Junta d’acord amb 
el que estableix el paràgraf anterior.  

13.4. L’ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d’aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que, a la 
reunió, hi siguin presents la majoria dels membres de la Junta i es trobin 
representades totes les entitats consorciades, i ho consentin expressament.  

 
Article 14  
Adopció d’acords  

14.1. Els acords de la Junta de Govern s’adoptaran pel vot de la majoria dels 
membres que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que 
aquests siguin almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i 
hagin estat tots convocats degudament. En cas d’empat decidirà el vot de 
qualitat del president o la presidenta. 

14.2. S’exceptuen del règim previst en l’apartat anterior els acords relatius a 
l’admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d’organismes 
instrumentals i a la cessió de la gestió a d’altres entitats externes de les finalitats 
específiques assenyalades en l’article 2.2. que requeriran per a la seva vàlida 
adopció el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Junta en 
l’exercici del càrrec.  

14.3. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que 
comportin noves aportacions econòmiques, així com la modificació dels seus 



 

 

 

 

 

Estatuts, requeriran, a més de la majoria qualificada a què es refereix l’apartat 
anterior, la ratificació de les entitats respectives que l’integren.  

 
 
 
Secció 2  
Del president o la presidenta  
 
Article 15  
Funcions  

15.1. Corresponen al president o la presidenta de la Junta de Govern del Consorci de 
Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú les funcions següents:  

a) Representar institucionalment al Consorci.  
b) Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta.  
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i 

decidir els empats amb el seu vot de qualitat.  
d) Supervisar les activitats del consorci i elevar a la Junta la documentació i els 

informes que cregui oportuns.  
e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament 

dels acords de la Junta.  
f) Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta de Govern en la 

primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, 
excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels 
drets i els interessos del Consorci.  

g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui la Junta 
de Govern d’entre les de naturalesa delegable.  

15.2. Serà també competència del president o de la presidenta de la Junta de 
Govern, a proposta de la Gerència:  

a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 
l’aprovació, si escau, per la Junta de Govern.  

b) Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, 
d’organització i funcionament de les diverses activitats del Consorci.  

c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions 
específiques en l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones 
que hagin d’integrar-los.  

d) Aprovar la liquidació del pressupost presentada per la Gerència. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Secció 3  
Del vicepresident o de la vicepresidenta  
 
Article 16  
Funcions 

16.1. El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i 
n’assumirà les funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà, a 
més, les atribucions que el president o la presidenta li delegui.  

 
 
CAPÍTOL III  
De la Gerència  
 
Article 17  
Nomenament i naturalesa del càrrec  

17.1. La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci.  

17.2. La Gerència serà  exercida per la Gerència del Consorci Sanitari del Garraf. 

17.3. En el cas que el gerent o la gerent sigui una persona física serà un càrrec d’alta 
direcció que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de naturalesa 
laboral i de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treball pertinent i 
les disposicions que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d’incompatibilitats 
vigent.  

 
Article 18  
Funcions 

18.1. Corresponen a la Gerència les funcions següents:  

a) Representar administrativament al Consorci i relacionar-se amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.  

b) Proposar a la Junta de Govern els programes, les estratègies i els plans 
plurianuals d’actuació. 

c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació 
aprovats, i la liquidació del mateix. 

d) Executar i fer complir els acords de la Junta i les disposicions de la 
Presidència.  

e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats 
que li hagin estat conferides per la Junta de Govern.  

f) Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en 
matèria d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments.  

g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs directius dels centres, 
establiments i serveis que el Consorci gestioni.  



 

 

 

 

 

h) D’acord amb els criteris de la Junta de Govern, contractar, sancionar, separar 
o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de 
suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del 
personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els 
trasllats del personal, d’acord amb els criteris o les instruccions que estableixi 
la Junta de Govern.  

i) Ordenar els pagaments, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat 
assignades per la Junta de Govern.  

j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les 
innovacions tecnològiques adequades, i també per la conservació i el 
manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments, així com per 
l’assoliment d’un adequat grau de qualitat assistencial.  

k) Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de 
sotmetre a la consideració de la Junta de Govern i informar de tot el necessari 
per al correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a 
la confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals 
d’actuació.  

l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació de l’entitat.  
m) Presentar anualment a la Comissió de comptes la proposta de comptes de 

l’exercici.  
n) Presidir, en el seu cas, el Consell de Direcció integrat pels càrrecs directius 

del consorci. 
o) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin la Junta 

de Govern o el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives 
competències.  

 
 
 
CAPÍTOL IV  
El Comitè assessor 
 
Article 19  
El Comitè Assessor 

19.1. El Comitè Assessor estarà format per 5 tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú relacionats amb l’objectiu i les finalitats del consorci, que seran nomenats 
per la Junta de Govern a proposta d’aquest Ajuntament. 

19.2. Les seves funcions seran les d’assessorar la gerència i els òrgans de govern del 
Consorci en tots aquests assumptes que específicament se’ls hi encarregui. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTOL V 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable  
 
Article 20  
Patrimoni  

20.1. Constitueixen el patrimoni del Consorci:  

a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de 
domini públic adscrits a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a qualsevol altra 
administració consorciada i afectes als serveis que presta el Consorci, en 
relació amb els quals aquest ens en té l’ús, la conservació i la millora en els 
termes que s’estableixin. 

b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.  

20.2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que 
revisarà i aprovarà anualment la Junta de Govern.  

 
Article 21  
Recursos 

21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos 
següents:  

a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades.  
b) Els rendiments dels serveis que presti.  
c) Els productes del seu patrimoni.  
d) Els crèdits que s’obtinguin.  
e) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius.  
f) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis.  

 
Article 22  
Comptabilitat i control econòmic  

22.1. El Consorci estarà subjecte al règim pressupostari, de comptabilitat pública i 
control de l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú, sens perjudici de les 
especificitats  comptables pròpies de l’activitat socioassistencial de l’entitat. 

22.2. El seu pressupost estarà regulat pel que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
Article 23  
Aprovació dels comptes i destí del romanent 

23.2. Els comptes seran presentats per la gerència a la Comissió de comptes, la qual 
els revisarà, informarà i en donarà curs fins a l’aprovació definitiva per la Junta 
de Govern. En tot cas, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que 



 

 

 

 

 

serà responsabilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú . Els comptes del 
Consorci formaran part de l’expedient del compte general municipal.  

23.3. La Junta podrà acordar la destinació dels romanents de l’exercici anterior, que 
s’aplicaran d’acord amb el que disposa la normativa local i d’estabilitat 
pressupostària. 

 
 
CAPÍTOL VI 
Règim del personal i de contractació  
 
Article 24  
Règim de personal  

El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants, el seu règim jurídic és el de l’administració pública d’adscripció, sense 
perjudici de la concreció de les condicions de treball en el conveni col·lectiu que 
resulti d’aplicació  i les seves retribucions en cap cas poden superar les que aquella 
estableixi per a llocs equivalents.  
 
Article 25  
Règim de contractació  

25.1 La contractació de béns i serveis serà sotmesa a les normes que regulen la 
contractació de les Administracions públiques, aplicable a l’administració 
d’adscripció.   

 
CAPÍTOL VII 
Separació i dissolució  
 
Article 26  
Dissolució 

26.1. El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú es dissoldrà per 
acord dels membres que l’integren, adoptat en els termes que preveu l’article 
14.3., per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius i per 
qualsevol de les causes previstes a l’article 324 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

En tot cas, serà causa de dissolució que les finalitats estatutàries del Consorci 
s’hagin complert.  

 
Article 27  
Liquidació dels béns  

La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.  



 

 

 

 

 

S’estableix com a criteri de repartiment, als efectes d’establir la quota de liquidació 
corresponent, que es determinarà la quota d’acord amb les aportacions que hagi 
efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial del mateix, així com el 
finançament concedit cada any.  Si algun dels membres del consorci no hagués 
realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la 
participació en els ingressos que, en el seu cas, hagués rebut durant el temps que 
hagi pertangut al consorci.  
 
27.1. L’acord de dissolució determinarà la forma en què s’ha de procedir a la 

liquidació dels béns que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les 
instal·lacions existents, segons les directrius següents:  

a) La Junta de Govern, nomenarà, a l’adoptar l’acord de dissolució, una 
comissió liquidadora constituïda per tres perits de reconeguda solvència 
professional no vinculats al Consorci.  A falta d’acord, el liquidador serà el 
gerent del Consorci.  

b) La comissió liquidadora calcularà la quota de liquidació que correspongui a 
cada membre del Consorci, de conformitat amb el criteri de repartiment 
previst en aquest article. En el cas que la quota de liquidació resulti positiva, 
aquesta es liquidarà al membre corresponent dins del mes següent a la data 
d’aprovació de la dissolució del Consorci.  

c) En cap cas el procés de dissolució i liquidació del Consorci no podrà implicar 
la paralització, la suspensió o el no-desenvolupament dels serveis i activitats 
assistencials, docents i de recerca que porti a terme. L’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, pel que fa als serveis i les activitats assistencials, podrà 
adoptar les mesures que consideri adequades per tal de garantir-ne la 
continuïtat.  

d) La constitució de la comissió liquidadora no comportarà alteració en el 
funcionament dels òrgans govern fins que es faci efectiva la liquidació. 

 
Article 28  
Separació de les entitats consorciades  

28.1.  Els membres del Consorci es podran separar del mateix en qualsevol moment, 
sempre que es comuniqui fefaentment amb un any d’antelació mitjançant escrit 
adreçat a la presidència del Consorci i a tots els membres d’aquest.  

28.2. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci llevat que la 
resta dels seus membres, de conformitat amb aquests Estatuts, acordin la seva 
continuïtat i segueixin formant part del Consorci, almenys, dues Administracions 
o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una 
Administració.  

28.3. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci 
s’aplicaran les regles següents: 



 

 

 

 

 

a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu 
dret de separació, d’acord amb la participació que li hagi correspost al saldo 
resultant del patrimoni net, d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte 
que el criteri de repartiment serà el disposat en aquests Estatuts. 

A aquests efectes, la quota de separació es correspondrà amb la que li 
correspongui com a quota de liquidació.  

b) En el cas que la quota de separació resulti positiva, aquesta es liquidarà al 
membre separat dins dels tres mesos posteriors a la data d’aprovació de la 
continuïtat del Consorci. En cas que la quota de separació resulti negativa, 
aquesta es liquidarà pel membre separat dins dels tres mesos posteriors a 
la data d’aprovació de la continuïtat del Consorci. 

c) Si el membre que exerceix el dret de separació és l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, s’haurà d’acordar pel Consorci a qui, de les restants 
Administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents 
d’una Administració que romanen al Consorci, s’adscriu en els termes de 
l’article 1.3. d’aquests Estatuts. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
1.  Pel que fa al personal que prestava els seus serveis en els consorcis en el 

moment d’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat 
i sostenibilitat de l’administració local, se li mantindrà l’statu quo previ.  

2.  Els consorcis, de manera excepcional i en els termes de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2015, poden realitzar contractacions temporals.  

 
 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (8), PSC (7) i PP (3) =  18 vots 
   Abstencions:  CUP (2) i ICV (2) = 4 vots 

 
 
 
4. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENOVACIÓ DELS 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA I BON GOVERN I 
AMPLIACIÓ D’UN APARTAT DEL CODI D’ÈTICA I BON GOVERN 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
 
 



 

 

 

 

 

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 el Codi i la Comissió d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es van aprovar per aquest Ple, en les sessions ordinàries 
dels mesos d’abril i juny de 2013, respectivament. 
 
Atès que les normes de funcionament Intern de la Comissió d’Ètica i Bon 
Govern, aprovades per la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2013, 
recullen la renovació parcial per meitat dels membres amb caràcter variable, 
però contemplen la possibilitat de continuïtat si així ho manifesten i s’acorda 
per unanimitat dels membres del plenari de la comissió. 
 
Atès que en la sessió plenària de la Comissió d’Ètica i Bon Govern de data 28 
de gener de 2015, tots els membres amb caràcter variable van manifestar la 
seva voluntat de continuar els dos anys més que permet la normativa per 
poder consolidar el treball iniciat. 
 
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. 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 8 d’abril de 2013, pel qual s’aprova el Codi 
d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 3 de juny de 2013, pel qual s’aproven els 
membres de la Comissió d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 2 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova la 
substitució d’un membre de la Comissió d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
 



 

 

 

 

 

Acord de Junta de Govern Local en sessió de 29 d’octubre de 2013, pel qual 
s’aproven les Normes de Funcionament Intern de la Comissió d’Ètica i Bon 
Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Acord de Junta de Govern Local en sessió de 7 d’abril de 2015, pel qual es 
modifica un punt de les Normes de Funcionament Intern de la Comissió 
d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 

“PRIMER. Aprovar la renovació dels membres temporals de la Comissió 
d’Ètica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per dos anys més, segons 
voluntat expressada pels seus membres i d’acord amb el que es recull en el 
punt cinquè del Codi d’Ètica i Bon Govern, aprovat pel Ple d’aquest 
Ajuntament en sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2013, i en les normes de 
funcionament intern, aprovades per la JGL de 29 d’octubre de 2013. 
 
SEGON. L’esmentada comissió, doncs, continuarà integrada fins al mes de 
juny de 2017, per les persones següents:  

Amb caràcter fix: 

• Sr. Francesc Torres Ferrando, en qualitat de director de Recursos 
Humans. 

• Sr. Josep Ibars i Mestre, en qualitat de Defensor de la Ciutadania. 

• Sr. Carles Anson i Massich, com a coordinador de la Unitat de 
Responsabilitat Social Corporativa. 

 

Amb caràcter variable:  

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

• Sra. xxxxxxxxxxxxxx, com a membre de les organitzacions sindicals 
municipals. 

• Sr. Josep Orriols i Mas, en qualitat de treballador municipal. 

• Sra. xxxxxxxxxxxxxxx, com a ciutadana. 

 
TERCER. Introduir un nou paràgraf al punt 2 referit a l’àmbit d’aplicació amb el 
text literal següent: “per refermar el compromís dels càrrecs electes i de 
confiança en el compliment dels principis ètics i de conducta del codi, aquests 



 

 

 

 

 

hauran de signar un document de compromís de compliment en el moment de 
la seva presa de possessió”. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a totes les persones interessades.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 22 vots (8 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 
 

   5.  ALCALDIA.  DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS. 

 
Relació de fets 
 
I.- L’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, disposa que la formació de les meses electorals correspon als 
ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona. En aquest 
precepte s’estableix que els presidents i vocals de cadascuna de les meses es 
designen per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista 
d’electors que reuneixin els requisits que estableix la Llei.  
 
II.- L’exercici d’aquesta potestat, segons té declarat reiterada jurisprudència de 
la Junta Electoral Central (JEC), correspon al Ple municipal, i de conformitat 
amb allò que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, pot delegar les 
seves atribucions en la Junta de Govern Local. En aquest sentit, acords de la 
JEC de 17 d’abril de 1995 i de 6 de febrer de 2014 confirmen la competència 
del Ple, sens perjudici de la possibilitat de celebració del sorteig davant la 
Junta de Govern, en aplicació de la Sentència del Tribunal Constitucional 
161/2013, de 26 de setembre.  
 
Fonaments de dret 
 
I.- Arts. 26 i concordants de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general.  
 
II.- Arts. 22 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 
local. 
 
III.- Arts. 52 i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
IV.- Arts. 8, 35 i concordants del ROM i art. 51 i concordants del ROF.  



 

 

 

 

 

 
De conformitat amb això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del 
Ple de l'Ajuntament: 
 
· La realització del sorteig públic per a la designació dels presidents i vocals de 
les meses electorals, de conformitat amb allò que estableix l’article 26 de Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny (LOREG). 
 
SEGON. El règim d’exercici de les competències delegades serà el previst a 
l’article 35 del ROM, i la part de la sessió en què es tractin les atribucions 
delegades serà pública.  
 
TERCER. Sense perjudici que els efectes de la delegació es produeixin a partir 
de l'endemà de l’aprovació d’aquest acord, el present acord es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona." 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 22 vots (8 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 

 
6. HISENDA. ADHESIÓ, SI ESCAU, A LA PRÒRROGA DE L’ACORD 

MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, ADJUDICAT AL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A 
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. 

 
Antecedents 
 
Primer. En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament 
d’electricitat, destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el 
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013, amb una 
durada d’un any des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la 
relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Terme d’energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
 

Segon. En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord 
marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia 
SAU. 

Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc, completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus 
unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any)..  

 
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
Tercer. En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la 
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga.  
 
Quart. En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al 



 

 

 

 

 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de 
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència 
establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Fonaments de dret 
 
Primer. Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01), quant als períodes de 
pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon. Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que 
regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01), quant a l’adjudicació i 
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer. Article 156 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 
pel que fa a la formalització dels contractes administratius, mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Quart. Article 23.2 del TRLCSP, sobre les pròrrogues previstes en la durada 
dels contractes. 
 
Cinquè. Article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta 
de disposicions vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament 
i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 
2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 
31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 
 



 

 

 

 

 

Terme d’energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  149,737   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

171,804   88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  133,442   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

153,119   68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
pugui dictar en relació amb les parts de preu regulades en cada moment, que 
afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors 
finals de l’energia. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (carrer València, 231, 6ª, 08007 
Barcelona). 
 
TERCER. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (8), PSC (7) i PP (3) = 18 vots 
   Abstencions:  CUP (2) i ICV (2) = 4 vots 

 
  

7. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL 
CORRESPONENT AL PRESSUPOST DEL 2015 DE 
L’AJUNTAMENT I DE LES ENTITATS LOCALS 
SECTORITZADES. 

 
Relació de fets 
 
D’acord amb el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim local, segons el redactat donat per la Llei 
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, les Corporacions locals han d’aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local, respectant els límits i condicions que 



 

 

 

 

 

s’estableixin amb caràcter bàsic per la corresponent Llei de pressupostos 
generals de l’Estat. 
 
L’aprovació comprèn l’Ajuntament i les entitats locals sectorialitzades com a 
grup municipal, fins i tot els consorcis adscrits d’acord amb la Llei. 
 
Per altra banda, un cop aprovat pel Ple municipal, l’acord s’haurà de publicar a 
la seu electrònica de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província en el 
termini de 20 dies. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb la vigent Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i vist 
l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2015 
de les entitats següents: 
 

Entitat             Import 
Ajuntament 8.085.139,73 
IMET 1.825.000,00 
OAP Víctor Balaguer 328.725,97 
PIVSAM 163.736,95 
Serveis d’Aparcaments de VNG, SAM 810.248,96 
ICVSAM 600.265,19 
Companyia d’Aigües de VNG, SAM 1.198.139,61 
EPEL Neàpolis 131.562,08 
Consorci Sanitari del Garraf 30.983.156,00 
Consorci de Serveis a les Persones 3.462.072,00 
Consorci Teledigital del Garraf 0,00 

 
SEGON. Fer constar que aquests imports respecten els límits i condicions que 
fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb els certificats 
emesos pels directius responsables de cada entitat. 
 
TERCER.  Publicar a la seu electrònica municipal el present acord, així com 
en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (9), PSC (7), CUP (2) i ICV (2) = 20 vots 
   Abstencions:  PP  = 3 vots 
 
 

8. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER DEUTES 
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2014. 

 
Relació de fets 
 
Vistes les despeses efectuades corresponents a l’any 2014 que no tenien 
crèdit suficient en el corresponent Pressupost municipal, o la 
documentació va arribar un cop tancat comptablement l’exercici 
pressupostari, i atès que les esmentades despeses resulten obligacions 
exigibles perquè s’ha efectuat la contraprestació per part del  creditor per 
la qual cosa resulta necessari reconèixer la despesa en el Pressupost 
actual. 
 
CIF Núm. 

Document Concepte factura     Import 

A28760692 
A-14-H070008-
000062 

PEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA 
DE RESIDUS URBANS, DESEMBRE 461.989,04 

A82741067 14VV00052 REVISIÓ DE PREUS DEL 2014 59.705,34 
A82741067 14VV00049 SERVEI DE JARDINERIA DEL MES DE DESEMBRE. 179.674,90 
A58189432 120.337 REJ. ELECTRO. GAL. 413,22 
B64643141 DPV14-1323 50% CONTRACTACIÓ PUBLICITAT ANY 2014 21.780,00 
A62584792 140436 CAMPANYES TELEVISIÓ ANY 2014 15.454,12 

J66112038 20140028 
250 XAPETES ALUMINI PER A GOSSOS FACTURA 
OCTUBRE 2014 224,88 

A08849622 1859 PUBLICITAT 310714 FIMPT 2014 1.815,00 

V62938519 14-076 
SUBVENCIÓ NATACIÓ ADAPTADA CURS 2014-2015 
1r. TRIMESTRE 2.875,42 

A81962201 2002061927 BASE DE DADES ON LINE WESTLAW.ES 6.206,03 
V08789471 14.01502 MERCAT DE SEGONA MÀ 282,38 
A25027145 14C1-017320/ COMANDA PERSONAL 205,40 

Q0801572I 140111 
SERVEIS PROFESSIONALS, DE LOGÍSTICA I 
ASSESSORAMENT TÈCNIC I TECNOLÒGIC 3.000,20 

B62843974 A20141097/2 DRETS D’AUTOR ESPECTACLE CELS 594,84 
V08789471 14.01491 SERVEI GESTIÓ CORREU, DESEMBRE 2014 1.633,50 

G64418189 46/14 
TREBALLS 11è. MERCAT DE 2a. MÀ I INTERCANVI 
141214 242,00 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’art. 163 del RDLEG 2/2004, en relació amb el 60.2 
del RD 500/90, de 20 d’abril, i vist l’informe d’intervenció, aquest Ple de 
l’Ajuntament 

ACORDA 
 
ÚNIC. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdits per deutes 
corresponents a l’exercici 2014 que figuren a la relació següent, per un 
import total de 756.096,27 euros. 
 
 
CIF Núm. 

Document Concepte factura     Import 

A28760692 
A-14-H070008-
000062 

PEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA 
DE RESIDUS URBANS, DESEMBRE 461.989,04 

A82741067 14VV00052 REVISIÓ DE PREUS DEL 2014 59.705,34 
A82741067 14VV00049 SERVEI DE JARDINERIA DEL MES DE DESEMBRE 179.674,90 
A58189432 120.337 REJ. ELECTRO. GAL. 413,22 
B64643141 DPV14-1323 50% CONTRACTACIÓ PUBLICITAT ANY 2014 21.780,00 
A62584792 140436 CAMPANYES TELEVISIÓ ANY 2014 15.454,12 

J66112038 20140028 
250 XAPETES ALUMINI PER A GOSSOS FACTURA 
OCTUBRE 2014 224,88 

A08849622 1859 PUBLICITAT 310714 FIMPT 2014 1.815,00 

V62938519 14-076 
SUBVENCIÓ NATACIÓ ADAPTADA CURS 2014-2015 
1r. TRIMESTRE 2.875,42 

A81962201 2002061927 BASE DE DADES ON LINE WESTLAW.ES 6.206,03 
V08789471 14.01502 MERCAT DE SEGONA MÀ 282,38 
A25027145 14C1-017320/ COMANDA PERSONAL 205,40 

Q0801572I 140111 
SERVEIS PROFESSIONALS, DE LOGÍSTICA I 
ASSESSORAMENT TÈCNIC I TECNOLÒGIC 3.000,20 

B62843974 A20141097/2 DRETS D’AUTOR ESPECTACLE CELS 594,84 
V08789471 14.01491 SERVEI GESTIÓ CORREU, DESEMBRE 2014 1.633,50 

G64418189 46/14 
TREBALLS 11è. MERCAT DE 2a. MÀ I INTERCANVI 
141214 242,00 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (9) i PSC (7) = 16 vots 
   Abstencions:  PP (3), CUP (2) i ICV (2) = 7 vots 

 
 

   9. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, TAXES MERCATS. 

 
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es vol fomentar la presència en els 
diferents mercats ambulants que es realitzen al municipi dels paradistes que 
comercialitzen la producció pròpia, així com dels que produeixen i/o 



 

 

 

 

 

comercialitzen productes agroecològics, mitjançant l’establiment de dues 
noves bonificacions a les quotes per drets d’ocupació. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, i una vegada informada la proposta a la Comissió 
Informativa de l’Àrea de 7 d’abril de 2015, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 
Número 19, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis 
de mercats. 
 

Article 7è.  Quotes 
 
3. Drets  d’ocupació  de les parades i gaudiment dels serveis de 
mercat      
 
S’afegeix una Nota Final amb la següent redacció: 
 
NOTA 
Les quotes fixades en els apartats Mercat Ambulant Central, Mercat 
Ambulant La Collada - Els Sis Camins i Mercat Ambulant Mar gaudiran 
de les bonificacions següents: 
35% els subjectes passius que produeixin i/o comercialitzin productes 

agroecològics. 
20% els subjectes passius que acreditin la comercialització directa de 

la seva producció pròpia. 
 
Per gaudir de la bonificació, els subjectes passius hauran d’acreditar 
davant la Regidoria de Promoció Econòmica, mitjançant certificacions 
dels registres oficials de venda directa de productes agroalimentaris 
de la Generalitat, del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
i del Consell Català de la Producció Integrada, que són 
comercialitzadors i/o productors directes d’almenys el 50% dels 
productes agroalimentaris que comercialitzen, així com el tipus de 
sistema de producció utilitzat (tradicional, integrat i ecològic). Si la 
resolució de la regidoria és favorable, la bonificació s’aplicarà a les 
quotes meritades a partir de la data de sol·licitud del benefici fiscal. 

 
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament 
durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari 
de gran difusió de la província.  En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 



 

 

 

 

 

escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER.  En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província" l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació de 
l’Ordenança, que entrarà en vigor el dia següent a la publicació de l’edicte 
definitiu, i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 

 10. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF RELATIU AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER 
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PER A L’ANY 2015. 

  
Relació de fets 
 
El transport adaptat és un servei complementari de suport als serveis socials 
d'atenció especialitzada, que té per objecte el trasllat a centres de serveis 
socials especialitzats d’atenció diürna, de persones amb discapacitat i 
persones grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i 
que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat 
d’acompanyant (barem d’acompanyant), sempre que tinguin reconeguda plaça 
en un servei social especialitzat de la xarxa pública. 
 
El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis 
Socials, modificat pel Decret 176/2000, estableix com a requisits per a la 
prestació del servei que es disposi del personal necessari i que els vehicles 
utilitzats per a la prestació de transport adaptat compleixin la normativa tècnica 
específica aplicable. 
 
El Consell Comarcal del Garraf gestiona el Servei de Transport Adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Garraf, en col·laboració 
amb l’Oficina Local de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú, que garanteix el 
compliment de la normativa vigent en matèria de personal i de mitjans de 
transport, i d’acord amb les directrius del Contracte-Programa amb el 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf 
manifesten la seva voluntat de col·laboració per tal d’optimitzar la gestió del 



 

 

 

 

 

servei de transport adaptat en el marc del territori de la comarca del Garraf i, 
en aquest sentit, acorden les bases de col·laboració recollides en el conveni 
de col·laboració que es transcriu al final d’aquesta proposta d’acord. 
 
S’adjunta:  

- Informe tècnic de la cap de servei de Serveis Socials amb la previsió 
del cost de transport adaptat dels usuaris corresponents a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2015. 

- Certificat de l’aprovació de l’esmentat conveni pel Ple del Consell 
Comarcal del Garraf. 

 
Fonaments de dret 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, exerceix les 
competències que li són atribuïdes. 
 
Llei 12/2007, de Serveis Socials, regula i ordena el sistema de serveis socials 
amb la finalitat de garantir-hi l’accés universal per a fer efectiva la justícia 
social i promoure el benestar del conjunt de la població. 
 
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, reafirma la competència municipal 
en transport adaptat, indicant que els municipis majors de 50.000 habitants i 
els que siguin capital de comarca han de prestar el servei de transport 
adaptat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament   
 

ACORDA 
 

“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf relatiu al 
servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, amb el 
següent text: 
 
 
“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF RELATIU 
AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT PER A PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA 2015 

 
 
Vilanova i la Geltrú, 12 de febrer de 2015 



 

 

 

 

 

REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz Lopez, amb NIF núm. xxxxxxxxx, president, 
actuant en nom i representació del Consell Comarcal del Garraf, fent ús de les 
facultats que li són reconegudes mitjançant l’article 13 del Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, que actua de conformitat amb l’acord del Ple del Consell Comarcal del 
Garraf de data 20 de juliol de 2011. 
 
I d’altra banda, la Sra. Neus Lloveras i Massana, amb NIF núm. xxxxxxxxxx, actuant 
en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb NIF núm. P-
0830800-I, de conformitat amb l’article 21.1.b) del capítol II de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, referent a les atribucions de la presidenta de 
la Corporació.  
 
I assistits pel secretari accidental del Consell Comarcal del Garraf, Sr. Cèsar 
Rodríguez Solà, i  pel Sr. Isidre Martí Sardà, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Ambdues parts, sota la representació amb què actuen, es reconeixen mútuament 
capacitat legal suficient per a contreure i obligar-se, i de comú acord manifesten els 
següents  
 
ANTECEDENTS: 
 
OBJECTE: Establir les bases de col·laboració i cooperació entre el Consell Comarcal 
del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la gestió del transport adaptat 
que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha de facilitar a les persones amb 
dependència o amb dificultats de mobilitat que es desplacen a l’Associació Espiga 
Penedès de Vilafranca del Penedès i al Menjador social de Can Pahissa. 
 
CARÀCTER: Voluntari. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del 
Garraf manifesten la voluntat d’optimitzar la gestió del servei de transport adaptat en 
el marc del territori de la comarca del Garraf. 
 
NORMATIVA APLICABLE I ANTECEDENTS: El Consell Comarcal del Garraf, d’acord 
amb la Llei d’organització comarcal de Catalunya, exerceix competències que li 
atribueixen les Lleis del Parlament, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, exerceix les 
competències que li són atribuïdes. 
 
La Llei 12/2007, de serveis socials, regula i ordena el sistema de serveis socials amb 
la finalitat de garantir-hi l’accés universal per a fer efectiva la justícia social i promoure 
el benestar del conjunt de la població. 
 
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, reafirma la competència municipal en 
transport adaptat, indicant que els municipis majors de 50.000 habitants i els que 
siguin capital de comarca han de prestar el servei de transport adaptat. 



 

 

 

 

 

 
El Consell Comarcal i els Ajuntaments de la comarca – en aquest cas de Vilanova i la 
Geltrú – han considerat un treball de cooperació que es planteja dins dels serveis i 
programes a realitzar d’acord amb el Contracte Programa del Departament de 
Benestar i Família, especialment el Protocol marc de Col·laboració per a la prestació 
del servei de transport adaptat per persones amb mobilitat reduïda. 
 
En data 12 de juny de 2012 el Consell Comarcal del Garraf va signar el Contracte 
Programa 2012/2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i família i el Consell Comarcal del Garraf, en 
matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar Social i 
polítiques d’igualtat, on s’especifiquen els serveis i programes que, coordinats des 
del Consell Comarcal, impacten a la comarca del Garraf. Entre d’altres programes, 
s’hi contempla el servei de Transport Adaptat. 
 
Així mateix, el 28 de juliol de 2014, tant el Consell Comarcal del Garraf com 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, van signar el protocol addicional del Contracte 
programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de 
Benestar i Família i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social subscrit l’any 2012. 
 
La Llei 12/2007, de serveis socials, inclou el servei de transport adaptat al Catàleg de 
prestacions socials i el classifica com un servei social especialitzat de l’àmbit de 
persones amb discapacitat. 
 
La Cartera de Serveis Socials vigent, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, 
disposa que la prestació del servei de transport adaptat destinat a persones amb 
discapacitat s’ha ampliat a persones amb situació de dependència. També indica que 
el servei de transport adaptat és una prestació no garantida, únicament exigible en 
cas que existeixi crèdit pressupostari disponible. 
 
El Decret 176/2000, de modificació del Decret 284/1996, de regulació del Sistema 
Català de Serveis Socials, el defineix com un sistema de transport adaptat al grau de 
discapacitat dels possibles usuaris, per tal de possibilitar el seu accés als serveis 
socials d’atenció especialitzada o a aquells altres que permetin garantir la seva 
integració. Estableix com a requisits que cal disposar del personal necessari pel 
servei i que els vehicles utilitzats per a la prestació del transport adaptat han de 
complir en tot moment la normativa tècnica específica aplicable. Assenyala com a 
objectiu i funció del servei el trasllat de les persones amb discapacitat als serveis 
socials especialitzats, i com a destinataris del servei les persones amb discapacitat 
usuàries dels serveis socials especialitzats. 
 
El Consell Comarcal del Garraf gestiona el Servei de Transport Adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda de la comarca del Garraf, amb la col·laboració del 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, vetllant per la 
seva òptima prestació i d’acord amb les pautes establertes en el Contracte-programa 
esmentat anteriorment. 
 



 

 

 

 

 

El Consell Comarcal del Garraf executa aquest servei a la comarca del Garraf – a 
nivell instrumental – amb conveni de col·laboració amb l’Oficina Local de Creu Roja a 
Vilanova i la Geltrú, per a la prestació del servei de transport adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda, que garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria 
del personal i dels mitjans de transport. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els antecedents expressats 
anteriorment, reconeixent la seva obligatorietat de prestar el servei de transport 
adaptat i amb la seva voluntat de cooperació amb altres administracions i voluntat de 
servei a les persones amb mobilitat reduïda, vol participar de la gestió del transport 
adaptat comarcal amb la finalitat que ciutadans/es del seu municipi atesos als serveis 
especialitzats, que queden especificats a l’ANNEX I, en siguin beneficiaris. 
 
Per esguard de tot això, els sotasignats han arribat als següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER: OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 
 
1.1  El Consell Comarcal del Garraf, conjuntament amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, planificarà, organitzarà i adjudicarà les rutes del servei de transport adaptat 
per al desplaçament dels seus ciutadans/es als diversos serveis especialitzats situats 
dins i fora de la comarca del Garraf, en el marc del que el Ple del Consell Comarcal 
del Garraf acordi. 

1.2  L’annex I recull l’horari, calendari i recorregut de les rutes del servei de transport 
adaptat vigent en el moment de la signatura del present conveni de cooperació, i per 
tant el seu contingut variarà en funció de les altes i baixes en el servei.  

1.3 El Consell Comarcal del Garraf exigirà a l’empresa que realitzi el servei de 
transport adaptat l’acompliment de les rutes, calendari i horaris pactats. 
 
SEGON: OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
2.1  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú traslladarà la llista de persones beneficiàries 
del servei de transport adaptat al Consell Comarcal del Garraf i serà actualitzada 
sempre que es produeixi alguna variació. 

2.2  En cas que no sigui necessària la prestació del servei amb una temporalitat 
superior a un mes o de forma definitiva, l’Ajuntament ho comunicarà al Consell 
Comarcal del Garraf amb 24 hores d’antelació, com a mínim. Les incidències inferiors 
a un mes de prestació del servei seran comunicades directament per part de la 
persona usuària o la seva família a l’empresa adjudicatària i/o al Consell Comarcal 
del Garraf. 

2.3  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà mensualment al Consell Comarcal 
del Garraf les factures corresponents al cost del servei prestat un cop descomptada 
l’aportació de les persones usuàries i/o els centres, de conformitat amb allò establert 
a la clàusula 4.3 següent. 
 
 



 

 

 

 

 

TERCER: PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Ambdues institucions s’obliguen a que el tractament de dades de caràcter personal 
que es faci en el marc d’aquest conveni haurà de respectar allò que estableix la llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD), així com la normativa que la desenvolupa 
 
QUART: FINANÇAMENT I GESTIÓ ECONÒMICA 
 
4.1 El Servei de Transport Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda 
corresponent a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es finançarà amb les aportacions 
de les persones usuàries i/o dels centres d’acord amb les taxes aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal del Garraf i l’aportació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
segons queda establert a l’ANNEX II del conveni que ens ocupa. 

4.2  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret a aprovar les seves 
pròpies taxes del servei de transport adaptat, moment a partir del qual el Consell 
Comarcal del Garraf deixarà de cobrar les quotes del servei als usuaris residents a 
Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà la totalitat del cost 
del servei al Consell Comarcal del Garraf. 

4.3  El Consell Comarcal del Garraf facturarà mensualment l’import del servei a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’acord amb l’ANNEX II.  Les factures estaran 
exemptes del cobrament de l’Impost del Valor Afegit (IVA), segons l’article 20.8 de la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
CINQUÈ:  VIGÈNCIA 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre 
de 2015, essent prorrogable pels períodes que s’estimi convenient, previ acord de les 
dues parts. Durant aquest període es preveu fer dues reunions de seguiment per a 
valorar el funcionament del servei. 
 
SISÈ:  APROVACIÓ 
 
El present conveni de cooperació interadmnistrativa és aprovat pels òrgans 
corresponents de les dues administracions. 
 
SETÈ:  INCOMPLIMENT 
 
L’incompliment de qualsevol dels acords establerts en els apartats anteriors, pot 
donar lloc a la resolució d’aquest conveni de cooperació  interadministrativa. 
 
VUITÈ:  EXTINCIÓ 
 
El conveni es pot extingir per mutu acord, o per la denúncia i incompliment per part de 
qualsevol de les dues administracions que l’hagin subscrit. 
 
I, en prova de conformitat, el signen en tres exemplars. 
 



 

 

 

 

 

 
El president del      L’Alcaldessa 
Consell Comarcal del Garraf    Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Juan Luis Ruiz Lopez     Neus Lloveras i Massana  
 
 
 
El secretari accidental     El secretari de 
Consell Comarcal del Garraf    l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Cèsar Rodríguez i Solà     Isidre Martí Sardà  
 
 

 
ANNEX I 

 
 
Furgoneta VOLKSWAGEN, model LT 35, matrícula 8680 BYS (T-11), condicionada 
per a 4 cadires de rodes, amb plataforma elevadora i amb capacitat per a 7 viatgers, 
inclòs el conductor i l’acompanyant. 
 

CAN PAHISSA (MATÍ)  11.447,01 € 

Ctra. Vilafranca, 34 10H35 

C. Josep Coroleu, 35 10H40 

C. Jardí, 72 10H42 

Santa Anna 10H45 

c. Recreo, 51 10H50 

Av. Francesc Macià, 131 10H55 

Castellet, 32 10H55 

ISABEL 11H00 

Passeig del Carme, 28 B 11H10 

c. Canàries, 19-21 11H15 

  

Els dilluns es fa la ruta diferent  
 
 
Furgoneta MERCEDES BENZ, model Sprinter 413 CDI, matrícula 6631 BRY (T-18), 
condicionada per a conductor més 15 viatgers, transformable en 5 places per a 



 

 

 

 

 

cadires de rodes, existint la possibilitat de diferents combinacions del nombre de 
viatgers en seient/cadira de rodes. 

Ateses les característiques dels usuaris, s’han de recollir i acompanyar al domicili 
particular. 
 

CAN PAHISSA    9.927,81 €   

TARDA  anada 
 

tornada 

Canàries, 19-21 10H35 14H57 

Passeig del Carme, 28 B 10H40 15H01 

ISABEL  10H42 15H06 

Castellet, 32 10H45 15H09 

Av. Francesc Macià, 131 10H50 15H11 

Jardí, 72 10H55 15H14 

Recreo, 51 10H55 15H16 

Santa Anna, 2 11H00 15H22 

Josep Coroleu, 35 11H10 15H24 

Av Vilafranca, 34 11H15 15H30 
 
 
Descripció del vehicle adaptat propietat del Consell Comarcal del Garraf i cedit a 
l’Oficina de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú, per a la prestació dels serveis 
d’acompanyament de persones amb mobilitat reduïda: 
 

� Furgoneta FORD TRANSIT, matrícula 5373 CCG (T-10), condicionada per a 
4 cadires de rodes, amb plataforma elevadora i amb capacitat per a 9 viatgers, 
inclosos el conductor i l’acompanyant,  propietat del Consell Comarcal del 
Garraf. 

 
 

ESPIGA     29.747,65 € 

Av. Francesc Macià   7H50      17H00 
 
 
Descripció del vehicle adaptat propietat del Consell Comarcal del Garraf i cedit a 
l’Oficina de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú, per a la prestació dels serveis 
d’acompanyament de persones amb mobilitat reduïda: 
 

� Furgoneta MERCEDES BENZ SPRINTER, matrícula 0046-FTH (T-20), 
condicionada per a 4 cadires de rodes, amb plataforma elevadora i amb 
capacitat per a 9 viatgers, inclòs el conductor i l’acompanyant,  propietat del 
Consell Comarcal del Garraf. 

 



 

 

 

 

 

ESPIGA       48.237,29 € 

Fuensanta, 43  8H45        17H00 

       

GRAU PERE       

SANTI    9H30      16H30 

Economia, 25 (dv domicili)    9H40   
 
 
 

ANNEX II 
 
Es procedirà a facturar mensualment la part proporcional del total del cost de les 
rutes del servei de transport adaptat que utilitzen el ciutadans/nes de Vilanova i la 
Geltrú, tal com es detalla a continuació: 
 

     DESPESES Ingressos 

Ruta 
cost 
rutes 

Taxes 
usuaris 

Conveni 
Ajuntament VNG 

Espiga -cd- T-20 (3 usuaris) 
     

48.237,29 €   1.696,20 €  
           

11.459,42 €  

Espiga -res- t-10 (1 usuari) 
   

29.747,65 €      848,10 €  
          

9.067,78 €  

Can Pahissa T-11/T-18 (10 usuaris) 
    

 21.374,82 €    
                   

21.374,82 €  

Total  99.359,76 €   2.544,30 €  
       

41.902,03 €  
 
 

SEGON.  Destinar 41.902,03 € per fer front al pagament de les despeses de 
transport adaptat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2015. 
D’aquesta quantitat, 40.000 € seran amb càrrec a la partida 35.2312.2279903 i 
1.902,03 € amb càrrec a la partida 35.2312.2279901 del pressupost de 
despeses vigent. 
 
TERCER. El pagament dels imports mensuals que resultin es farà prèvia 
presentació de les corresponents factures del Consell Comarcal del Garraf. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària.” 
 
 



 

 

 

 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
 
  11.  PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA FIRA AMBIENTAL I DEL MAR A 
VILANOVA I LA GELTRÚ A L'EMPRESA PROMOCIÓ 
INDUSTRIAL VILANOVA, SAM (PIVSAM). 

 
 
Relació de fets 
 
Atès que en la present legislatura l’Ajuntament ha realitzat dos nous 
esdeveniments firals: la Fira del Medi Ambient (edicions 2012-13 i 14) i la Fira 
Expo Mar (edicions 2013 i 14).  
 
Atès que la concepció d’aquestes fires, quant a elements de dinamització 
econòmica, responen a la inquietud i el dinamisme de la ciutat focalitzat en el 
medi ambient i el món del mar, com a línies estratègiques a desenvolupar.  
 
Atès que de l’anàlisi de les fires i de la revisió del actius de la ciutat i del seu 
entorn, se’n desprèn que Vilanova i la Geltrú gaudeix d’un gran potencial per a 
desenvolupar una nova proposta, innovadora i rellevant,  i que,  a la vegada,  
pugui esdevenir un referent territorial: unificar les dues fires i crear una que 
uneixi els dos conceptes, medi ambient  i  sostenibilitat amb mar i litoral i que 
tingui la singularitat d’incloure continguts dedicats al medi ambient i al món del 
mar i la nàutica. 
 
Vist que aquesta nova fira es realitzarà al barri de mar i a la façana marítima, 
els dies 6 i 7 de juny de 2015.  
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat que PIVSAM 
gestioni i executi la fira i que aquesta considera convenient assumir el present 
encàrrec tot aprofitant l’experiència que té en el desenvolupament 
d’esdeveniments firals i de mercats de venda no sedentària. L’exemple més 
significatiu, el representa la Fira de novembre,  de la que té encomanada la 
seva gestió des de 2012. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Fonaments de dret 
 

- Vist allò que disposa la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

- Art. 22 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 

- Art. 52 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

- Llei 8/1994, d’activitat firals de Catalunya. 

- Decret 144/1995, que aprova el reglament de la Llei d’activitats firals de 
Catalunya. 

 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament  

 
ACORDA 

  
“PRIMER. Encarregar la gestió de la Fira Ambiental i del Mar de Vilanova i la 
Geltrú, que es celebrarà els dies 6 i 7 de juny de 2015, a l’empresa 
PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA SAM (PIVSAM). 
 
SEGON. Aprovar el conveni regulador d’aquest encàrrec de gestió, que 
s’annexa al present acord i Aprovar per a aquest any 2015 l’aportació de 
QUARANTA MIL EUROS (40.000 €) a l’empresa PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA SAM (PIVSAM), per al desenvolupament dels serveis objecte de 
gestió que es recullen en el conveni regulador adjunt a aquest encàrrec i que 
forma part del present acord.  Aquesta aportació anirà distribuïda de la 
següent manera: VINT MIL EUROS (20.000 €) a càrrec de la partida 
10.4311.2279901 Fires del pressupost de la Regidoria de Promoció 
Econòmica i VINT MIL EUROS (20.000 €) a càrrec de la partida d’Acció de 
Medi Ambient número 42.179.2279900, de la Regidoria de Medi Ambient. 
 
TERCER. L’eficàcia de l’encàrrec resta suspès a la seva acceptació per part 
del Consell d’Administració de PIVSAM, segons les atribucions expressades a 
l’art. 24 dels seus estatuts i sempre que es realitzi en els termes d’aquests 
acords. Una vegada sigui acceptada, s’hauran de publicar aquests acords al 
BOP, en els termes expressats a l’art. 15 de la Llei 30/92, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni i de quanta 
documentació sigui necessària a l’efecte.” 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
CONVENI QUE REGULA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA FIRA AMBIENTAL I 

DEL MAR A VILANOVA I LA GELTRÚ A L’EMPRESA  
PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM (PIVSAM) 

 
 
 
Vilanova i la Geltrú, XXXXXXXXXXXXXX 
 
REUNITS: 
 
D’una part, la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, autoritzada per a aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data 
xxxxxxxxx; assistida pel secretari de la Corporació, el Sr. Isidre Martí i Sardà. 
 
I per altra, el Sr. Joan Giribet de Sebastián, en qualitat de vicepresident de Promoció 
Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), autoritzat per acord del Consell d’Administració 
de la mercantil, de data xxxxxxxxxxxx.  
 
Reconeixent-se mútuament capacitat per a contractar i obligar-se per aquest conveni,  
 
 
MANIFESTEN: 
  
I.- En la present legislatura l’Ajuntament ha realitzat dos nous esdeveniments firals: la 
Fira del Medi Ambient (edicions 2012-13 i 14) i la Fira Expo Mar (edicions 2013 i 14).  
 
La concepció d’aquestes fires, en quant a elements de dinamització econòmica, 
responen a la inquietud i al dinamisme de la ciutat focalitzats en el medi ambient i el 
món del mar, com a línies estratègiques a desenvolupar.  
 
De l’anàlisi de les fires i de la revisió del actius de la ciutat i del seu entorn, se’n 
desprèn que Vilanova i la Geltrú gaudeix d’un gran potencial per a desenvolupar una 
nova proposta, innovadora i rellevant,  i que,  a la vegada,  pugui esdevenir un 
referent territorial: unificar les dues fires i crear una que uneixi els dos conceptes, 
medi ambient i sostenibilitat amb mar i litoral, i que tingui la singularitat d’incloure 
continguts dedicats al medi ambient i al món del mar i la nàutica. 
 
Aquesta nova fira es realitzarà al barri de mar i a la façana marítima, els dies 6 i 7 de 
juny de 2015.  
 
 
II.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat que PIVSAM gestioni i executi 
la fira. 
 
D’altra banda, PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, considera convenient 
assumir el present encàrrec tot aprofitant l’experiència que té en el desenvolupament 
d’esdeveniments firals i de mercats de venda no sedentària. L’exemple més 



 

 

 

 

 

significatiu el representa la Fira de novembre, de la que té encomanada la seva 
gestió des de 2012. 
 
Per tot això, i a l’empara del règim jurídic de l’encàrrec de gestió que preveu l’art. 15 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, ambdues parts formalitzen el present 
conveni, que té per objecte l’encàrrec de gestió a PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SAM (PIVSAM) de la Fira Ambiental i del Mar, d’acord amb les següents:  
 
 
CLÀUSULES: 
 
Clàusula 1: OBJECTE I DEFINICIÓ  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular els termes en què PIVSAM gestionarà els 
continguts i serveis que comportarà la gestió i execució de la Fira Ambiental i del Mar 
dedicada al medi ambient i al mar a Vilanova i la Geltrú. 
 
L’objecte d’aquest conveni inclou les eventuals modificacions d’espais que es puguin 
realitzar dels ja existents, a proposta o per instrucció de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Clàusula 2: OBJECTIUS GENERALS  
 

1. Gestionar i executar la Fira d’una forma més eficaç i eficient. 
2. Optimitzar els recursos destinats a la gestió de la fira. 
3. Oferir un servei estable i permanent d’Oficina de Fira durant tot l’any. 
4. Establir estratègies de captació i comercialització d’expositors, especialment 

en la contractació d’expositors del territori. 
5. Millorar i consolidar la imatge de la fira. 

 
 
Clàusula 3: INICI I DURADA DE L’ENCOMANDA 
  
L’inici del conveni s’estableix a la data de la seva signatura, sens perjudici de que es 
fixa el dia 14 d’abril de 2015, als efectes formals, com a data d’inici de les tasques 
d’organització, gestió i administració de la Fira Ambiental i del Mar de Vilanova i la 
Geltrú, essent la seva durada fins el 31 de desembre de 2015, prorrogables any a any 
de forma indefinida, fins que una de les dues parts el denunciï amb una antelació 
mínima de 3 mesos.  
 

 
Clàusula 4: OBLIGACIONS DE PIVSAM EN RELACIÓ AMB LA COMANDA  

 
Les obligacions de PIVSAM en relació amb la comanda seran les següents:  

1. Seran a càrrec de PIVSAM tots els impostos i drets tributaris que gravin l’activitat 
objecte de la comanda.  



 

 

 

 

 

2. PIVSAM serà responsable, civil i administrativament, davant de l’Ajuntament per 
les faltes en què incorrin els seus treballadors/es, i estarà obligada a indemnitzar 
per danys produïts a tercers, amb motiu d’una defectuosa prestació dels serveis. 
A tal efecte, es subscriurà una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil que 
cobreixi qualsevol reclamació relacionada amb els serveis que desenvolupi i pel 
període de durada de la comanda, sobretot pel que fa referència als danys que 
puguin afectar els usuaris dels serveis, obligant-se a presentar la documentació 
que així ho acrediti a l’Ajuntament.  

3. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social.  

4. Facilitar anualment una còpia de la liquidació de les assegurances socials, 
degudament segellada, i amb caràcter anual còpia del rebut de l’assegurança que 
cobreixi les seves responsabilitats i els certificats d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

5. Dur a terme el servei amb els mitjans humans i tècnics suficients.  

6. Presentar anualment a la Intervenció municipal una liquidació de la gestió 
econòmica realitzada. 

7. Crear un servei que atengui als possibles expositors i sigui proactiu en la recerca 
de nous. 

8. Executar les tasques pròpies de cada fase firal: 
 
Fase prèvia 
 
- Disseny i dimensionament del projecte. 
- Definició d’estratègies i línies d’actuació i negociació. 
- Disseny de distribució i tarifes de contractació d’estands comercials. 
- Selecció i establiment d’acords amb proveïdors i col·laboradors d’acord amb el 

procediment municipal. 
- Estudi de disseny i millores en la distribució d’espais i instal·lacions. 
- Disseny del pla de producció i muntatge. 
- Coordinació del disseny del Pla de seguretat i autoprotecció de la Fira. 
- Disseny del Pla d’atenció a les entitats. 
-  Coordinació de les activitats paral·leles i de dinamització firal. 
 
Fase d’implementació 
 
- Direcció i coordinació del muntatge d’instal·lacions i serveis. 
- Coordinació, negociació i seguiment de la producció general de la Fira. 
- Coordinació de l’operativa de seguretat i protecció civil. 
- Elaboració del procediment i circuit necessari per a executar el Pla d’atenció a 

l’expositor. 
 
Fase d’execució  
 
- Direcció i coordinació del manteniment d’espais i instal·lacions afectats per la Fira. 
- Direcció i coordinació dels moviments de materials i adequació d’espais. 
- Direcció i coordinació del personal de seguretat, protecció civil i informadors. 



 

 

 

 

 

- Supervisió de la implantació del Pla de Seguretat i autoprotecció, si s’escau. 
- Coordinació del Pla d’atenció a l’expositor. 
 
Fase de desmuntatge  

 
- Direcció i coordinació del desmuntatge d’espais i instal·lacions. 
- Reagrupament i retorn de materials i infraestructures. 
 
Fase de tancament 
 
- Elaboració dels informes necessaris respecte a proveïdors. 
- Tancament pressupostari i conformació de pagaments. 
- Elaboració de la memòria de valoració i propostes de millora. 
 
 
Les característiques tècniques més destacables del servei a prestar són: 
 
a) La superfície de la Fira és aproximadament de 5.200 m². 
 
b) PIVSAM assumirà els costos de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands i/o 

carpes, subministraments dels mateixos, així com de les estructures que 
s’habilitin.  Els estands hauran d’estar degudament retolats i equipats, amb llum i 
presa de corrent elèctric. 

 
c) El muntatge haurà d’estar finalitzat, com a mínim, un dia abans del començament 

de la fira, i el desmuntatge haurà de començar un cop finalitzada la fira, quedant 
lliures els espais màxim dos dies després. 

 
d) S’editarà una programa directori gratuït dels expositors per tal que els visitants de 

la Fira puguin orientar-se en el seu recorregut i conèixer l’oferta dels diversos 
estands instal·lats i de les activitats programades. El nombre d’exemplars no serà 
inferior a 3.000. 

 
e)  Tanmateix, haurà d’encarregar-se de la promoció de la Fira a través de cartells, 

banderoles i la presència en diversos mitjans de comunicació com premsa, ràdio i 
televisió local, així com mitjans tecnològics de web 2.0 i xarxes socials. 

 
g) PIVSAM ha de coordinar junt amb l’Ajuntament les activitats complementàries que 

enriqueixin i dinamitzin la Fira (tallers, actuacions, concerts, etc.). Aquestes 
activitats tindran un doble contingut: dirigides a la ciutadania en general i les 
dirigides a les empreses, comerciants i dinamització del teixit econòmic de la 
ciutat.  El promig d’activitats realitzades en els darrers dos anys ha estat d’unes 
quaranta.  

 
h) En tots els materials o suports informàtics que es realitzin, haurà de fer constar, 

que la Fira està organitzada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com 
incloure els logotips d’entitats col·laboradores que s’indicaran en el seu moment a 
l’adjudicatari. 

 



 

 

 

 

 

i) Tot el material publicat es realitzarà en català i serà supervisat i aprovat 
prèviament a la seva impressió per l’Ajuntament. 

 
j) No es podran posar a la venda entrades. L’entrada és lliure i gratuïta. 
 
k) PIVSAM realitzarà la inscripció de les empreses, organismes, institucions i demés 

entitats que desitgin ocupar un estand a la Fira i gestionarà el cobrament del preu 
de l’estand o de la superfície ocupada, així com dels complements sol·licitats per 
cada expositor.  

 
l) PIVSAM oferirà les seves dependències per ubicar l’oficina de la Fira i també, 

durant aquesta, s’habilitarà un espai dins del recinte firal dedicat a l’atenció i a 
facilitar informació tant als expositors com als visitants. L’equip de treball haurà de 
comptar amb telefonia mòbil i el recolzament administratiu, tècnic i logístic adient. 

 
m) Es crearà una comissió tècnica per tractar i ajudar a la planificació dels aspectes 

més tècnics de la Fira. 
 
 
Clàusula 5: OBLIGACIONS I DRETS DE L’AJUNTAMENT  
 
Els drets i obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quant a la comanda de 
gestió vénen referits a les prescripcions establertes en aquest conveni. Inclourà 
també:  
 
1. Satisfer a PIVSAM les prestacions econòmiques necessàries per al 

desenvolupament dels serveis objecte de gestió, que es recullen en aquest 
Conveni. La quantitat aportada per l’Ajuntament serà de 40.000 euros (quaranta 
mil euros): 20.000 euros (vint mil euros) a càrrec del pressupost de la Regidoria 
de Promoció Econòmica i Turisme i 20.000 euros (vint mil euros) a càrrec del 
pressupost de la Regidoria de Medi Ambient. 

 
2.  Vetllar pel correcte desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni.  
 
3.  Obrir tots els procediments necessaris per a procedir a aplicar les sancions 

derivades dels incompliments reglamentaris, segons informes aportats per 
PIVSAM. 

 
4.  Facilitar l’actuació d’agents policials per tal d’assegurar el bon funcionament dels 

expedients iniciats. 
 

Clàusula 6: SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’Ajuntament autoritza a PIVSAM per a efectuar la subcontractació de part dels 
serveis encomanats, i en especial els serveis de provisió de les infraestructures 
necessàries, muntatge i desmuntatge, neteja, vigilància  de la fira i de tots aquells que 
no pugui assumir personalment o en els que les especificitats tècniques dels 
mateixos requereixin de la intervenció d’altres professionals. Aquesta subcontractació 
s’haurà de fer, en tot cas, mitjançant els procediments legalment establerts a la 



 

 

 

 

 

normativa de contractació i a les pròpies Instruccions internes de contractació de 
PIVSAM.  
 
Clàusula 7: COORDINACIÓ ENTRE PIVSAM I L’AJUNTAMENT I SEGUIMENT 
DEL CONVENI 

 
La comissió tècnica  farà un seguiment del compliment del present conveni.  
 
El Consell de direcció de PIVSAM donarà comptes trimestralment a la Comissió 
Informativa de Promoció de la Ciutat de l’execució de l’encàrrec de gestió. 
 
Clàusula 8: RÈGIM ECONÒMIC   
 
L’Ajuntament, com a titular de l’organització de la fira, aprovarà anualment els preus a 
aplicar als expositors de la fira.  
 
Així mateix, determinarà, de conformitat amb la proposta efectuada per PIVSAM, els 
models de documents, el format de traspàs de la informació, la definició dels circuits, i 
qualsevol altra característica relacionada amb l’aplicació, gestió i cobrament dels 
preus.  
 
A fi i efecte d’assegurar més eficàcia en la gestió econòmica i administrativa, si 
escau, podran compensar-se les posicions de tresoreria deutora i creditora que 
mantinguin ambdues entitats.  
 
PIVSAM haurà de presentar a l'Ajuntament en acabar la fira i abans del 30 de 
setembre de 2015 un estat de liquidació de la gestió de cobrament realitzat. De 
resultes d’aquesta liquidació PIVSAM retindrà el preu establert i transferirà la resta al 
compte bancari municipal que es determini. 
 
Clàusula 9: EXTINCIÓ DE LA COMANDA DE GESTIÓ  
 
L’encomanda de gestió s’extingirà per mutu acord entre les parts signatàries o a 
instància de qualsevol de les dues parts per l’incompliment greu de les seves mútues 
i recíproques obligacions.  
 
Clàusula 10: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  
 
Ambdues parts s’obliguen a complir, en referència amb l’objecte del present conveni, 
la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i la resta de normativa vigent en aquesta matèria.  
 
En aquest sentit, es cediran les dades necessàries perquè PIVSAM pugui dur a terme 
les tasques encomanades en aquest document. 
 
Clàusula 11: MARC LEGAL  
 
El servei recollit al present conveni es regeix per la Llei 8/1994, de 25 de maig, 
d'activitats firals, modificada pel Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a 



 

 

 

 

 

l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 
(DOGC núm. 5729, de 6.10.2010) i la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, de 
30.12.2011), així com pel Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei d'activitats firals. 
 
I, en prova de conformitat, ho firmen per exemplar duplicat  i a un sol efecte, a la 
ciutat i data designades a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 

 
 
 12. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ 
D'EMPRESARIS DEL GARRAF, ALT PENEDÈS I BAIX PENEDÈS 
(ADEPG). 

 
Aquest punt ES RETIRA de l’ordre del dia. 
 
Relació de fets 
 
Atès què la Regidoria de Promoció Econòmica i l’ADEPG, van subscriure un 
conveni de col·laboració l’any 2014, signat el dia 29 de maig, en el qual 
quedava contemplada la possibilitat d’afegir addendes, si es generaven noves 
línies de treball conjunt. 
 
Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica i l’ADEPG han engegat nous 
projectes, i per tal d’incorporar-los al conveni marc de col·laboració, s’ha afegit 
a aquest una addenda que esmenta el projecte Molí XXI, i els postgraus de 
l’ADEPG, amb la Universitat de Vic. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 



 

 

 

 

 

 
“PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix 
Penedès. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a signar aquesta addenda i quanta 
documentació sigui necessària a l’efecte. 
 
TERCER. Les despeses ordinàries derivades de la utilització de l’espai del 
Molí de Mar per part de l’ADEPG seran assumides per la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Turisme. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL GARRAF, ALT 
PENEDÈS I BAIX PENEDÈS                                                                 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia xxxxxxxx, es reuneixen, 
 
D’una part, la Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d’aquest i en 
companyia del senyor GERARD FIGUERAS I ALBÀ, regidor de Promoció Econòmica i 
Turisme, i assistits pel senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta Corporació, 
facultats per a aquest acte per acord xxxxxxx de data xxxx 
 
De l’altra part, Jordi Solé Tuyà, en qualitat de president de l’ASSOCIACIÓ 
D’EMPRESARIS DEL GARRAF, ALT PENEDÈS I BAIX PENEDÈS (en endavant 
ADEPG), amb domicili al carrer de l’Àncora, 3, de Vilanova i la Geltrú, amb el CIF 
G58519992, degudament autoritzat per a aquest acte. 
 
 

MANIFESTEN 
 
I.- L’ADEPG és una organització empresarial de base associativa, de règim 
assembleari i lliure afiliació, que representa el conjunt de l’empresariat del seu àmbit 
intercomarcal. 
 
L’associació és independent i té un caire multisectorial i plural. 
 
L’ADEPG té com a objectiu fonamental el foment de l’activitat econòmica i el 
desenvolupament del teixit empresarial de l’entorn. 
 



 

 

 

 

 

II.- La Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme i l’ADEPG treballen conjuntament, 
de manera habitual, en projectes diversos, amb l’objectiu comú d’aconseguir el 
progrés del territori, el manteniment de l’activitat econòmica i la captació de noves 
activitats i inversions. El document marc que regeix aquesta cooperació és el conveni 
de col·laboració signat l’any 2014. 
 
En aquest queda recollida la possibilitat d’establir addendes, sempre que sorgeixin 
activitats o projectes no recollits inicialment. 
 
III.- En compliment dels pactes signats en el Conveni subscrit entre les parts en data 
29 de maig de 2014, es formalitza la present ADDENDA, en base als següents  

PACTES 
 
PRIMER.  En els darrers mesos, la Regidoria de Promoció Econòmica i l’ADEPG han 
començat a treballar el projecte d’Escola de Turisme de la Mediterrània. Aquesta 
iniciativa, que vol esdevenir un referent nacional en l’àmbit de la direcció turística, 
tindrà la seva seu central als espais del Molí de Mar. L’ADEPG podrà fer ús de les 
instal·lacions per a qualsevol acció relacionada amb aquest projecte, en les mateixes 
condicions que les que es preveuen en el conveni original, per a les activitats d’Escola 
de Direcció d’Empresa (EDE) i per a les accions formatives en general. 
 
SEGON. A les activitats d’Escola de Direcció d’Empresa habituals, s’afegiran  els 
postgraus universitaris de direcció de pimes i d’internacionalització, que 
s’impartiran entre els mesos d’octubre de 2015 i maig de 2016, els divendres a la 
tarda i els dissabtes al matí. La utilització dels espais estarà regida per les condicions 
contemplades en el conveni signat amb l’Ajuntament. 
 
TERCER. Les parts es comprometen, tanmateix, a seguir estudiant accions de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el futur. 
 
QUART.  La vigència d’aquesta addenda s’inicia en la data de la seva signatura i la 
seva durada es vincula a la del Conveni original entre les entitats.  
 
CINQUÈ. Per a qualsevol altra qüestió derivada de la present addenda, es remetrà a 
allò establert al Conveni original entre les entitats. 
 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data 
assenyalats al començament. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

  13. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES 
ESPAÑOLES (MUSEU DEL FERROCARRIL). 

 



 

 

 

 

 

Relació de fets 
 
I. Atès que es volen regular els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, com a entitat 
pública que gestiona el Museu del Ferrocarril de Catalunya en relació amb la 
conservació i la difusió del patrimoni cultural i turístic de Vilanova i la Geltrú. 
 
II. Atès que dita col·laboració permetria, d’una banda, poder elaborar un 
discurs patrimonial unitari de la ciutat en el qual el Museu del Ferrocarril seria 
un element destacat i, de l’altra, poder consolidar un treball en xarxa de tots els 
museus de la ciutat amb l’objectiu de difondre el seu patrimoni museístic, tant a 
nivell cultural com de promoció de la ciutat. 
 
III. Atès que el Museu del Ferrocarril de Catalunya és l’únic museu de temàtica 
ferroviària a Catalunya i està vinculat al patrimoni vilanoví, tant com a  
equipament cultural com pel llegat patrimonial que s’hi conserva. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases del règim 
local, relatiu a les competències del municipi. 
 
2. Vist allò que disposen els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, pel que fa a la concessió directa de 
subvencions. 
 
3. Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb LA FUNDACIÓN DE LOS 
FERROCARRILES ESPAÑOLES (MUSEU DEL FERROCARRIL), el qual 
s’adjunta i figura com a annex al present acord. 
 
SEGON. Aportar per al 2015 la quantitat de DOTZE MIL EUROS (12.000 €) 
prevista nominativament al pressupost a favor de la Fundación, amb càrrec a la 
següent aplicació pressupostària: 31.360.42200 Museu del Ferrocarril de 
Catalunya. Per als exercicis subsegüents s’hauran de proveir les 
corresponents dotacions pressupostàries. 
 



 

 

 

 

 

TERCER.  El present conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2017. 
 
QUART. Es faculta la II·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni i els actes que se’n derivin. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats.” 
 

 
ANNEX 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (MUSEU 
DEL FERROCARRIL)                                                                 

 
A Vilanova i la Geltrú, essent el dia                  es reuneixen,  
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Il·lustríssima Senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d’aquest i en 
companyia de la senyora MARIJÓ RIBA I HUGUET, regidora de Cultura, i assistits pel 
senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta corporació, facultats per a aquest 
acte per acord de ....................................... de data .............................. 
 
I de l’altra, l’Il·lustríssim Sr.  ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ, director gerent, actuant en 
nom i representació de la FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES, de 
conformitat amb els poders atorgats mitjançant escriptura pública atorgada davant el 
Notari de Madrid, Sr. José Manuel Senante Romero, el 20 de febrer de 2015, sota el 
número 528 del seu protocol.  
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents, 
 
ANTECEDENTS 
 
I. El Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú deu la seva creació a la voluntat 
expressada en diversos moments tant per les institucions signatàries del present 
conveni (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles) com per la Generalitat de Catalunya, així com per Renfe i ADIF, titular dels 
terrenys, les instal·lacions i bona part de les col·leccions.  
 
II. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, com a entitat pública que gestiona el 
Museu del Ferrocarril de Catalunya, vol continuar potenciant la tasca pública iniciada 
al 1993 a Vilanova i la Geltrú de custòdia, documentació i divulgació de les 
col·leccions de bens mobles i immobles ferroviaris, així com afavorir el 
desenvolupament del patrimoni, de l'educació i de la cultura en el territori, segons es 
recull a la definició del Consell Internacional de Museus (l'ICOM). 



 

 

 

 

 

 
III. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles té capacitat legal suficient per 
subscriure acords de col·laboració amb Institucions, empreses, associacions, etc. que 
permetin aconseguir els objectius de la fundació pel que fa referència a preservació, 
restauració i difusió del patrimoni històric.  
 
IV. Vist que des de l’any 1981 s’ha mantingut una relació estable de col·laboració 
entre el Museu del Ferrocarril i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que el conveni de 
col·laboració signat entre ambdues institucions en data 3 d’abril de 2001 ha exhaurit la 
seva vigència. 
 
V. Vist que l’Ajuntament considera el Museu del Ferrocarril com un element important 
de patrimoni museístic, com una eina de culturització i com un instrument de promoció 
de primer ordre a la ciutat.  
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per a aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen aquest conveni 
segons els següents: 
 

PACTES 
 
1. Objecte. 
 
L’objecte del present conveni és regular els termes de la col·laboració entre la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que ha 
de permetre l’elaboració d’un discurs patrimonial unitari de la ciutat en el qual el 
Museu del Ferrocarril n’és un element principal i, alhora, la consolidació d’un treball en 
xarxa de tots els museus de la ciutat amb l’objectiu de difondre el seu patrimoni 
museístic, tant des del punt de vista estrictament cultural com des del punt de vista de 
promoció de la ciutat.   
 
2. Compromisos. 
 
2.1. Les parts signants adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1. Per part de l’Ajuntament: 
 

a)  La realització d’una aportació econòmica anual per import de DOTZE MIL 
EUROS (12.000 €) durant el temps de vigència d’aquest conveni (en total 
tres anualitats). 

 
b)  La inclusió del Museu del Ferrocarril en el discurs patrimonial de la ciutat 

elaborat des de l’Oficina de Patrimoni de la Regidoria de Cultura (o, en el seu 
cas, des de l’estructura organitzativa de gestió patrimonial municipal que es 
consideri oportuna per part de l’Ajuntament), tot això conforme amb els 
acords determinats per les parts en el procés. 

 



 

 

 

 

 

c)  La inclusió del Museu del Ferrocarril en els diferents suports de difusió del 
patrimoni global de la ciutat 

 
d)  Propiciar una estructura de treball estable que permeti el treball en xarxa de 

tots els museus de la ciutat coordinada des de l’Oficina de Patrimoni de la 
Regidoria de Cultura (o, en el seu cas, des de l’estructura organitzativa de 
gestió patrimonial municipal que es consideri oportuna per part de 
l’Ajuntament). 

 
e)  La col·laboració amb aquells altres mitjans personals i materials que, en cas 

que s’estimi oportú i de mutu acord entre les parts, es considerin necessaris.  
 

2.1.2. Per part de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles: 
 

a)  Incloure dins els elements de difusió i les campanyes promocionals que el 
Museu del Ferrocarril desplegui a la xarxa de Rodalies Renfe, la difusió de la 
resta de museus de la ciutat de manera menys principal i d’acord amb els 
criteris consensuats amb la Regidoria de Cultura, procurant donar visibilitat al 
conjunt museístic de Vilanova i la Geltrú. 

 
b)  Ser part integrant i participar de manera activa en l’estructura de treball 

estable coordinada des de la Regidoria de Cultura per tal d’aconseguir un 
funcionament en xarxa de tots els museus de la ciutat en benefici del discurs 
patrimonial de la mateixa i la seva difusió. 

 
Ambdues parts es comprometen a difondre aquesta col·laboració d’acord amb la 
voluntat d’ambdues institucions de millorar, preservar i difondre el patrimoni museístic, 
cultural i turístic de Vilanova i la Geltrú.  
 
3. Vigència. 
 
3.1. La vigència d’aquest conveni serà per un termini de tres anys.  
 
4. Modificacions del conveni.  
 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. Incompliment del conveni.  
 
5.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli un requeriment en aquest sentit davant l'altra part. 
 



 

 

 

 

 

6. Causes d’extinció del conveni.  
 
El present conveni s’extingirà: 
 
- Per compliment del seu objecte o expiració del seu termini.  
 
- Per resolució, ocasionada per: 

a)  incompliment, en els termes del pacte cinquè.  
b)  avinença de les parts signatàries. 
c)  qualsevol de les altres causes previstes en la llei susceptibles de determinar 

la resolució dels contractes administratius. 
 

7. Seguiment i control del conveni.  
 
El seguiment i control de les actuacions previstes en aquest conveni es farà pels 
òrgans de les institucions signatàries que correspongui per designació expressa o, en 
el seu defecte, per raó de la matèria.  
 
8. Jurisdicció competent.  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
jutjats de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu que resultin competents a la 
ciutat de Barcelona capital. 
 
9. Responsabilitat enfront tercers.  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni, li correspon assumir-la 
l'entitat executora material de les actuacions. 
 
10. Convenis i pactes anteriors.  
 
Amb la signatura d’aquest conveni queden resolts tots aquells convenis o pactes de 
col·laboració subscrits amb anterioritat entre ambdues institucions, amb excepció del 
conveni per a la cessió del dret d’ús temporal de la nau del pont grua i d’una part de la 
nau gran annexa de 13 de maig de 2013 i les seves eventuals modificacions.  
 
 
I, en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (2), CUP (2) i ICV (2) = 22 vots 



 

 

 

 

 

          Abstencions: Sr. Santiago Rodríguez, per no ser present a la sala en el 
moment de la votació = 1 vot 

 
 

  14.  CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL CONSELL 
COMARCAL DEL GARRAF I SITBACK PRODUCCIONS, PER A 
LA CELEBRACIÓ DEL “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ”. 

 
 

Relació de fets 
 
I - Amb l'antecedent de la passada edició del VIDA Festival Internacional de 
Vilanova i la Geltrú 2014, organitzada per Sitback Produccions, en 
col·laboració amb l'Ajuntament de Vilanova i el Consell Comarcal del Garraf; 
es constata que ha estat un referent en la música del nostre país, a la vegada 
que un important element de promoció de la nostra ciutat a nivell europeu.  
 
A tal fi la societat Sitback Produccions es compromet a seguir organitzant el 
VIDA Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú. 
 
II - L’Ajuntament, juntament amb el Consell Comarcal, consideren aquesta 
activitat com un esdeveniment cultural de caràcter musical amb projecció 
internacional, que enforteix el conjunt d’actes, actuacions i celebracions del 
calendari festiu, cultural i estival de Vilanova i la Geltrú, i que en paral·lel pot 
comportar una important repercussió positiva per a d’altres sectors del 
municipi (hotels, restaurants, bars, pubs musicals, gremi de taxistes, 
comerciants, petites i mitjanes empreses  locals del sector,  etc...). 
 
III - Es tracta, doncs, d’una iniciativa que enriqueix, promociona, cobreix i 
aporta una major varietat cultural al municipi, motiu pel qual aquest 
Ajuntament, juntament amb el Consell Comarcal del Garraf, volen col·laborar 
facilitant l’ús d’espais municipals necessaris per dur a terme el VIDA Festival 
Internacional de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 66.3 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament 



 

 

 

 

 

 
ACORDA 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i Sitback Produccions 
per a la celebració del “VIDA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ”, el qual es transcriu a continuació: 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL CONSELL 
COMARCAL DEL GARRAF I SITBACK PRODUCCIONS PER A LA CELEBRACIÓ 
DEL “VIDA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ”  

 
 
A Vilanova i la Geltrú a l'Ajuntament, essent el dia       de                 de 2015, es 
reuneixen,  
 
 
D'una part, la Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de 
l'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d'aquest i assistida 
pel senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d'aquesta corporació, amb domicili a la 
Plaça de la Vila, nº 8, de Vilanova i la Geltrú (08800) i CIF núm.  P-0830800-I. 
 
D'altra part, el Sr. JUAN LUIS RUIZ LOPEZ, en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Garraf, amb CIF número P5800020I, assistit per la senyora MARIA 
ISABEL GARCIA GIMÉNEZ, autoritzats per a aquest acte pel Decret de Presidència 
de data 5 de maig de 2014.  
 
D'altra part, el Sr. DANIEL POVEDA FERNÁNDEZ, en qualitat d'administrador únic de 
l'empresa SITBACK PRODUCCIONS, SL, amb el CIF B660142218, segons document 
notarial de data 5 d'abril de 2013.  
 

MANIFESTEN  

Amb l'antecedent de la passada edició del VIDA Festival Internacional de Vilanova i la 
Geltrú 2014, organitzada per Sitback Produccions en col·laboració amb l'Ajuntament 
de Vilanova i el Consell Comarcal del Garraf; es constata que ha estat un referent en 
la música del nostre país, a la vegada que un important element de promoció de la 
nostra ciutat a nivell europeu.  

A tal fi la societat Sitback Produccions es compromet a seguir organitzant el VIDA 
Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú. 

El VIDA es durà a terme en les instal·lacions exteriors de la Masia d’en Cabanyes, 
Molí de Mar i la Zona Esportiva, emplaçaments que pel seu entorn i per les seves 



 

 

 

 

 

característiques, ubicació, connexions, superfície, etc., permeten encabir de forma 
idònia un esdeveniment d’aquestes característiques.  

L’Ajuntament, juntament amb el Consell Comarcal, consideren aquesta activitat com 
un esdeveniment cultural de caràcter musical amb projecció internacional, que 
enforteix el conjunt d’actes, actuacions i celebracions del calendari festiu, cultural i 
estival de Vilanova i la Geltrú, i que en paral·lel pot comportar una important 
repercussió positiva per a d’altres sectors del municipi (hotels, restaurants, bars, pubs 
musicals, gremi de taxistes, comerciants, petites i mitjanes empreses locals del sector,  
etc...). 

Es tracta, doncs, d’una iniciativa que enriqueix, promociona, cobreix i aporta una 
major varietat cultural al municipi, motiu pel qual aquest Ajuntament, juntament amb el 
Consell Comarcal del Garraf, volen col·laborar facilitant l’ús d’espais municipals 
necessaris per dur a terme el VIDA Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú.   

Tot plegat, contribuint positiva i activament a fomentar i vetllar per l’interès públic dels 
ciutadans en la cultura i el lleure, sota la base de les competències municipals pròpies 
que aquest Ajuntament ostenta, d’acord amb l’article 66.3 n) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i l’article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

Es compleixen tots els requisits establerts en el document de donació de data 14 de 
maig de 1975 a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels béns que composen 
la finca de la Masia d’en Cabanyes, on es preveu realitzar el festival, així com tots els 
usos que aquest document indica i també es compleixen els acords del document de 
data 31 de juliol de 1998, de cessió d’ús a favor del Consell Comarcal del Garraf de 
l’esmentada finca. 

En virtut de tot el que precedeix, les parts signatàries, reconeixent-se mútuament 
plena capacitat per a aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent 
conveni segons els següents 

PACTES 

Primer. Sitback Produccions es compromet a organitzar i a portar a terme el Vida 
(Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú), el primer cap de setmana de juliol dels 
anys 2015, 2016, 2017 i 2018, que es realitzarà en els espais municipals de la Masia 
d’en Cabanyes, al Molí de Mar i la Zona Esportiva, així com en altres espais del 
municipi.  

Segon. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf 
consideren aquesta activitat com una iniciativa que enriqueix, cobreix i aporta una 
major varietat cultural al municipi, d’acord amb el que es fonamenta als antecedents 
del present conveni, i volen col·laborar facilitant l’ús d’espais municipals adequats per 
a tal fi. 



 

 

 

 

 

Per això, es comprometen a facilitar l’espai de la Masia d’en Cabanyes, el Molí de 
Mar, així com la Zona esportiva, per celebrar-hi el VIDA Festival durant els dies 
necessaris per al muntatge, celebració del festival i desmuntatge: 

- Masia en Cabanyes: Per al muntatge, celebració i desmuntatge dels espais 
exteriors (parc i zona de pícnic) 10 dies abans del dijous (festa inaugural del 
festival) i una setmana després de la celebració del Festival. Per al muntatge, 
celebració i desmuntatge dels espais que formen part del recinte tancat: 
“jardins” i espais interiors de la Masia, a partir del dilluns de la mateixa 
setmana del festival i fins el divendres següent del festival, moment en el que 
quedaran tots els espais nets i recollits de mobiliari, estructures de camerinos, 
material i d’altres elements necessaris per al festival. 

- Molí de Mar: De la setmana abans fins dos dies més tard del tancament del 
festival: 

-  Casa de les habitacions: Des del dilluns previ al Festival fins al dilluns passat el 
Festival. La consergeria d’aquest espai serà a càrrec de l’empresa Sitback 
Produccions, així com la neteja de la casa i de la roba de llit. 

-  Jardins, menjador i cuina: Dies de muntatge i Festa d’Inauguració.  Dues 
setmanes abans de la inauguració, caldrà pactar les hores que s’usarà l’espai, 
entenent que el dilluns, després del Festival, quedaran tots els espais nets i 
recollits (sense neveres, caixes o d’altres estris usats durant el Festival). 

- Zona esportiva més espais annexos al Camp de Futbol Municipal: de la 
setmana abans a tres dies més tard de la celebració del festival. En cas de 
celebració d’un esdeveniment esportiu que es consideri de gran importància 
per a la ciutat i que pogués hipotecar l’ús de la zona esportiva pel Festival, 
l’Ajuntament es compromet, amb 14 mesos d’antelació a la celebració del 
Festival, a proporcionar un espai de similars característiques i que compleixi 
les mateixes condicions de servei per a l’acampada. 

- En les successives edicions, la cessió dels espais es produirà durant els 
mateixos dies amb anterioritat i posterioritat a les dates de realització del 
festival.  

Pel que fa als compromisos que assumirà l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
celebració dels actes de pública concurrència del Vida Festival dins dels espais abans 
esmentats, són els següents: 

- Cessió gratuïta de l’ús de l’espai de la Masia d’en Cabanyes, juntament amb el 
Consell Comarcal, que és el titular de la seva gestió, per a la realització dels 
diferents concerts i esdeveniments de pública concurrència programats dins 
del festival, segons acord entre Sitback Produccions i el Consell Comarcal del 
Garraf.  L'espai estarà degudament condicionat per a la realització del festival. 

- Cessió gratuïta de l’ús de l’espai del Molí de Mar per dur a terme els concerts i 
esdeveniments de pública concurrència programats dins del festival. 

- Cessió gratuïta de la zona esportiva situada entre l’estadi de futbol i el Pavelló 
del Garraf, per a la instal·lació de la zona d’acampada del festival. Dins 



 

 

 

 

 

d’aquesta cessió gratuïta s’inclou també cedir l’ús dels vestuaris i lavabos del 
recinte. 

En aquest sentit, amb caràcter previ a l’esdeveniment, l’Ajuntament assumeix 
l’execució i el cost econòmic de les obres d’adequació per al seu òptim ús i 
manteniment d’ara endavant, relacionats en l'ANNEX, en relació amb els diferents 
espais a fi que es pugui desenvolupar el VIDA Festival amb les adequades garanties 
de seguretat, mobilitat i accessibilitat.   

Les necessitats esmentades en l'ANNEX seran susceptibles a canvis anualment 
segons els acords entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del 
Garraf i Sitback Produccions.  

Tercer. El Consell Comarcal del Garraf, com a administració gestora de l’espai de la 
Masia d’en Cabanyes, en virtut del conveni signat amb l’Ajuntament el 31 de juliol de 
1998, considera també aquest esdeveniment com una activitat que contribueix 
positiva i activament a enriquir i promocionar la ciutat, cobrint i aportant una major 
varietat cultural al municipi, per la qual cosa cedirà a Sitback Produccions, SL, els 
espais que envolten l’edifici per a la celebració del festival, així com la pròpia Masia, 
per a tasques exclusives de producció.  Hom deixa evidenciat que el Consell 
Comarcal del Garraf estableix al llarg de tot l’any un conveni amb Sitback Produccions 
per a producció i ús de l’espai patrimonial. 

Quart. Sitback Produccions haurà de complir amb els requisits i condicions previstos 
als articles 108 i següents i concordants del Reglament d’Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives (aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost) pel que fa al 
desenvolupament d’espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari, als efectes de poder disposar de la preceptiva llicència municipal prèvia 
a l’inici del festival, en els termes previstos en els esmentats preceptes i prèvia 
tramitació del procediment administratiu corresponent, així com acreditar el 
compliment de la normativa que li resulti d’aplicació prevista en l’Ordenança 
reguladora del soroll i les vibracions, en especial el seu article 16, aplicable, entre 
d’altres, als espectacles musicals a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat 
a l’aire lliure.  

Així, en compliment de la normativa abans assenyalada, Sitback Produccions haurà 
de disposar del preceptiu Estudi Acústic que exigeix l’article 111 g) del Reglament 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, havent de complir amb les condicions i 
requeriments que a tals efectes es puguin determinar per l’Ajuntament, així com les 
que es derivin de l’Ordenança de soroll i vibracions vigent en el municipi. 

A més, Sitback Produccions es compromet a fer un seguiment continu i permanent 
dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi acústic, per garantir el compliment 
de l’article 16 de l’Ordenança municipal del soroll i les vibracions, tot instal·lant un 
limitador enregistrador, instal·lat i validat per una EPCA, i aplicant les condicions i 
mesures correctores que es desprenguin de l’estudi acústic presentat. 



 

 

 

 

 

Per donar compliment als articles 108 i següents i concordants del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat pel Decret 112/2010, de 31 
d’agost), pel que fa al desenvolupament d’espectacles públics o activitats recreatives 
de caràcter extraordinari haurà de: 

- Disposar del personal de vigilància i control d’accés. 

- Disposar  de serveis automàtics de control d’aforament. 

- Disposar dels serveis de seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària. 

- Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil. 

- Acreditar la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es realitza. 

- En el cas de servir aliments, acreditar el compliment de la normativa sanitària. 

- Acreditar la legalització de la instal·lació elèctrica i generadors.  

-  Per dur a terme les activitats de pública concurrència programades en el VIDA 
Festival caldrà disposar dels següents informes favorables:   

o Informe favorable del servei de prevenció i extinció d’incendis de la 
Generalitat. 

o Informe favorable de la mobilitat i seguretat (Mossos). 

o Informe acústic que acrediti el compliment de l’Ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions, garantint els nivells establerts en 
l’article 16, realitzat “in situ” durant les actuacions. 

-  Així com haurà de disposar de totes les certificacions pel que fa a l’estabilitat de les 
estructures (escenaris, etc). 

Sitback Produccions haurà de disposar d’un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada (EAMG) del festival. Aquest estudi es tramitarà conjuntament amb el 
projecte, se sotmetrà a informació pública i, posteriorment, a informe de l’Autoritat del 
Transport Metropolità. Les actuacions que contingui l’EAMG i no previstes en el 
present conveni les assumirà Sitback Produccions. 

Sitback Produccions haurà de disposar d’un Pla d’autoprotecció homologat per 
l’organisme competent en matèria de protecció civil, i elaborat segons la normativa 
vigent.  Aquest PAU haurà d’introduir-se a la Plataforma digital HERMES. 

Sitback Produccions haurà de redactar i presentar els projectes que es requereixin per 
a la tramitació de la llicència extraordinària a què estan subjectes les activitats de 
pública concurrència del VIDA Festival. 

Caldrà presentar i tramitar llicència extraordinària per a les instal·lacions: 

- del recinte i les instal·lacions de la Masia En Cabanyes.  

- del recinte i de les instal·lacions del Moli de Mar. 



 

 

 

 

 

- del recinte de la zona d’acampada situada en la Zona esportiva. 

Sitback Produccions, haurà d’obtenir tots aquells permisos que siguin necessaris per 
assolir aquesta legalització en el temps i forma adequada, tenint en compte la 
qualificació de bé cultural d’interès nacional (BCIN) de què gaudeix la Masia d’en 
Cabanyes i el seu entorn de protecció. 

Sitback Produccions, haurà de presentar tota la documentació i donar  compliment 
dels requisits preceptius regulats en la normativa vigent sobre espectacles i activitats 
recreatives, aquesta serà comprovada pels tècnics municipals en el marc del 
procediment d’atorgament de la llicència corresponent, sense la qual Sitback 
Produccions no podrà dur a terme el festival ni cap de les seves activitats.  

Sitback Produccions és el responsable de la direcció i gestió del VIDA, i durà a terme 
les següents accions segons llista no exhaustiva que es detalla a continuació, per 
garantir el desenvolupament del festival amb les adequades garanties de seguretat, 
mobilitat i accessibilitat. Per aquest motiu, es nomenarà un únic responsable o 
persona de contacte amb l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf que: 

- Haurà de facilitar tot el personal necessari i incloent l’exigit pels grups que 
actuaran al Festival, així com el llistat de les persones que entraran a la Masia 
d’en Cabanyes. 

- Disposarà de regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i 
llum). 

-  Disposarà d’un electricista professional per a la connexió, desconnexió, proves 
i concert. 

- Disposarà de personal per a la càrrega i descàrrega de material dels grups i 
so/llum. 

- Contractarà els guardes de seguretat i/o vigilants jurats necessaris per donar 
compliment al pla d’autoprotecció i d’evacuació als efectes de garantir la 
vigilància de tot el VIDA Festival. 

- Disposarà d’una pòlissa assegurança de responsabilitat civil suficient per a la 
cobertura de les eventuals responsabilitats civils, penals i, en general, de tot 
ordre, que poguessin derivar-se del muntatge/desmuntatge i desenvolupament 
de tot tipus d’actes relacionats amb el VIDA Festival, com a mínim per l’import  
que assenyala la normativa aplicable. 

- L’assegurança de pluja en cas que es requereixi. 

- Disposarà dels generador/s o estació transformadora mòbil necessària per 
garantir l’abastament elèctric necessari en cada una de les instal·lacions . 

- Garantirà la neteja dels espais i de la recollida dels residus generats en cada 
un dels recintes utilitzats en el festival. En el cas del Molí de Mar, 



 

 

 

 

 

especialment, tenint cura de l’interior de la casa (sala de formació, cuina i 
menjador), així com dels jardins. En el cas de la Masia d’en Cabanyes, tant 
dels espais exteriors com els interiors utilitzats. En aquest sentit el festival 
vetllarà per la màxima separació i classificació de les deixalles que es 
produeixin. Caldrà tenir en compte aquesta qüestió de cara a habilitar els 
vehicles adequats per cadascuna de les fraccions. 

- També seran a càrrec seu els costos de: 

-  Lloguer WC químics (quantitat que anirà en funció dels projectes 
d’activitats dels diferents espais). 

-  Adquisició de mobiliari i material d’oficina. 

-  Lloguer de carretilles elevadors i cistelles. 

-  Serveis de lampisteria. 

-  Instal·lació d’extintors homologats requerits en el pla d’autoprotecció. 

- Disposarà del personal de vigilància necessari, tant per a les tasques de 
muntatge, desmuntatge, així com en el transcurs de tot el festival per garantir 
la seguretat de tots els recintes del festival, incloses les àrees d’aparcament 
habilitades específiques per al festival. 

- Assumirà el cost dels serveis sanitaris i d'emergència que es dictamini en el 
pla d'autoprotecció.  

- Assumirà la instal·lació i retirada de la senyalització de tipus informatiu especial 
pel festival, així com la senyalització per a la ubicació de les places 
d’aparcament i bicicletes. 

- Assumirà el cost de neteja de la zona esportiva, del Moli de Mar i de la Masia 
Cabanyes. 

- Assumirà totes les despeses que es puguin derivar per garantir el correcte 
desenvolupament del festival. 

- Sitback Produccions farà constar, en qualsevol tipus de material (cartells, programes 
de mà, anuncis, etc) editat per Sitback Produccions amb motiu del VIDA Festival, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la inserció del logotip 
municipal, així com també el logotip de la Masia d’en Cabanyes i del Consell 
Comarcal del Garraf. 

- Facilitarà a l’Ajuntament i al Consell Comarcal del Garraf una prova del cartell 
promocional del concert i de tota aquella difusió que se’n faci.  

- Disponibilitat per part de l’organització per a la difusió mitjançant la premsa. 



 

 

 

 

 

- Sitback Produccions facilitarà en els actes de promoció i difusió del festival, tant en 
els previs com mentre duri l’esdeveniment, un punt d’informació sobre la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú i les seves activitats, així com informació que es pugui facilitar 
mitjançant els seus mitjans digitals. 

- Sitback Produccions facilitarà 20 acreditacions a l’Ajuntament i 5 acreditacions al 
Consell Comarcal del Garraf, per raons protocol·làries. 

- Pagar els drets de SGAE dels concerts. 

- Complirà amb els requeriments tècnics establerts en les llicències d’activitat de cada 
un dels espais utilitzats, amb els plans d’autoprotecció, així com els condicionats 
imposats per bombers de la Generalitat: 

-  garantirà l’aforament màxim permès en cada un dels espais. 

-  vetllarà per deixar lliures per al pas els espais de circulació cap a les sortides 
d’emergència. 

-  instal·larà tota la retolació d’evacuació per garantir els circuits i sortides 
d’emergència.  

-  Serà responsable de tots i cada un d’aquests espais: Masia d’en Cabanyes, Molí de 
Mar i zona d’acampada (Parc Esportiu) durant els dies necessaris per al muntatge i 
desmuntatge de les instal·lacions, així com en el transcurs de tots els concerts.  

-  El Festival seguirà el següent horari durant el dijous, divendres i dissabte (del primer 
cap de setmana de juliol): Obrirà portes el dijous al Molí de Mar per a la festa 
inaugural de 19:00h a 01:00h. El divendres i el dissabte a la Masia d’en Cabanyes 
es celebraran les activitats centrals del Festival i ambdós dies obriran portes a les 
17:00h fins a les 5:30h, que s'acabarà la música i a les 6:00h es tancarà el recinte. 

-  La setmana prèvia al Festival es produiran les proves de so i llum als diferents 
recintes. Els horaris es dissenyaran segons les necessitats que plantegi la producció 
tècnica del festival, garantint en tot moment les molèsties mínimes en el veïnat dels 
diferents recintes. 

Cinquè. Comissió de seguiment del conveni: 

Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni, la qual tindrà cura de coordinar i 
fer el seguiment dels pactes que integren el present conveni, així com recollir altres 
propostes o iniciatives. 

La Comissió estarà integrada per: 

- Els regidors de Promoció Econòmica i de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú o a qui deleguin. 

- El representant del Consell Comarcal del Garraf. 



 

 

 

 

 

- El representant responsable d’organitzar el Festival. 

- Dos tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Aquesta Comissió serà convocada per les regidories de Promoció Econòmica i 
Cultura quan es cregui oportú.  

Sisè. Modificacions del conveni 

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per les dues parts. 

Per la seva naturalesa, l'ANNEX haurà de ser revisat anualment en acord entre 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i Sitback 
Produccions.  

Setè. Incompliment del conveni 

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a propòsit 
del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta 
de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-administratiu. Es 
considerarà que hi ha hagut desestimació presumpta quan hagin transcorregut tres 
mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que hagi estat notificada la 
resposta expressa. 

Si escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les mesures 
cautelars previstes en la legislació vigent. 

Vuitè. Causes d’extinció del conveni 

El present conveni s’extingirà: 

1) Per compliment del seu objecte o expiració del seu termini.  

2) Per resolució, ocasionada per: 

a)  incompliment, de conformitat amb el pacte setè.          
b)  avinença de les parts signatàries. 
c)  qualsevol de les altres causes previstes en la llei susceptibles de 

determinar la resolució dels convenis i contractes administratius. 
 
Novè. Marc normatiu del conveni 

Els pactes integrats d’aquest instrument constitueixen la llei del present conveni. Les 
aportacions dineràries i en espècie que realitza l’Ajuntament restaran subjectes, en tot 



 

 

 

 

 

cas, al règim previst per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
al seu reglament; al Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya; i a l’Ordenança municipal reguladora de les 
subvencions.  

Desè. Jurisdicció competent 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

Onzè. Responsabilitat enfront tercers 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’entitat o a 
l’empresa executora material de les actuacions, en el cas que no quedi assumit per 
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. 

Dotzè. Vigència del conveni 

Aquest conveni serà vigent els anys, 2015, 2016, 2017 i 2018.  

Les necessitats esmentades en l'ANNEX, però, hauran de ser revisades anualment 
segons els acords entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del 
Garraf i Sitback Produccions.  

Així mateix, tant l’Ajuntament com el Consell Comarcal del Garraf, es comprometen a 
no autoritzar la producció d’altres esdeveniments musicals de gran format i de la 
mateixa tipologia, al recinte de la Masia d’en Cabanyes en el termini mínim de quatre 
anys. 

I, en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el present conveni, 
que s’estén per triplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a l’encapçalament. 
 
 

ANNEX 

VIDA 2015 

1.-  Treballs de reparació i adequació a l’espai de la Masia d’en Cabanyes ja 
previstos en la planificació anual municipal que afecten al Festival Vida 2015 

Treballs de reparacions diverses dins de l’àmbit del recinte de la Masia d’en 
Cabanyes. 



 

 

 

 

 

1.1.- Es netejarà el final del camí adjacent i es deixarà una entrada per a la tanca 
del final del jardí de la Masia d'en Cabanyes (adjuntat mapa amb el detall d'on és 
aquesta zona mencionada, en vermell l'entrada i en blau la part de camí a 
netejar): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- Adequació i esbrossada de la zona situada en l’espai de les antigues 
carpes. 

1.3.- Neteja i sanejament de l'edifici del ronyó.  

1.4.- Neteja i sanejament  de part dels vestuaris i dutxes del costat del ronyó. 

2.- Necessitats específiques Via Pública i Mobilitat  

2.1.- Adequar els aparcaments de bicicletes de la ciutat a les necessitats 
especifiques dels voltants de la Masia Cabanyes durant els dies de festival.  

2.2.- Els tècnics de mobilitat de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú donaran 
suport a la possibilitat de reforçar les línies regulars d’autobusos de la ciutat per 
poder assumir l’increment de desplaçaments durant el festival i poder portar el 
públic fins a la Masia d'en Cabanyes.  



 

 

 

 

 

3.- Aportació econòmica 

3.1.- Fer una aportació econòmica de 18.000 €, amb càrrec a la partida de 
Cultura 31.3340.2260907 Festival Vida (promoció i difusió de la marca de ciutat, 
“Vilanova i la Geltrú. Porta al Mediterrani“, entesa dins del context d’un  
esdeveniment de gran repercussió mediàtica.  El logotip de la marca serà facilitat 
pel Servei de Comunicació i Premsa). 

4.- Altres aportacions 

4.1.- Coordinació amb Canal Blau TV per a poder donar cobertura als mitjans 
nacionals i internacionals durant el festival a tot el recinte. 

4.2.- Fer difusió del Vida Festival a través dels mitjans dels que disposi 
l’Ajuntament. 

4.3.- Vetllar que no hi hagi cap obstacle (a l’exterior del recinte) i a les sortides 
d’emergència de la Masia d’en Cabanyes i el Molí de Mar, durant el festival. 

4.4.- Dur a terme muntatge per la USM d’un escenari de 10x8 m2 i de 6x4 m2 que 
s’instal·larà a la Masia d’en Cabanyes; i un altre de 4x4 m2 al Molí de Mar. 

4.5.- Instal·lar en la Zona esportiva destinada a l’acampada contenidors de 
brossa que siguin necessaris. 

4.6.- Instal·lar a la Masia d'en Cabanyes els contenidors de brossa que siguin 
necessaris.  

4.7.- Tal com es preveu per al funcionament anual dels projectes ja existents a 
l’espai, es vetllarà per la il·luminació dels trams de camins que ho requereixin, 
especialment  del Camí Vell de la Masia d’en Cabanyes fins a la Masia.  

5.- Aportació  de material:  

Cadires - 200 
Taules - 30 
Casetes tancades - 7 
Casetes artesanes - 7 
Cassetes pina - 6 (5 indivisibles + 1 individual) 
Carpes - 0 
Tanques grogues - 90 
Tanques rivisa - 30 
Bidons - 30 
Entarimat Masia 10x8 - 1  
Entarimat 6x4 - 2 
Entarimat 4x4 - 1 
Tapacables - 45 



 

 

 

 

 

Antiavalots - 30 
 
 
 
  

6.- Modificacions de l'ANNEX: 

Les modificacions de l'ANNEX requeriran la seva prèvia aprovació per les tres 
parts.  

7.- Vigència de l'ANNEX: 

Les necessitats esmentades en l'ANNEX seran susceptibles a canvis anualment, 
segons els acords entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal 
del Garraf i Sitback Produccions.  

_______________________________________________________________ 
 
 
SEGON. Aportar la quantitat de DIVUIT MIL EUROS (18.000 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3340.2260907 Festival Vida, del pressupost de 
despeses d’aquest any. 
 
TERCER. El present conveni serà vigent els anys 2015, 2016, 2017 i 2018, 
amb la revisió anual de les necessitats específiques per a cada any establertes 
en l’ANNEX. 
 
QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa per a la signatura d’aquest 
conveni. 
 
CINQUÈ. Notificar l'acord al Consell Comarcal del Garraf i a Sitback 
Produccions.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (6), PP (3) i ICV (2) = 20 vots 
  Vots en contra: CUP = 2 vots 
                     Abstencions: Sr. Xavier Carbonell, per no ser present a la sala en 

el moment de la votació = 1 vot 
 
 

 15. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DE 
DENOMINACIÓ DE L’ACTUAL PAVELLÓ DEL GARRAF I 
L’ANNEX PEL DE COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ISAAC 
GÁLVEZ. 

 



 

 

 

 

 

Relació de fets 
 
I.- Atès que Isaac Gálvez López va néixer a Vilanova i la Geltrú el 20 de maig 
de 1975, dedicant-se com a esportista a la pràctica del ciclisme professional,  
combinant ruta i pista.  Destacà especialment a l’activitat de ciclisme de pista, 
tant individual com fent parella amb el mallorquí Joan Llaneras, amb el que fou 
campió del món, i en ciclisme en ruta, sent professional a partir de 2000, i 
guanyant diverses etapes en proves ciclistes, la majoria a l'esprint. 
 
II.- Atès que Isaac Gálvez López morí el 26 de novembre de 2006 en xocar 
amb Dimitri De Fauw a la 66a edició dels Sis Dies de Gant, Bèlgica, en la 
modalitat de Madison. 
 
III.- Atès que arran de la seva mort ja es manifestà per part dels responsables 
municipals en aquell moment la voluntat de donar el nom de l’esportista 
vilanoví a una instal·lació esportiva de nova construcció, i atès que en els 
darrers anys la situació econòmica general del país i la particular de la ciutat 
han descartat la construcció de nous equipaments esportius, aprofitant la 
construcció del nou pavelló annex al del Garraf, ja existent, es fa la proposta de 
canviar el nom d’aquest i donar al conjunt la denominació de Complex Esportiu 
Municipal Isaac Gálvez. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposen els arts. 21, 22 i concordants de la LBRL. (Llei 7/1985), 
arts. 52, 53 i concordants del TRLMRLC (Decret legislatiu 2/2003) i art. 68 i 
concordants de la LRJPAC (Llei 30/1992), aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“ÚNIC. Aprovar el canvi de denominació de l’actual Pavelló del Garraf i l’annex 
pel de Complex Esportiu Municipal Isaac Gálvez.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 

  
 

16. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD DE JGL DE 17.03.2015, PEL QUAL S’APROVA EL 



 

 

 

 

 

CONVENI DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 
INDUSTRIALS DELS ESTABLIMENTS ADHERITS A 
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL GARRAF. 

 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en data 17 de març de 2015, 
va aprovar l’acord que es  transcriu a continuació:  
 

“ Identificació de l’expedient 000364/2015-SVI 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA 
D’ESCOMBRARIES INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS ADHERITS A 
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL GARRAF DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la seva Ordenança fiscal número 11, 
Taxa per a recollida d’escombraries, preveu una bonificació als subjectes 
passius que formalitzin un conveni amb l’Ajuntament de recollida, reciclatge i 
eliminació de deixalles. 
 
L’Associació d’Empresaris del Garraf de Vilanova i la Geltrú té interès en que 
tots els seus associats puguin acollir-se a l’esmentada bonificació. 
 
La bonificació total s’obté de la suma del tant per cent que s’aplica a cada un 
dels criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per formalitzar el conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’Ordenança fiscal número 11, Taxa per a recollida d’escombraries, 
preveu una bonificació fins al 60% de la quota establerta als apartats B) fins a 
J) del punt 1 de l’article 5è, als subjectes passius que formalitzin un conveni 
amb l’Ajuntament de: recollida, reciclatge i eliminació de deixalles. 
 
Segon. Per optar a les bonificacions caldrà que els interessats compleixin la 
normativa legal vigent sobre residus: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus; Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la 
refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials; Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, etc. 
 
Tercer. D’acord amb les competències que preveu el Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local 
 

ACORDA 
 



 

 

 

 

 

Primer. Aprovar el conveni de bonificació de la taxa d’escombraries industrials 
dels establiments adherits a l’Associació d’Empresaris del Garraf de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
Segon. Facultar la regidora de Serveis Viaris i Mobilitat per signar el referit 
conveni, així com els documents que siguin necessaris per executar el 
següent acord. 
 
Tercer. Ratificar el present acord en la propera sessió del Ple d’aquest 
Ajuntament. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació d’Empresaris del Garraf de 
Vilanova i la Geltrú.” 

 
 
D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 17 de març de 2015, 
que figura transcrit anteriorment. 
 
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a les parts interessades.” 
 

 
CONVENI DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES INDUSTRIALS 
DELS ESTABLIMENTS ADHERITS A L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL 
GARRAF DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 

Vilanova i la Geltrú, XX de març de 2015 
 

REUNITS: 

 
D’una part, la Il·lma. Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, acompanyada de la Sra. Glòria García Prieto, en 
qualitat de regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, i assistit en aquest acte pel Sr. Isidre Martí Sardà, secretari general de 
l’Ajuntament. 
 
De l’altra part, el Sr. Isidre Also Torrents, representant i secretari general de l’ADEG 
(Associació d’Empresaris del Garraf) de Vilanova i la Geltrú, i seu social al carrer de 
l’Àncora, núm. 3. 
 



 

 

 

 

 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte. 
 
ANTECEDENTS  
 
L’Ordenança fiscal número 11, Taxa per a recollida d’escombraries, preveu una 
bonificació fins al 60% de la quota establerta als apartats B) fins a J) del punt 1 de 
l’article 5è, als subjectes passius que formalitzin un conveni amb l’Ajuntament de 
recollida, reciclatge i eliminació de deixalles. 
 
La bonificació total s’obté de la suma del tant per cent que s’aplica a cada un dels 
criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per formalitzar el conveni. 
 
Els criteris que regiran en l’aplicació d’aquest conveni, són: 
 

• Utilització regular del Punt Net, d’acord amb les condicions que s’estableixen 
en el seu Reglament d’explotació. 

• L’acreditació d’un contracte particular de recollida i eliminació de deixalles, 
sempre que estigui d’acord amb la normativa de residus vigent. 

• Col·laborar en recollides específiques existents o que es promoguin. 

• La venda de bosses compostables. 

• La justificació d’una reducció significativa dels residus aportats als 
contenidors de la via pública. 

• La disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via pública. 
 
L’Associació d’Empresaris del Garraf de Vilanova i la Geltrú té interès en que tots els 
seus associats puguin acollir-se a l’esmentada bonificació. 
 
Per optar a les bonificacions caldrà que els interessats compleixin la normativa legal 
vigent sobre residus: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; Decret 
legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals 
vigents en matèria de residus industrials; Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus, etc. 
 
OBJECTIUS 
 

1. Estimular la ciutadania i visitants perquè adoptin un comportament cívic de 
respecte de tot l’espai públic i bon ús de les instal·lacions i el mobiliari públic. 

2. Promoure actituds cíviques que millorin la convivència entre les persones en la 
nostra ciutat. 

3. Fomentar el respecte cap a les altres persones en el moment que cadascú de 
nosaltres gaudim del nostre temps d’oci. 

4. Fer que cada ciutadà i cada ciutadana es senti responsable de la ciutat, i vetlli 
pel seu bon estat. 



 

 

 

 

 

 
Per tot això, ambdues parts convenen les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA: Els establiments associats a l’Associació d’Empresaris del Garraf de 
Vilanova i la Geltrú es comprometen al compliment de la normativa legal vigent sobre 
residus, que prescriu gestionar correctament els residus industrials i dur a terme les 
separacions previstes de brossa orgànica, paper, vidre, envasos, etc. 
 
SEGONA: Els establiments associats a l’Associació d’Empresaris del Garraf de 
Vilanova i la Geltrú es comprometen a complir els criteris pels quals se’ls bonificarà. 
 
TERCERA: Per la utilització regular del Punt Net s’estableix una bonificació màxima 
del 40%, de manera esglaonada en funció dels viatges realitzats durant l’any 2015: 
 

• de 10 a 15 viatges: 10% 
• de 16 a 30 viatges: 20% 
• de 31 a 45 viatges: 30% 
• per més de 45 viatges: 40% 

 
S’entén que en aquests viatges l’aportació ha de ser significativa. 
 
QUARTA: La bonificació que s’aplicarà pel correcte compliment dels criteris és del 20 
% de la taxa. Aquesta bonificació i la bonificació per l’ús del Punt Net en cap cas 
superaran el 60% de la taxa. 
 
CINQUENA: Els criteris i obligacions que es desprenen i pel compliment de les quals 
es bonificarà la taxa d’escombraries són: 
 
• Acreditar un contracte particular de recollida o gestió d’algun residu. Caldrà 

aportar la documentació que acrediti l’esmentat contracte. 
 
• Col·laborar en recollides específiques de cartró porta a porta i d’altres que 

s’estableixin. 
 
• La disposició ordenada de cartró plegat i dipositat dins els contenidors en els 

punts on no es disposa del servei porta a porta; disposar d’un contenidor 
particular per a matèria orgànica, treure’l i recollir-lo en l’horari de recollida i 
conservar-lo; dipositar les escombraries en l’horari establert; no dipositar 
andròmines al voltant dels contenidors utilitzant servei municipal de recollida de 
mobles, etc. 

 
SISENA: L’Associació d’Empresaris del Garraf de Vilanova i la Geltrú lliurarà a 
l’Ajuntament el llistat dels establiments que gaudiran de l’aplicació del present 
conveni. 
 



 

 

 

 

 

SETENA: L’Associació d’Empresaris del Garraf de Vilanova i la Geltrú lliurarà a 
l’Ajuntament, per cada associat, un document de compromís on es farà constar la 
voluntat de complir els criteris específics, així com les obligacions pertinents que es 
desprenen i pel compliment de les quals es bonificarà la taxa d’escombraries. 
S’adjuntarà, en el cas corresponent, la documentació requerida en el conveni: 
contractes particulars, etc. 
 
VUITENA: Els establiments que s’adhereixin posteriorment a la signatura del conveni, 
gaudiran de la part proporcional de la bonificació que els correspongui en funció del 
trimestre en què es produeixi la seva adhesió. 
 
NOVENA: L’Associació participarà en el control i seguiment del correcte compliment 
del conveni per part dels establiments associats. 
 
DESENA: Es crearà una Comissió de Seguiment per avaluar el compliment del 
present conveni, que serà l’encarregada de proposar la baixa dels establiments que 
no compleixin amb les prescripcions del conveni. 
 
ONZENA: Per optar a la bonificació caldrà que els establiments permetin al personal 
de l’Ajuntament la comprovació dels requisits que permeten gaudir de la bonificació. 
 
DOTZENA: En el cas que es comprovi reiteradament que un establiment 
col·laborador incompleixi algun o alguns dels criteris pels quals està prevista la 
bonificació, perdrà el dret a percebre la bonificació en la seva totalitat. 
 
TRETZENA: Els establiments associats es comprometen a comunicar a l’Ajuntament 
qualsevol anomalia que observin en els serveis municipals de recollida de residus, 
com pot ser contenidors desbordats, servei de recollida porta a porta que no passa 
amb la regularitat establerta, etc., per tal d’esmenar les deficiències al més aviat 
possible. 
 
CATORZENA: En el cas que un establiment estigui adherit a més d’una entitat, 
aquest haurà d’escollir l’entitat que millor el representi a l’hora d’establir la bonificació 
que li correspongui. 
 
QUINZENA: L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà a l’Associació d’Empresaris 
del Garraf de Vilanova i la Geltrú les publicacions/informacions necessàries per fer les 
tasques de difusió entre els seus associats. 
 
I, en prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat al lloc i en la data 
expressats a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), PSC (7) i PP (3) = 19 vots 
   Abstencions: CUP (2) i ICV (2) = 4 vots 



 

 

 

 

 

 
 

 17. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
PROPOSTA PER SOL·LICITAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL 
CÀNON CORRESPONENT A L’ANY 2013 SOL·LICITAT PER 
L’EMPRESA CESPA, SA, EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS I JARDINS 
AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ZONA A. 

 
Antecedents 
 
En data 11 d’abril de 2013, el Sr. xxxxxxxxxxxxxx, en representació de la 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES (CESPA) 
S.A., amb NIF A-82741067, empresa concessionària del contracte de Serveis 
de manteniment i neteja dels parcs i jardins de Vilanova i la Geltrú, Zona A, va 
sol·licitar, d’acord amb l’establert en els Plecs de condicions, que l’Ajuntament 
procedeixi a la revisió de preus del cànon pel període de l’1 de gener de 2012 
al 31 de gener de 2012. 
 
Fonaments de dret 
 
I. La clàusula 3.2 del Plec de Clàusules administratives particulars 
corresponent al contracte del servei de manteniment i neteja dels parcs i 
jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A, referent a la revisió de 
preus del contracte, estableix el següent: 
 

“Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així consti en el 
quadre-caràtula de característiques. Si així consta en aquest quadre-
caràtula, els preus adjudicats poden ser objecte de revisió sempre i quan 
hagués transcorregut un any des del començament de l’execució del 
contracte. 
 
En el supòsit que s’actualitzin els preus, cal que: 

- L’adjudicatari ho sol·liciti raonadament a l’òrgan de contractació, en el 
termini dels 30 dies naturals anteriors a la finalització de la corresponent 
anualitat i/o pròrroga del contracte. 

- Les variacions proposades en l’import dels preus i altres condicions 
econòmiques estiguin justificades a fi de mantenir l’equilibri econòmic 
financer del contracte, la qual cosa ha de ser acordada per ambdues 
parts. En cap cas l’increment pot superar el 85% de l’IPC estatal de l’any 
immediatament anterior, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística o 
l’òrgan que el substitueixi. 



 

 

 

 

 

- Quan la clàusula de revisió s’apliqui sobre períodes de temps en què el 
contractista hagi incorregut en mora i sens perjudici de les penalitats que 
siguin procedents, els índexs de preus que s’han de tenir en compte són 
els que haurien correspost a les dates establertes en el contracte per a la 
realització de la prestació dins el termini escaient, llevat que els 
corresponents al període real d’execució produeixin un coeficient inferior, 
cas en què s’han d’aplicar aquests últims.” 

 
II. En data 27 de desembre de 2010, es va signar el contracte inicial entre les 
parts. 
 
III. A tenor de l’article 78.3 “Sistema de revisió de preus” de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, per remissió de la Disposició 
Transitòria Primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix 
el següent: 
 

“Quan l’índex de referència que s’adopti sigui l’Índex de Preus al Consum 
elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística o qualsevol dels índexs dels 
grups, subgrups, classes o subclasses que en ell s’integren, la revisió no 
podrà superar el 85 per cent de variació experimentada per l’índex 
adoptat.” 

 
IV. Segons l’esmentada Llei, el preu del contracte establert durant l’exercici 
2013 seria subjecte a revisió de preus amb una aplicació de l’IPC del: 
 
 - Revisió 2013: 85% s/ 2,9% (IPC Estatal) = 2,465% 
 
V.  D’acord amb aquestes dades, la revisió de preus del contracte del servei 
de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, zona A, de l’any 2013, és la següent: 
 
- Increment del contracte 2013 segons revisió del 2,465%: 

 Preu contracte gener 2013 : 2.174.319,48 € 
 Preu contracte gener 2014 : 2.250.761,79 € 
        Diferència :      54.146,48 € (iva inclòs) 
 
D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 



 

 

 

 

 

“PRIMER. APROVAR l’increment de l’import del contracte del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona A, de l’any 2013, pels imports següents: 
 
- Increment del contracte 2013 segons revisió del 2,465%: 

 Preu contracte gener 2013 : 2.174.319,48 € 
 Preu contracte gener 2014 : 2.250.761,79 € 
        Diferència :      54.146,48 € (IVA inclòs) 
 
SEGON. Notificar l’acord de regularització de preus a la COMPAÑíA 
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES (CESPA) S.A., amb 
NIF A-82741067, empresa concessionària del contracte de Serveis de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins de Vilanova i la Geltrú, Zona A.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 21 vots 
   Abstencions: CUP = 2 vots 
 

 
 18. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
MIXTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS 
I JARDINS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ZONA A, 
I D’ALIENACIÓ DE LA FINCA REF. CADASTRAL 
3560105CF9636S0001YP. 

 
 
Relació de fets 
 
Vista la necessitat de procedir a la contractació mixta del servei de manteniment 
i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A, i 
d’alienació de la finca ref. cadastral 3560105CF9636S0001YP, i redactat el plec 
de clàusules administratives particulars i tècniques per a la seva regulació, s’ha 
de procedir, de conformitat amb l’article 110 del TRLCSP, a l’aprovació de 
l’expedient i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació. 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament  
 



 

 

 

 

 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, de conformitat amb el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques per a la contractació mixta del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona A, i d’alienació de la finca ref. cadastral 3560105CF9636S0001YP. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada, d’acord amb els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període 
de 4 anys prorrogables, any a any, fins a dos anys més, amb un pressupost 
anual de 1.955.764,34 € de base imposable i 260.116,65 € d’IVA (70% de 
l’import al 10% d’IVA i 30% de l’import al 21% d’IVA), que fan un total de 
2.215.880,99 € (DOS MILIONS DOS-CENTS QUINZE MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1710.2279901 del 
pressupost del 2015 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a 
raó de mesos vençuts. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT subjecte a 
Regulació Harmonitzada 
 
 
NÚMERO D’EXPEDIENT: 002/2015-CONT 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE: Servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A i d’alienació de la finca ref. cadastral 
3560105CF9636S0001YP 
 
SERVEI QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: Serveis Viaris 
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IV. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
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Quadre-caràtula de característiques del contracte de serveis per procediment 
obert subjecte a regulació harmonitzada 
 
1. Servei que tramita l’expedient 
Servei de Contractació 
 
2. Referència de l’expedient de contractació 
002/2015-CONT 
 
3. Tramitació 
  urgent  ordinària 
 
4. Descripció de l’objecte del contracte 
4.1. Objecte del contracte 

servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona A i d'alienació de la finca ref. cadastral 3560105CF9636S0001YP 
4.2. Nomenclatura de la Classificació Nacional de Productes per Activitats (CNPA) 

      
4.3. Nomenclatura de Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 

77311000 
 
5. Variants 
Admet variants 

 sí nombre:       
 no 

 
6. Durada del contracte 
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte 

data especificada al contracte 
Durada del contracte 

4 anys 
 
7. Pròrroga 
El plec admet la pròrroga del contracte 

  sí  no    Núm. mesos pròrroga: 24 mesos  
 
8. Dades econòmiques 
8.1. Determinació del preu 

  Tant alçat  Preus unitaris  Per Administració 
8.2. Pressupost del contracte  

                                            Pressupost base:   1.955.764,34 € anuals* 
                                                                 IVA:      260.116,65 € anuals** 
                                                               Total:   2.215.880,99 € anuals 
* 1.369.035,04 € de neteja + 586.729,30 € de jardineria 
** 136.903,50 € (IVA de la part de neteja, al 10%) + 123.213,15 € (IVA de la part de jardineria, al 21%)  
8.3. Valor estimat del contracte 

11.734.586,04 € 
 
 



 

 

 

 

 

9. Tramitació pressupostària 
 ordinària de l’exercici vigent partida: 53.1710.2279901 
 anticipada 

 
10. Revisió de preus 
  sí  no 
 
11. Garantia definitiva 
Constitució de la garantia definitiva 

  sí  no 
Import total de la garantia definitiva (% de l’import del contracte) 

5% de l’import anual d’adjudicació 
 
12. Mostres 
S’han de lliurar mostres 

  sí  no Lloc de lliurament:  
 
13. Termini de garantia 
Cal definir un termini de garantia? 

  sí       no    termini:         
 
14. Classificació 

 sí   Classificació: Grup: O  
 no     Subgrup: 1 

      Categoria: D 
 
15. Règim del pagament 
Pagament únic  
Altres: mensual, prèvia presentació de factura justificativa 
 
16. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte 
Totes les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'import 
APROXIMAT oscil·la entre els 800 i els 1.500 € 
 
17. Import màxim de les despeses de formalització del contracte 
quota fixa de 152,55 €, més 25,45 € per cada 10.000 € o fracció que excedeixi de 
60.000 €, segons Ordenança Fiscal núm. 7, epígraf 8 
 
18. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o aclarir 
qualsevol aspecte de l’expedient de referència) 
Jordi Campamà Pujol, tel. 938140000, a/e: jcampama@vilanova.cat                                       
Santi Alcaraz Fernández, tel. 938140000, a/e: salcaraz@vilanova.cat 
 
19. Responsable del contracte 

 sí  Nom: Jordi Campamà Pujol, cap del servei de Serveis Viaris, 
Mobilitat i Manteniment Ciutat 

 no  



 

 

 

 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. Elements del contracte 
 
1.1. Legislació aplicable 
 
La naturalesa jurídica del contracte és la pròpia del contracte de serveis establert en 
l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El contracte es regeix per les clàusules contingudes en aquest Plec i, en general, 
quant a la preparació, adjudicació, efectes i extinció pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP,  
 
1.2. Procediment i forma d’adjudicació 
 
La contractació es realitzarà mitjançant el procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada i per valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’ha d’atendre al o als criteris establerts en l’Annex 6 d’aquest Plec. 
 
1.3. Despeses de publicitat 
 
En el quadre-caràtula de característiques consta l’import màxim de les despeses de 
publicitat de la licitació del contracte que ha d’abonar l’empresa adjudicatària, i que 
inclouen tant les dels butlletins oficials, com, en el seu cas, les que generi la difusió 
del contracte en altres mitjans de comunicació. En el supòsit que els licitadors 
adjudicataris siguin varis, l’import que hagin d’abonar serà proporcional al pressupost 
que se’ls hagi adjudicat individualment. 
 
1.4. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per resoldre les 
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i 
extinció de les contractacions subjectes a aquest Plec. 
 
1.5. Responsable del contracte 
 
Per a les contractacions, l’òrgan de contractació podrà designar un responsable del 
contracte en la resolució d’inici de l’expedient, quan així consti en el quadre-caràtula 
de característiques. 
 
Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la 
prestació pactada es realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li 
atribueixin. Per al desenvolupament d’aquesta funció, el responsable del contracte pot 
ser una persona física o jurídica, vinculada a l’Ajuntament o aliena a aquest. 
 
 
 



 

 

 

 

 

2. Objecte del contracte 
 
2.1. Objecte de la contractació 
 
Constitueix l’objecte de la contractació la prestació dels serveis designats en el 
quadre-caràtula de característiques que s’inclou en aquest Plec. Les característiques 
tècniques de la prestació de serveis consten en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
2.2. Admissibilitat de variants o millores 
 
El licitador només ha de presentar una proposició, però també podrà presentar 
variants sempre que en el quadre-caràtula de característiques s’hagi previst 
expressament aquesta possibilitat. En el cas que s’admeti la presentació de variants, 
el nombre màxim de variants que es pot presentar consta en el quadre-caràtula de 
característiques, i el plec de prescripcions tècniques ha de contenir, si més no, els 
seus requisits, les seves modalitats i les seves característiques tècniques. 
 
2.3. Durada del contracte 
 
La vigència inicial de la contractació és la que s’estableix en el quadre-caràtula de 
característiques, d’acord amb les estipulacions establertes en l’article 303 del 
TRLCSP. 
 
2.4. Pròrroga del contracte 
 
L’òrgan de contractació podrà prorrogar el contracte sempre que aquesta possibilitat 
estigui prevista en el quadre-caràtula de característiques, així com la durada del total 
de les pròrrogues. 
 
En el supòsit que en el quadre-caràtula de característiques s’admeti que el contracte 
pot ser prorrogat, l’òrgan de contractació, previ acord exprés abans de la finalització 
del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, podrà prorrogar-lo, sent 
aquesta pròrroga obligatòria per a l’adjudicatari a qui se li haurà de notificar amb una 
antelació de dos mesos. 
 
3. Pressupost 
 
3.1. Import total del contracte 
 
D’acord amb la naturalesa de la contractació, l’import total del contracte, IVA no inclòs, 
inicialment autoritzat per aquesta, consta en el quadre-caràtula de característiques.  
 
3.2. Revisió de preus 
 
Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així consti en el quadre-
caràtula de característiques. Si així consta en aquest quadre-caràtula, els preus 
adjudicats poden ser objecte de revisió sempre i quan hagi transcorregut un any des 
del començament de l’execució del contracte i, a excepció dels contractes de gestió 



 

 

 

 

 

de serveis, quan s’hagi executat el 20 per cent de l’import del contracte. La revisió no 
pot superar el 85 per cent de variació experimentada per l’índex adoptat. 
 
En el supòsit que s’actualitzin els preus, cal que: 
 

• L’adjudicatari ho sol·liciti raonadament a l’òrgan de contractació, en el termini 
dels 30 dies naturals anteriors a la finalització de la corresponent anualitat i/o 
pròrroga del contracte. 

• Les variacions proposades en l’import dels preus i altres condicions 
econòmiques estiguin justificades a fi de mantenir l’equilibri econòmic financer 
del contracte, la qual cosa ha de ser acordada per ambdues parts.  

 
Quan la clàusula de revisió s’apliqui sobre períodes de temps en què el contractista 
hagi incorregut en mora i sens perjudici de les penalitats que siguin procedents, els 
índexs de preus que s’han de tenir en compte són els que haurien correspost a les 
dates establertes en el contracte per a la realització de la prestació dins el termini 
escaient, llevat que els corresponents al període real d’execució produeixin un 
coeficient inferior, cas en què s’han d’aplicar aquests últims. 
 
 
II. LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
4. Capacitat per contractar 
 
Poden participar en aquesta contractació les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin suficient 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional en relació proporcional a la 
naturalesa del contracte o, en els casos que s’exigeixi en el quadre-caràtula de 
característiques, estiguin degudament classificades, d’acord amb l’exposat en els 
apartats 7, 8 i 9 de la clàusula 5.3 d’aquest Plec. 
 
Quan concorri algú en nom o representació d’una persona física o jurídica, ha de 
justificar documentalment que està facultat per a aquesta representació mitjançant la 
corresponent escriptura d’apoderament. 
 
5. Licitació 
 
5.1. Documentació 
 
5.1.1. La documentació relativa a la contractació es pot sol·licitar en el lloc que es 
determina en l’anunci de la licitació. L’import d’aquesta documentació va a càrrec del 
sol·licitant. 
 
5.1.2. Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de presentar tres 
sobres, marcats amb els números 1, 2 i 3 tancats, identificats a l’exterior, amb 
indicació de la licitació a la que concorren i signats pel licitador o persona que el 
representi i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa, el contingut dels 



 

 

 

 

 

quals s’estableix en les clàusules 5.3, 5.4. i 5.5. En el seu cas, tots els documents que 
presenti l’empresa licitadora han d’estar traduïts al català i/o al castellà. 
 
5.2. Lloc de presentació 
 
Els licitadors han de lliurar les seves proposicions al registre d’entrada de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dins el termini que 
s’indiqui a l’anunci de licitació. Les proposicions també poden ser enviades per correu. 
En aquest últim cas, a la sol·licitud ha de constar la data de consignació de la 
documentació a l’oficina de correus i el licitant, en aquest mateix dia, ha de comunicar 
a l’oficina receptora de l’òrgan de contractació la tramesa de la proposició, mitjançant 
tèlex, fax, telegrama o en el correu electrònic contractacio@vilanova.cat. Si la 
documentació arriba després dels deu dies naturals següents a la finalització del 
termini serà desestimada; en el supòsit que, sense l’acompliment dels requisits 
anteriorment assenyalats, la documentació arribi fora del termini establert, també serà 
desestimada. 
 
5.3. Documentació del sobre número 1 
 
Els licitadors hauran de presentar la documentació que es relaciona tot seguit en 
original, en testimoni notarial o en còpia autèntica o compulsada: 
 
1. Índex enunciant numèricament el contingut del sobre. 
 
2. Sol·licitud i declaració de responsabilitat degudament emplenada, signada i 

segellada. (Annex 1) 
 
3. Acreditació de la capacitat d’obrar: 
 

3.1. Empresaris espanyols: 
 

a) Persones físiques: 
Han de presentar el document nacional d’identitat o el document que 
legalment el substitueixi. 
 
b) Persones jurídiques: 
Han d’aportar l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte 
fundacional, en els que constin les normes per les quals es regula 
l’activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 
 

3.2. Empresaris estrangers: 
 

Els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 72.2 del TRLCSP i els 
altres empresaris estrangers en la forma establerta en els articles 55 i 72.3 
del TRLCSP. 

 



 

 

 

 

 

4. Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al 
licitador. 

 
5. La representació dels licitadors s’ha d’acreditar mitjançant un poder inscrit en el 

Registre Mercantil; el document nacional d’identitat (o el document que 
legalment el substitueixi) del representant també s’ha d’incloure en aquest sobre. 

 
6. Les empreses agrupades amb caràcter temporal han d’aportar els noms i 

circumstàncies dels empresaris que componen l’agrupació, la participació de 
cadascun dels empresaris en l’empresa, així com la resta de requisits establerts 
a l’article 59 del TRLCSP i 24 del Reglament. 

 
 Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la 

corresponent solvència tal com disposa el citat article 24 del Reglament. 
 
7. Quan al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi classificació, els licitadors 

hauran d’acreditar la seva solvència, tant econòmica i financera com tècnica o 
professional, mitjançant la corresponent classificació; en cas que no s’exigeixi, 
hauran d’acreditar la seva solvència en la forma prevista en els següents 
apartats 8 i 9 d’aquesta clàusula. 

 
8. Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la 

contractació, la seva solvència econòmica i financera mitjançant un o diversos 
dels mitjans següents: 

 
-  Declaracions apropiades d’entitats financeres i justificant de l’existència 

d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
 
-  Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial 

que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en 
registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres 
de comptabilitat degudament legalitzats. 

 
-  Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de 

negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit 
com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi 
de les referències d’aquest volum de negocis. 

 
Si per raons justificades un empresari no està en condicions de presentar les 
referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
per qualsevol altra documentació considerada com a suficient per l’òrgan de 
contractació. 
 
Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la 
corresponent solvència tal com disposa l’article 59 del TRLCSP. 



 

 

 

 

 

 
9. Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la 

contractació, la seva solvència tècnica de conformitat amb els mitjans que 
s’estableixen a l’Annex 3 d’aquest plec, d’acord amb el que disposa l’article 78 
del TRLCSP. 

 
10. Els licitadors que aportin el certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de 

Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració 
responsable de la vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la 
documentació enumerada en els punts 3 i 5, segons el Decret 107/2005 de 31 
de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 

 
11. Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

imposades per les disposicions vigents d’acord amb l’article 146.1 lletra c) del 
TRLCSP, els licitadors poden, si ho consideren oportú, presentar els 
corresponents certificats en aquest sobre número 1 en la forma establerta en la 
clàusula 7 d’aquest Plec. 

 
5.4. Documentació del sobre número 2 
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció: “Documentació relativa als criteris quantificables 
de forma automàtica”. 
 
Aquest sobre contindrà: 
 
a) L’oferta econòmica, segons model que s’adjunta com a Annex 4 d’aquest Plec, 

on s’especifiqui l’import pel qual es realitzarà el servei, que no pot ser superior a 
l’establert al quadre-caràtula de característiques. L’oferta econòmica es valorarà 
segons la fórmula de l’apartat 1.1.a. de l’Annex 6. 

 
b) El compromís d’acceptació de l’adquisició de la finca descrita a l’Annex 8 del 

Plec de Prescripcions Tècniques, complimentant l’apartat corresponent de 
l’Annex 4 d’aquest Plec. Aquest compromís es valorarà segons l’apartat 1.1.b. 
de l’Annex 6. 

 
c) Documentació acreditativa per a la ponderació dels criteris quantificables de 

forma automàtica assenyalats a l‘apartat 1.2. de l’Annex 6 del present plec. 
 
La proposició econòmica ha de ser signada per la persona que firma la sol·licitud. 
 
A l’interior del sobre s’incorporarà una relació, en full independent, on es facin constar 
els documents inclosos, ordenats numèricament. 
 
5.5. Documentació del sobre número 3 
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció: “Documentació relativa als criteris avaluables en 
base a judicis de valor”. 
 



 

 

 

 

 

Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques 
avaluables en base a principis de valor, assenyalats a l’apartat 2 de l’Annex 6 del 
present plec. 

 
5.6. Retirada de les proposicions un cop presentades 
 
Si no s’ha dictat l’acord d’adjudicació dintre del termini de tres mesos, a comptar des 
de l’obertura de les proposicions, els empresaris admesos a la contractació tenen dret 
a retirar la seva proposició. 
 
5.7. Presentació de mostres 
 
Sempre que en el quadre-caràtula de característiques s’indiqui necessitat de 
presentació de mostres, els licitadors les hauran de presentar en el lloc que s’indiqui. 
 
En cas que s’hagin d’etiquetar les mostres, el licitador ho farà conforme al model de 
l’Annex 4. 
 
En el cas de no poder aportar mostres per motius tècnics o econòmics, el licitador ha 
d’indicar el lloc o instal·lació on el material estigui disponible per al seu examen i 
anàlisi. Les despeses de desplaçament seran a càrrec del licitador. 
 
5.8. Acceptació incondicionada del licitador de les clàusules d’aquest Plec 
 
La presentació de la proposició per licitar suposa l’acceptació incondicionada per part 
de l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, sense cap 
excepció ni reserva, i la declaració responsable que reuneix tots els requisits per 
contractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
5.9. Protecció de dades 
 
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional vint-i-sisena del TRLCSP, el 
tractament de dades de caràcter personal que es faci en el contracte, així com en tots 
aquells regulats per la citada llei, haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), 
així com la normativa que la desenvolupa, i especialment d’allò que disposa l’article 5 
de la LOPD i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament aprovat mitjançant 
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa constància dels següents 
extrems: 
 

• La documentació requerida per a licitar en el present procediment que 
contingui dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el 
mateix. 

 
• En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades 

de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el 
consentiment de les persones interessades/afectades per facilitar la referida 



 

 

 

 

 

informació a AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ amb la finalitat de 
licitar en el present procediment. 

 
• La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal serà dipositada al departament de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRU encarregat de la tramitació administrativa d’aquest procediment 
de contractació, ubicat al carrer Escolapis, 6, segona planta, de Vilanova i la 
Geltrú i serà tractada per l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, per la 
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per 
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació 
pública que sigui d’aplicació a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ . 
Els destinataris d’aquesta informació seran el propi AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, així com aquells tercers que realitzin tasques de 
fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament 
hagin d’accedir a la mateixa. 

 
• La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador 

autoritza a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ a tractar la referida 
documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti 
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 
Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint un escrit a AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ com entitat 
responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una 
còpia del Document Nacional d’identitat o altre Document Oficial que acrediti la 
identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
6. Adjudicació 
 
6.1. Mesa de contractació 
 
La mesa de contractació s’ha de constituir d’acord amb el que estableixen l’article 320 
i el punt 10 de la disposició addicional 2a del TRLCSP, i l’article 21.7 del RD 817/2009 
i està formada pels membres que consten a l’Annex 5. 
 
La mesa de contractació pot estar assessorada per comissions tècniques. 
 
6.2. Criteris d’adjudicació 
 
Consta en l’Annex 6 d’aquest Plec la relació desglossada i detallada dels criteris 
d’adjudicació que es valoraran, el corresponent repartiment de la puntuació entre ells, 
i la seva forma de valoració. 
 
No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouen del procediment, 
si es dóna algun dels supòsits següents: 
 
1. Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els preus 

unitaris màxims de sortida, en cas que s’haguessin fixat, o qualsevulla altra 



 

 

 

 

 

limitació econòmica que s’hagués pogut establir, d’acord amb la clàusula 3 
d’aquest Plec. 

 
2. Quan l’objecte de valoració no compleix els requisits bàsics demanats en el Plec 

de Prescripcions Tècniques, previ informe tècnic motivat. 
 
3. Quan, d’acord amb la clàusula 5.6 d’aquest Plec, el licitador no hagi presentat 

mostra del producte ofert i aquesta resulti imprescindible per a la seva avaluació 
tècnica. 

 
4. Quan el licitador no presenti els sobres obligatoris ni la documentació mínima 

necessària (amb excepció del que preveu la clàusula 6.3 d’aquest Plec en 
referència a la documentació del sobre número 1). 

 
5. Quan els sobres continguin documentació que, per prescripció del procediment 

de licitació, hagi d’anar a un sobre diferent. 
 
Les proposicions de les empreses que acreditin qualsevol dels supòsits previstos en la 
disposició addicional 4a del TRLCSP, tenen preferència en l’adjudicació del contracte, 
sempre que aquestes proposicions igualin les més avantatjoses. 
 
6.3. Obertura de la documentació 
 
La mesa de contractació qualifica prèviament en sessió privada els documents 
presentats pels agents licitadors en el sobre número 1. Si la mesa observa defectes o 
omissions esmenables en la documentació presentada en aquest sobre, pot concedir 
un termini de tres dies hàbils per a la seva correcció en la forma establerta a l’article 
81.2 del Reglament. 
 
Posteriorment, procedeix a l’acte públic d’obertura del sobre número 3 dels licitadors 
admesos, en el lloc i data fixats a l’anunci de la convocatòria. Tot seguit remet el seu 
contingut al/s tècnic/s corresponent/s per a la seva valoració, deixant constància 
documental de tota la documentació facilitada. 
 
Posteriorment, i en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’obertura del 
sobre número 3, la mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura del 
sobre número 2, acte en el que es donarà a conèixer la ponderació assignada als 
criteris que depenen d’un judici de valor. 
 
6.4. Proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació 
 
La mesa de contractació formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Quan l’únic criteri que hagi de ser objecte de valoració sigui el preu formularà a l’òrgan 
de contractació la corresponent proposta d’adjudicació al licitador que hagi ofert el 
preu més baix, un cop ponderat l’únic criteri establert en el plec. 
 
 



 

 

 

 

 

6.5. Adjudicació del contracte 
 
L’òrgan contractant pot adoptar alguna de les resolucions següents: 
 
a) Declarar deserta la contractació, motivadament. 
 
b) Adjudicar el contracte al licitador que ofereixi la proposició més avantatjosa. 
 
7. Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social 
 
Llevat que l’adjudicatari ja hagi acreditat el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social incloent els corresponents certificats en el sobre 1 
–clàusula 5.3 apartat 12 d’aquest Plec-, i aquests no hagin caducat, ho ha de fer tal i 
com s’estableix a l’article 151.4 del TRLCSP. 
 
També es consultarà a l’aplicació informàtica municipal que el licitador proposat com a 
adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries 
amb aquest Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incorporarà a 
l’expedient. 
 
8. Garantia 
 
Sempre que al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi, l’adjudicatari haurà de 
constituir una garantia per un import corresponent al tant per cent que es disposi, en 
aquest quadre, de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, si la determinació del preu és a 
tant alçat i de l’import base de licitació en el cas que la determinació del preu sigui a 
preus unitaris. 
 
La forma i el termini de constitució de la garantia definitiva són els establerts als 
articles 95 i 99 del TRLCSP, respectivament. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 102 del 
TRLCSP. 
 
9. Formalització del contracte 
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació (conforme 
l’article 40 del TRLCSP), la formalització no es pot efectuar abans que transcorrin 15 
dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació.  
 
En la resta de casos, la formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels 15 
dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
 
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
10. Execució del contracte 
 



 

 

 

 

 

10.1. Forma d’execució 
 
10.1.1. L’adjudicatari ha d’executar els serveis objecte del contracte d’acord amb 
els principis de responsabilitat i d’eficàcia que cal, complint els termes convinguts. 
 
10.1.2. El compliment de les obligacions esmentades en aquest Plec i en les 
condicions tècniques, constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 
 
10.1.3. En el seu cas, l’empresa adjudicatària ha de presentar mensualment al 
servei de contractació les còpies dels corresponents butlletins de cotització. 
 
10.1.4. L’òrgan contractant o el seu representant tindrà la facultat de direcció i 
inspecció del contracte. Podrà supervisar, fins i tot, l’assistència del personal al treball, 
i la seva eficàcia. 
 
10.1.5. L’adjudicatari haurà de designar un representant amb poders suficients per 
a la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució dels serveis 
sempre que això no suposi modificacions del contracte no autoritzades. 
 
10.1.6.  L’empresa contractista haurà d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. També, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, 
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions de caràcter generals que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte. 
 
10.1.7. L’adjudicatari estarà obligat al compliment, sota la seva exclusiva 
responsabilitat, de les normes legals vigents en matèria fiscal, laboral, de protecció 
social i discapacitat, de Seguretat Social i higiene en el treball i altres de caràcter 
social, en especial referència al seu personal. 
 
L’adjudicatari haurà de complir les prescripcions establertes en la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment les del capítol III 
d’aquesta Llei, i també el que disposa el Reial decret 171/2004 de coordinació 
d’activitats empresarials. 
 
10.1.8. Es procedeix a l’execució subsidiària quan el contractista incompleix les 
obligacions que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, poden ser realitzades per 
un altre subjecte diferent d’ell mateix. 
 
10.1.9. L’òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s’ajusta 
a les prescripcions establertes per a l’execució i el compliment, i pot requerir, si escau, 
les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la 
recepció. Si les tasques efectuades no s’adeqüen a la prestació contractada com a 
conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i 
quedarà exempt de l’obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el preu 
satisfet. 
 



 

 

 

 

 

Si durant el termini de garantia s’acredita que hi ha vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista que els esmeni. 
 
Acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat algun dels 
inconvenients o la renúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista 
queda exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada. 
 
El contractista tindrà dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es 
formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
 
10.1.10. En el supòsit que del resultat de l’execució del contracte se’n derivin drets 
de propietat, la titularitat d’aquests drets serà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
10.1.11. El contractista haurà de guardar secret respecte a les dades o antecedents 
que no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i dels 
que tingui coneixement amb motiu d’aquest, llevat que l’òrgan de contractació no ho 
consideri aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte, en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
L’adjudicatari haurà de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual 
pugui tenir accés per raó d’aquest contracte, i haurà d’adoptar les mesures oportunes 
per tal que, en cap cas, es pugui fer ús d’aquesta informació fora de l’exercici de les 
funcions previstes en el marc d’aquest contracte. 
 
El tractament que, arran d’aquesta contractació, pugui fer l’adjudicatari de dades de 
caràcter personal tindrà la consideració d’accés a les dades per compte de tercers, 
segons preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. A aquest efecte, l’adjudicatari només tractarà 
les dades de conformitat amb les instruccions de l’Ajuntament, i no les aplicarà o 
utilitzarà amb un fi diferent al que constitueix l’objecte del contracte, ni les comunicarà 
a altres persones, encara que sigui només per a la seva conservació. 
 
Si és el cas, l’adjudicatari ha d’adoptar, en relació amb les dades de caràcter personal, 
les mesures de seguretat que estableix l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999 i el 
Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, aprovat per Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre. Igualment. ha de donar compliment a la resta de preceptes que 
siguin d’aplicació en matèria de protecció de dades. 
 
10.1.12. Aniran a càrrec de l’adjudicatari els tributs, i altres imports i càrregues 
fiscals, que estiguin relacionats amb la prestació del contracte. 
 
10.1.13. En tots aquells contractes el pressupost anual dels quals sigui superior a 
1.000.000,00 € serà obligatori, per part del contractista, i a càrrec seu, la realització 
d’una auditoria anual sobre el funcionament del servei. L’Ajuntament escollirà 
l’empresa auditora. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

10.2. Modificacions del contracte 
 
En general, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions al contracte 
quan així s’hagi previst en aquests Plecs o a l’anunci de licitació detallant-ne de forma 
clara, precisa i inequívoca les condicions, i en cas que no s’hagin previst, només es 
podran introduir modificacions en els següents casos: 

• Inadequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que 
pretenen cobrir-se degut a errors o omissions en la redacció del projecte o de 
les especificacions tècniques. 

• Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat (circumstàncies de tipus 
ecològic, hídric, arqueològic, mediambiental o altres) posades de manifest amb 
posterioritat a l’adjudicació del contracte i no previsibles amb anterioritat. 

• Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en 
els termes inicialment definits. 

• Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin. 

• Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte. 

 
La modificació que s’acordi no podrà, mai, alterar les condicions essencials de la 
licitació i l’adjudicació i es limitarà a introduir les variacions estrictament 
indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 
En el cas d’aquest contracte, l’Ajuntament podrà addicionar al manteniment nous 
espais i zones sense increment de cost, sempre que amb els mitjans humans i 
materials a disposició de la contracta es puguin assumir sense que es produeixi una 
disminució en la qualitat del servei contractat. Quan això no sigui factible, aquests 
espais i zones es podran addicionar, amb estudi previ i posterior aprovació, per l’òrgan 
municipal, d’una modificació de contracte. 
 
També es podrà modificar el contracte quan, per causes organitzatives, es considerin 
necessàries, per part de l’òrgan de contractació, variacions de l’estructura de 
personal, previ acord amb l’adjudicatari. 
 
Si per circumstàncies sobrevingudes es considera necessària l’adquisició, en 
propietat, de maquinària que no es troba en el parc inicial del contracte o ofert per 
l’adjudicatari, es podrà fer la corresponent modificació contractual de comú acord. 
 
10.3. Cessió i subcontractació 
 
L’adjudicatari pot cedir els drets i obligacions dimanants del contracte a un tercer 
d’acord amb allò previst en l’article 226 del TRLCSP. 
 
En matèria de subcontractació, és d’aplicació el disposat en l’article 227 del TRLCSP. 
 



 

 

 

 

 

10.4. Responsabilitats 
 
10.4.1. Indemnització per danys i perjudicis 
 
El contractista haurà de rescabalar a l’Ajuntament pels danys i indemnitzar-lo pels 
perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants 
de l’adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà per 
l’Ajuntament, en funció dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del contractista i 
sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi. 
 
10.4.2. Règim de faltes i sancions contractuals 
 
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, 
l’Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de 
sancions, o acordar-ne la resolució. 
 
10.4.2.1. Faltes 
 
L’incompliment o compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició 
de sancions. 
 
Són faltes molt greus: 
 
- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que produeixi un perjudici molt greu. 
 
- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista. 
 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

 
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 

cobratori. 
 
- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i 

de cessió contractual. 
 
- La reincidència en la comissió de faltes greus. 
 
- L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims 

aplicables d’aquest concurs. 
 



 

 

 

 

 

Són faltes greus: 
 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança. 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixin falta molt greu. 
 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, 
si escau. 

 
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 
 
- La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
 
Són faltes lleus: 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta greu. 
 
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta 
greu. 

 
10.4.2.2. Sancions 
 
Independentment del rescabalament per d’anys i perjudicis, en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions 
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Faltes molt greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 50 per 100 

de l’import d’adjudicació. 
 
b) Faltes greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 20 per 100 de 

l’import d’adjudicació. 
 
c) Faltes lleus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 10 per 100 de 

l’import d’adjudicació. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 
 
10.4.3. Reintegrament de les penalitzacions per demora i per sancions 
 
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu 
mitjançant la seva deducció en les factures que s’han d’abonar al contractista. 
 
 



 

 

 

 

 

10.5.  Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista 
 
1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs (en els casos en què 
s’estableixin requisits específics de titulació i experiència), formarà part de l’equip de 
treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de 
l’Ajuntament del compliment d’aquells requisits. 
 
L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb 
vista a no alterar el bon funcionament del servei (quan hi hagi raons que justifiquin 
aquesta exigència) informant en tot moment a l’Ajuntament. 
 
2.- L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 
contínua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del 
contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la 
negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la 
matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de 
prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de 
riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i 
obligacions que es deriven de la relació contractual entre empleat i empresari. 
 
3.- L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions exercides respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del 
contracte. 
 
4.- L’empresa contractista està obligada a executar el contracte en les seves pròpies 
dependències o instal·lacions tret que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els 
seus serveis a les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part del 
sector públic. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de 
treball diferenciats dels que ocupen els empleats públics. Correspon, també, a 
l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En el plec s’ha de fer 
constar, motivadament, la necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es 
prestin en les dependències dels departaments, agències, ens, organismes i entitats 
que formen part del sector públic. 
 
5.- L’empresa contractista ha de designar, almenys, un coordinador tècnic o 
responsable (segons les característiques del servei externalitzat poden establir 
diferents sistemes d’organització en aquest punt), integrat en la seva pròpia plantilla, 
que tindrà entre les seves obligacions les següents: 
 

a)  Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista enfront de l’Ajuntament, 
canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal 
integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i 
l’Ajuntament, d’altra banda, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de 
l’execució del contracte. 



 

 

 

 

 

b)  Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, 
i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que 
siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 

c)  Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de 
l’equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com 
controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball. 

d)  Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del 
contracte i, amb aquest efecte, coordinar adequadament l’empresa 
contractista amb l’Ajuntament, a efectes de no alterar el bon funcionament 
del servei. 

e)  Informar a l’Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en 
la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

 
 
IV. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
11. Extinció del contracte 
 
El contracte s’extingeix per compliment o per resolució. 
 
12. Compliment del contracte 
 
El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb 
els termes del mateix contracte i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat de la 
prestació. 
 
En tot cas, la seva constatació exigeix per part de l’Ajuntament un acte formal i positiu 
de recepció o conformitat del termini de trenta dies següents al lliurament o la 
realització de l’objecte del contracte. 
 
13. Resolució del contracte 
 
13.1. Causes 
 
Són causes de resolució del contracte: 
 
a)  La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 85 del TRLCSP. 

 
b)  La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 
 
c)  L’acord mutu entre l’Administració i el contractista. 
 



 

 

 

 

 

d)  La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i 
l’incompliment del termini assenyalat a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 112 
del TRLCSP. 

 
e)  La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a 

l’establert a l’apartat 6 de l’article 216 del TRLCSP o l’inferior que s’hagi fixat a 
l’empara del seu apartat 8. 

 
f)  L’incompliment de la resta de les obligacions contractuals essencials, 

qualificades com a tals en els plecs o en el contracte. 
 
g)  La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 

possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua 
executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el 
contracte de conformitat amb el que disposa el títol V del llibre I del TRLCSP. 

 
h)  Les establertes expressament en el contracte. 
 
i)  L’incormpliment del compromís d’acceptació de l’adquisició de la finca descrita a 

l’Annex 8 del Plec de Prescripcions Tècniques, en el seu cas. 
 
j)  Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de contracte en el 

TRLCSP. 
 
13.2. Efectes 
 
L’incompliment per part de l’Ajuntament de les obligacions del contracte determina a 
favor de l’adjudicatari, amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que 
aquest incompliment irroguin a l’adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest ha 
d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnització s’ha 
de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si escau, s’hagi constituït, sens 
prejudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista per que fa a l’import 
que excedeixi en de la garantia. 
El secretari de la Corporació i l’Interventor Municipal que subscriuen, informen 
favorablement el present Plec de clàusules administratives particulars, en compliment 
del que disposa l’article 275.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i disposicions 
legals vigents. 
 
Vilanova i la Geltrú, 24 de febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
 
 
MODEL DE SOL·LICITUD DELS LICITADORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Núm. d’expedient 

002/2015-CONT 
Dependència que tramita l’expedient 

Servei de Contractació 
 
Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabilitat 
 
Dades de l’empresa licitadora 
Tipus empresa 

  empresa individual  persona jurídica 
Nom de la raó social       
Tipus de societat       
NIF/CIF Núm. de registre de societats             

Domicili de la seu social       

Codi postal Localitat             
Telèfon Fax             
Adreça electrònica       

 
Dades de la persona representant de l’empresa licitadora 
Cognoms i nom NIF             
Domicili       

Codi postal Localitat             
Telèfon Fax             
Adreça electrònica       

Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
 
Declaració de responsabilitat 
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d’admissió, en nom seu, com a titular o propietària 
de l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu consell d’administració, declara sota 
la seva responsabilitat, que no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb els articles 54, 60 i 146 del TRLCSP, i que està al corrent pel que fa al compliment de 
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’empresa 
 
Lloc i data       



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 
 
 
MODEL DE DECLARACIÓ D’ESTAR EXEMPT DE DONAR-SE 
D’ALTA DE L’IAE O DE PAGAR L’IMPOST 



 

 

 

 

 

Declaració d’exempció de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) 
 
Dades de l’empresa  
Tipus empresa 

  empresa individual  persona jurídica 
Nom de la raó social       
Tipus de societat       
NIF/CIF Núm. de registre de societats             
Domicili de la seu social       

Codi postal Localitat             
Telèfon Fax             
Adreça electrònica       

 
Dades de la persona representant de l’empresa  
Cognoms i nom NIF             
Domicili       

Codi postal Localitat             

Telèfon Fax              
Adreça electrònica       

Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
 
Declaració responsable d’exempció 
La persona les dades de la qual consten en l’apartat anterior, en nom seu, com a titular o propietària de 
l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu consell d’administració, declara sota la 
seva responsabilitat, que l’empresa, d’acord amb la normativa vigent reguladora de l’impost sobre 
activitats econòmiques, està exempta de: 
 

 donar-se d’alta en la matrícula de l’esmentat impost.1 
 pagar els rebuts de l’impost. 

Signatura de la persona declarant i segell de l’empresa 

 
 
Lloc i data       

                                                 
1 En cas de no estar-ne exempt haurà d’aportar document acreditatiu de l’alta. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 3 
 
 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA SOLVÈNCIA 
TÈCNICA, D’ACORD AMB LA CLÀUSULA 5.3.9 DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La solvència tècnica s’acreditarà d’acord amb el que disposa l’article 78 del TRLCSP. 
 
Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis 
 
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha 
d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa 
que es pot acreditar, segons l’objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans següents: 

a)  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui 
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats 
s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquests, si manca aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

b)  Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, 
participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 

c)  Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per 
garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa. 

d)  Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de 
respondre a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom 
d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què estigui 
establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de l’organisme esmentat. El control ha de 
versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans d’estudi 
i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de la qualitat. 

e)  Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de 
l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte. 

f)  En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari 
pot aplicar en executar el contracte. 

g)  Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal 
directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa 
corresponent. 

h)  Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a 
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa 
pertinent. 

i)  Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 4 
 
 
MODEL D’OFERTA TÈCNICA, D’OFERTA ECONÒMICA I 
D’ETIQUETA DE MOSTRES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proposició econòmica de contractació 
 
Dades de l’empresa proposant 
Nom 

       
NIF/CIF 

       
Domicili social 

      
Codi postal Localitat 

            
 
Dades de la persona representant de l’empresa  
Cognoms i nom NIF 

            
Domicili 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax  

            
Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
  
Dades de l’objecte del contracte 
Núm. d’expedient 

002/2015-CONT 
Descripció de l’objecte 

Servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona A i d’alienació de la finca ref. cadastral 3560105CF9636S0001YP 
Import de l’execució anual, IVA exclòs        
Import de l’IVA anual *       
* (part de neteja al 10% i part de jardineria al 21%) 
Import total anual        
Acceptació de l’adquisició de la finca descrita a l’Annex 8 del Plec de Prescripcions Tècniques per valor de 943.000,00 
€ a restar de l’import d’adjudicació (segons apartat 1.1.b. dels criteris d’adjudicació de l’Annex 6 del present Plec), en el 
termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte. 
 

     SÍ   NO 
 
La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de 
l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat 
d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.  
 
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 
 
 

Lloc i data       



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 5 
 
 
 
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents o persones en qui 
deleguin:     
 
- Sra. Glòria Garcia Prieto, regidora de Serveis Viaris i Mobilitat (actuarà com a suplent 

el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna) 

- Sr. Jordi Campamà Pujol, cap del servei de Serveis Viaris, Mobilitat i Manteniment 
Ciutat (actuarà com a suplent el Sr. Carles Surià Ferrer, tècnic mig responsable de Mobilitat) 

- Sr. Santi Alcaraz Fernández, tècnic de grau mig responsable de residus i neteja 
(actuarà com a suplent el Sr. Jordi Recasens Pla, tècnic mig responsable de la USM) 

- Sr. Paquito López Aguilera, tècnic especialista responsable de jardineria (actuarà 
com a suplent el Sr. Pere Batlle Cordón, tècnic mig responsable de Platges) 

- Sr. Cèsar Rodríguez Solà, interventor municipal (actuarà com a suplent el Sr. Josep Maria 
Sabater Navarro, cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis Generals) 

- Sr. Isidre Martí Sardà, secretari de la Corporació (actuarà com a suplent el Sr. Fermin 
Ortega Vázquez, assessor jurídic del servei de Contractació) 

- Sra. Mònica Jardí Marquès, tècnica auxiliar del servei de Contractació, qui actua 
com a secretària de la Mesa de Contractació (actuarà com a suplent la Sra. Sílvia Vilanova 
Mestres, administrativa del servei de Contractació) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 6 
 
 
 
DESGLOSSAMENT DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Criteris d’adjudicació: 
 
1.   Criteris quantificables de forma automàtica (sobre 2) fins a 70 punts: 
 
 
1.1. Proposta econòmica ......................................................................... fins a 60 punts 
 
1.1.a. Rebaixa del preu respecte l’import màxim previst (fins a 20 punts) 
 
S’exclouran les ofertes que superin una rebaixa de 50.000,00 € anual sobre el tipus de 
licitació. 
 
L’oferta més baixa rebrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una 
puntuació proporcional segons la següent fórmula: 
 
Ome * 20 punts / Io 
 
Ome: Oferta més econòmica 
Io: import ofert pel licitador 
 
1.1.b. Proposta de forma de pagament mixta (fins a 40 punts) 
 
Es valoraran amb 40 punts aquelles ofertes que acceptin, com a forma de pagament 
parcial del contracte, l’adjudicació, al seu favor, de la finca recollida a l’Annex 8 del 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Aquesta adjudicació tindrà un valor total de 943.000,00 € repercutint aquest valor al 
preu de forma lineal i mensual, durant els quatre anys inicials de contracte, no podent 
oferir la repercussió en un termini superior. 
 
Per tant, a efectes aclaridors, el preu anual final del contracte a liquidar per 
l’Ajuntament serà el proposat pel licitador menys l’import de 235.750,00 €.  
 
 
 
1.2. Millores sense cost ........................................................................... fins a 10 punts 
 
1.2.a. Hores extraordinàries (fins a 5 punts) 
 
Compromís d’aportar un nombre d’hores anuals de servei sense cost, amb una 
limitació màxima de 250 hores, per atendre situacions extraordinàries i d’emergències 
fora de l’horari de servei. L’oferta es puntuarà proporcionalment, de conformitat amb la 
següent fórmula: 
 
50 hores 1 punt 
100 hores 2 punts 
150 hores 3 punts 
200 hores 4 punts 
250 hores 5 punts 



 

 

 

 

 

 
 
1.2.b. Esporga plataners (fins a 5 punts) 
 
Atenent la necessitat de realitzar quinquenalment l’esporga en terciat en dies festius 
dels plataners de l’antiga C-246 al seu pas pel centre urbà, es valorarà 
alternativament el següent: 
 
1.- el compromís de realitzar aquesta feina únicament durant el primer any de 
contracte – 2,5 punts. 
 
2.- acumulativament dal compromís de realització de la feina durant el primer any de 
contracte i, en cas d’executar les dues pròrrogues previstes, el compromís de realitzar 
aquesta feina també en el darrer any de contracte – 5 punts. 
 
 
2.  Criteris avaluables en base a un judici de valor (sobre 3) fins a 30 punts: 
 
 
2.1. Memòria tècnica i proposta d’explotació........................................... fins a 25 punts 
 
Els projectes que no s’ajustin a l’estructura que es detalla a continuació quedaran 
desqualificats. 
 
A l’interior del sobre es farà constar el seu contingut enunciat numèricament, en un full 
independent. 
 
La documentació referent a aquest sobre s’haurà de presentar, obligatòriament, en 
format paper i en suport digital (una còpia). En cas de discrepància entre les dades 
que figurin en format paper i les que figurin en suport digital, prevaldran les primeres. 
 
2.1.a. Recursos humans, organització i planificació del servei (fins a 10 punts) 
 
- Relació de la plantilla amb categories 
- Organització dels equips de treball i personal amb la maquinària i útils assignats 

als mateixos 
- Planificació dels treballs 
- Mètodes concrets de control intern i del servei 
- Mesures medi-ambientals concretes que millorin la qualitat del servei 
 
2.1.b. Parc mòbil i maquinària (fins a 5 punts) 
 
- Relació detallada de vehicles, maquinària i útils, indicant si són de nova adquisició, 

lloguer, etc. 
- Característiques tècniques 
- Detall unitari dels costos 
- Períodes d’amortització, valors residuals 
 
 



 

 

 

 

 

2.1.c. Instal·lacions fixes (fins a 5 punts) 
 
- Descripció detallada de les instal·lacions (distribució, superfícies, usos) 
- Proposta d’ubicació en el terme municipal. S’acreditarà un precontracte de lloguer 

o propietat 
- Certificat de compatibilitat urbanística de l’indret on es vol instal·lar 
 
2.1.d. Gestió de qualitat del servei i del medi ambient (fins a 5 punts) 
 
- Mètodes concrets de control intern del servei 
- Mesures medi-ambientals concretes que millorin la qualitat del servei 
 
Puntuació mínima 50% sobre la puntuació total de la Memòria tècnica i proposta 
d’explotació. Totes les ofertes hauran de contenir la Memòria tècnica i proposta 
d’explotació degudament complimentada i separant amb claredat tots els 
aspectes citats amb anterioritat. La manca d’alguns dels aspectes provocarà 
l’exclusió directa del procediment. Tanmateix, els licitadors que no arribin a una 
puntuació mínima del 50% en aquesta Memòria quedaran, també, directament 
exclosos del procediment. 
 
 
2.2. Millores proposades  .......................................................................... fins a 5 punts 
 
Propostes d’ampliació i millora de la xarxa de rec de la ciutat: es valorarà l’aportació 
d’un sistema de gestió remota i centralitzat de les xarxes de reg de diverses zones de 
la ciutat amb els objectius d’estalvi d’aigua, optimitzar els temps de reg, detecció de 
fuites, estalvi en tasques de manteniment i per millorar la seguretat en situacions de 
vents forts, gelades, etc. Es poden proposar sistemes per zones en funció dels 
consums, de les dimensions o per fases. En tot cas, els sistemes proposats han de 
ser de provada eficiència en ciutats o espais de similars dimensions. Es valorarà, 
entre altres criteris, els següents: 
 

- número de zones proposades 
- abast de zona d’implantació en metres quadrats 
- qualitat, eficiència i prestacions del sistema proposat 



 

 

 

 

 

 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL 
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
I NETEJA DELS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
ZONA A, I D’ALIENACIÓ DE LA FINCA NUM 62424 DEL REGISTRE DE LA 
PROPIETAT NÚM. 2 DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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CLÀUSULA 1. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 
 
Les prestacions a realitzar seran les que, executades dins la pràctica del bon 
ofici i sota les normes i directrius dels tècnics de l’ajuntament i el present plec 
tècnic, aconsegueixin que la jardineria de la ciutat, els camins públics, els 
solars de titularitat municipal o els privats amb conveni amb obligació de 
manteniment i el seu terme municipal, mantinguin un correcte estat de salut i 
conservació.  
 
També s’haurà de contemplar la neteja de les mateixes zones verdes. A més 
s’hauran de tenir en compte el compliment de les “Normes per a la correcta 
execució de tasques d’obra en jardineria” de Serveis Viaris de l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú que es detallen a l’Annex 1, i les “Normes 
Tecnològiques de jardineria i paisatgisme” del Col�legi oficial d’enginyers 
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 
 
L’objecte del present plec es defineix de forma específica pel volum d’hores 
anuals contractades, essent el mínim les derivades del present plec, i de 
conformitat amb l’oferta formulada per l’adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, l’objecte final de la contractació quedarà definit pels 
requisits establerts en aquest Plec i, tanmateix, per l’oferta presentada pel 
licitador adjudicatari, assumint aquest en tot cas el risc i ventura de 
l’explotació. 
 
Per últim, el present plec també inclou en el seu objecte l’alienació de la 
finca 62424, del registre de la propietat núm. 2, actualment propietat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a favor de l’adjudicatari, per l’import i 
condicions que s’esmenten a l’ANNEX 8. L’alienació de la finca s’inclou al 
present plec per considerar-se adequada per a la instal�lació de la base del 
servei de neteja i jardineria que conforma l’objecte principal d’aquest Plec, 
sense que aquesta instal�lació sigui condició sine qua non per a l’adjudicatari, 
en el cas d’alienació al seu favor.  
 
 
CLÀUSULA 2. CONDICIONS GENERALS 
 
L’adjudicatari realitzarà, pel seu compte, tots els treballs de transport de 
material, plantes i residus resultants del treball, inclosos en l’adjudicació.  
 
L’adjudicatari aportarà al seu càrrec, i dins del preu global del contracte, els 
materials següents: adobs, llavors, substrats i dins d’aquests terres per reomplir 
escocells, arranjament d’escorrenties i per reomplir els sorrals de les zones de 
jocs infantils, productes fitosanitaris tant preventius com de control en cas de 
plaga, els que calguin pel compliment dels protocols preventius de la 



 

 

 

 

 

legionel�losi, que seran els protocols tipus definitius de la Diputació de 
Barcelona de L’any 2012 sobre inspecció dels sistemes de reg per aspersió i el 
protocol d’inspecció de fonts ornamentals i altres materials necessaris per 
complir els objectius del present concurs. 
 
L’adjudicatari es farà càrrec del transport fins a la ciutat dels arbres, arbustos, 
flor de temporada , elements vegetals i substrats. 
 
El trasllat a peu d’obra, i la plantació en el seu cas, serà també a realitzar per 
l’adjudicatari. El subministrament dels materials objecte d’aquest article per 
part de l’adjudicatari implicarà un examen, mesura i recompte per part del 
tècnic facultat per l’ajuntament, abans de la seva utilització o plantació, 
denegant-se la recepció en cas de no reunir les qualitats adequades. Seran 
objecte de possible examen especial els arbres, arbusts, palmàcies i altres 
plantes en el seu lloc de procedència.  
 
En qualsevol cas, l’ajuntament podrà ordenar, per compte de l’adjudicatari, 
les anàlisis oficials que resultin necessàries. 
 
Anirà a compte de l’ajuntament el cost del subministrament dels arbres, 
arbustos, flors de temporada , materials per a la reparació dels sistemes de  
reg automatitzats i resta d’elements necessaris per les reposicions o millores 
dels espais subjectes a aquest contracte, així com la reparació i l’energia 
elèctrica per a les bombes d’aigua instal�lades, o de nova instal�lació durant 
el contracte. 
 
 
CLÀUSULA 3. TRAMESA D’INFORMACIÓ 
 
L’empresa adjudicatària designarà un encarregat del servei que haurà 
d’estar localitzable en horari laboral per poder comunicar-li instruccions tant 
sobre les tasques ordinàries com sobre incidències sobrevingudes. Tanmateix 
serà necessari disposar d’un telèfon de contacte permanent per a situacions 
extraordinàries. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a complir totes aquelles disposicions referents a 
la classe, ordre, manera i temps d’executar els treballs contractats que puguin 
ésser-li comunicats pels tècnics municipals. 
 
 
CLÀUSULA 4. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
En les oficines del servei a Vilanova hi haurà tota la documentació tècnica 
necessària pel bon desenvolupament del servei. Com a mínim es disposarà 
de la següent documentació: 
 



 

 

 

 

 

1. NTJ: “Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme” del Col�legi 
Oficial d’enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (1993-
1999 i posteriors). 

 
2. Mètode de valoració de l’arbrat ornamental “Norma Granada”. 

Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics. MAB-UNESCO (1990). 
Revisió de 2006. 

 
3. Guia de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura Ramaderia i 

Pesca de la Generalitat de Catalunya actualitzada.  
 
4. Guia de fitoreguladors del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 

de la Generalitat de Catalunya actualitzada.  
 
 
 
CLÀUSULA 5. OPERACIONS A REALITZAR I FREQÜÈNCIES 
 
1. CONSERVACIÓ DE GESPES I PRATS 
 
1.1. Segues: 
 
Les gespes es segaran setmanalment d’abril a setembre i quinzenalment 
d’octubre a març. De manera general, l’alçària de la gespa serà de 3 a 5 cm 
sense admetre’s en cap cas una alçària superior a 10 cm.  No podrà realitzar-
se d’una vegada el tall de més d’una tercera part de l’alçària de la gespa. 
Després de cada sega, les restes que, a conseqüència de la mateixa, 
poguessin quedar sobre la gespa es retiraran de manera immediata i es 
procedirà a regar la superfície segada. 
 
Els prats es segaran amb freqüència de 10 cops a l’any.  
 
1.1.1. Retall de vores i eliminació de males herbes: 
 
Aquesta operació es farà de manera conjunta amb la sega per tal 
d’optimitzar recursos. L’operació de perfilat s’executarà amb mitjans 
mecànics (desbrossadora de capçal amb fil), de manera preferent, i sempre 
de manera preventiva, sense deixar que es perdin els límits. En cap cas es 
podran utilitzar productes herbicides d’origen químic per la prohibició vigent 
per acord de Ple de la seva utilització en la jardineria pública de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
1.1.2.   Regs gespa: 
 
Tres o quatre setmanals d’abril a setembre i d’un a dos setmanals la resta de 
l’any, segons necessitats. Per evitar actes vandàlics, les programacions 



 

 

 

 

 

automàtiques  per aspersors i difusors, cobriran des de la matinada dels dilluns 
fins a la matinada del divendres i s’exclouran els caps de setmana.  
 
Els elements que componen les instal�lacions de reg hauran de revisar-se i 
controlar-se de manera periòdica. La reparació de les avaries detectades es 
farà de manera immediata en cas de fuita i com a norma general haurà de 
fer-se en un període màxim de 24 hores a la primavera i a l’estiu i de 48 hores 
la resta de l’any, excepte en períodes de sequera, que haurà de ser de 12 
hores. La reparació consistirà en la  substitució d’aspersors i accessoris trencats 
o defectuosos. I reprogramació anual o segons necessitat. També s’inclourà 
la reparació d’elements elèctrics, de bombes i equipaments que estiguin 
relacionats amb la xarxa de reg, així com la neteja d’estanys i dipòsits 
existents utilitzats.  
 
L’ajuntament facilitarà a l’empresa l’aigua de reg. 
 
També es tindrà en compte el compliment dels decrets de sequera i els 
protocols preventius de la legionel�losi.  
 
1.1.2. Escarificat/ Airejat / Regeneració: 
 
La tasca d’escarificat es farà evitant les condicions de sequera. Caldrà 
realitzar-la en temps humit i càlid per afavorir el procés de recuperació. Es 
realitzarà immediatament després d’una sega i en base a dues passades 
creuades amb la maquinària corresponent. Es recolliran, transportaran i 
eliminaran immediatament les restes produïdes. L’airejat de les gespes es 
realitzarà abans de la parada vegetativa hivernal, és a dir, a l’inici de la 
tardor i/o amb preferència a l’inici de la primavera, fins a una profunditat 
aproximada de 10-15 cm. (període de rebrotament). 
 
Després de les operacions d’escarificat o airejat es farà un recebat per 
millorar les condicions granulomètriques del sòl. El material aportat haurà de 
repartir-se de manera homogènia, amb mitjans mecànics i en dia sec. La 
proporció serà de 2 parts de sorra fina i 1 de torba, esmenes orgàniques o 
substrat (proporció 2:1).  
 
1.1.3. Sembres i ressembres:  
 
La reposició de la gespa es podrà fer a través de ressembra de llavors, per pa 
d’herba, o esqueixos. Es planificarà per realitzar la tasca a la primavera, per 
oferir unes condicions d’humitat i temperatura adequades. La periodicitat 
d’aquesta tasca dependrà de l’existència o bé de calbes o zones 
deteriorades. 
 
a) Tractaments fitosanitaris: segons necessitats. 



 

 

 

 

 

b) Adobat anual: Les formulacions i dosis dels adobs i fertilitzants dependran 
de les condicions físico-químiques del sòl i de l’estat vegetatiu de 
l’espècie. La línia de conservació general a seguir serà afavorir l’aplicació 
d’adobs orgànics (tipus esmenes, substrats, compost, etc.) que 
comportaran un valor afegit d’enriquiment de les terres de base. 

c) Gespes artificials : manteniment segons necessitats del producte. 
d) Neteja de papers i brossa dins les zones de gespa, pradenca i parterres: 

sempre que s’intervingui en les mateixes. 
 
2. PLANTACIONS, FLORS DE TEMPORADA I JARDINERES: 
 
2.1. Reg 
 
Les noves plantacions d’arbrat o arbustiva, així com bardisses i flor de 
temporada, es mantindran en un bon estat hídric mitjançant xarxa de reg 
automatitzada o amb cuba. 
 
En el cas de l’arbrat de nova plantació o reposicions el reg serà d’obligatori 
compliment durant els tres anys posteriors a la seva plantació. L’adjudicatari 
tindrà una cura especial en no malbaratar l’aigua emprada per regar, mirant 
de no abocar aigua a la via pública fora de les zones d’escossells, parterres, 
gespa, etc. 
 
L’adjudicatari està obligat a garantir el reg de totes les zones verdes, tinguin 
reg automàtic o manual amb cuba, en el cas que es produeixin avaries.  

 
2.2. Reposició de faltes 
 
Els arbres i vegetació morta o en mal estat, seran eliminats en un termini 
inferior a 15 dies, fet que s’haurà de comunicar als tècnics municipals, els  
quals decidiran la seva substitució.  En el cas que per les dimensions de la 
soca sigui recomanable que es deixi fins que sigui viable la seva extracció, 
aquesta es deixarà a una alçada d’un metre per evitar caigudes i es retirarà 
quan es disposi dels mitjans necessaris en cada cas. Quan per causes 
atribuïbles al contractista (p. e. manca o incidències de reg, adobat irregular, 
etc., i, en general, totes aquelles no causades per vandalisme o patologies) 
s’hagi de substituir un element vegetal dins d’una de les zones verdes 
contractades, aquesta substitució (materials), els mitjans i totes les tasques de 
plantació i transport derivades seran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
Totes les plantes subministrades (arbres, arbustos, plantes de temporada, 
enfiladisses, etc.) hauran de rebre prèviament el vistiplau de la direcció 
tècnica municipal responsable del servei abans de ser plantades. En aquesta 
inspecció es controlaran aspectes de qualitat, dimensions, etc., prèviament 
fixades. 



 

 

 

 

 

 
2.3. Entutorat 
 
Cada vegada que es planti un arbre o un arbust d’alçària superior als 2,00 m., 
o un perímetre inferior a 18/20,  s’haurà d’instal�lar un tutor o tutors, depenent 
del cas. També es substituiran els que manquin a conseqüència del 
vandalisme o d’altres causes, circumstàncies d’ubicació i necessitats 
mediambientals. Els tutors seran de la mida i tipus que designin els tècnics 
municipals. Els tutors de les noves plantacions aniran a càrrec de 
l’ajuntament. 
 
2.4. Flor de temporada 
 
Els tècnics municipals indicaran les zones on ubicar flor de temporada. Es 
realitzaran un mínim de dos canvis anuals, segons necessitats, i es realitzarà 
una aportació anual de matèria orgànica desinfectada lliure de llavors, de 
males herbes i d’altres impureses. L’ajuntament assumirà els costos de la flor 
de temporada, així com de les reposicions per vandalisme o substracció. 
 
 
3. MANTENIMENT D’ARBRAT 
 
3.1. Criteris Generals  
 
Els arbres per al seu desenvolupament natural no precisen de poda o 
esporga. Així doncs, la poda és una tècnica artificial de cultiu que l’home 
aplica per aconseguir una determinada finalitat. S’ha de tenir en compte que 
en l’arbrat urbà, aquestes finalitats són molt concretes, per tant, la poda no es 
pot realitzar de qualsevol manera. 
 
En tota poda o esporga cal respectar, dins les limitacions que imposa l’entorn 
urbà, la forma genuïna o natural dels arbres. Si això no és possible, els arbres 
hauran de vegetar sempre equilibradament entre el sistema radicular, el 
volum del tronc i la superfície foliar amb el brancatge.  
 
Cal tenir ben  present  que disminuir  o suprimir alguna part de  l’arbre  implica 
trencar  l’equilibri  natural (arrels/tronc/superfície foliar-branques) i produeix un 
desequilibri fisiològic a l’arbre, per tant, hi ha un cert risc en la poda que es 
pot evitar treballant bé. 
 
Les tècniques de poda aplicades des de 1980 tendeixen a recuperar els 
arbres que anteriorment estaven desequilibrats per antigues podes dràstiques 
i abusives. La tasca d’aquests anys s’ha encaminat a equilibrar 
progressivament el volum de la brancada superfície foliar amb la resta de 
parts de l’arbre, de manera que en alguns casos l’esporga es limita a 
neteges, aclareix i substitució d’unes branques per unes altres. 



 

 

 

 

 

 
En altres casos i degut als condicionants i limitacions que imposa el món urbà, 
s’han hagut d’aplicar tècniques que busquen aquest equilibri però en les que 
calen altres tractaments de poda més limitatius. 
 
Així hi ha arbres que se’ls hi respecta la forma genuïna i natural, i que cada 
tants anys, en funció de les espècies, desenvolupament i limitacions que 
imposa l’espai físic on està plantat, es redueixen les capçades pel mètode 
anglès de reducció de capçades (exemples en Plàtans, Pollancres, Oms,...) 
 
Cal realitzar totes les operacions de poda i formació dels arbres de manera 
que quedin suficientment separats i a les distàncies de seguretat que indiquin 
les normatives vigents, de l’enllumenat públic, conduccions de Cies. de 
Serveis i especialment de les elèctriques i de la senyalització viària, semàfors i 
trànsit, que en tot moment i durant tot l’any s’hauran de poder visualitzar 
perfectament. 
 
Hi ha d’altres afectats per Cies. de Serveis, en gran part, anualment, però 
obrint-los en forma de "Y", tot formant la capçada pels laterals de les 
conduccions de serveis que queden en la part central i en els casos en què és 
possible, es forma una capçada superior que tanca per sobre les 
conduccions de les Cies. de Serveis, així l’arbre forma capçada per sobre 
d’elles i no les toca ni destorba. Es fa poda de formació de varis anys 
(exemple de Plàtans, Negundos, Pollancres i d’altres...). Això sempre i quan les 
normatives i seguretat de les xarxes de serveis ho permetin. 
 
Hi ha arbres en què l’esporga es limita a puntuals neteges o que fins i tot no es 
toquen durant varis anys. 
 
Altres, com que són de volum natural reduït, l’esporga és molt poc laboriosa. 
 
La poda que s’apliqui seguirà aquests criteris genèrics i sempre recercarà el 
volum natural i el més equilibrat possible, atenent a la vegada a les limitacions 
urbanes (les branques no han de molestar les propietats veïnals, ni al pas de 
vianants i vehicles alts, han d’estar suficientment separades de les 
conduccions de les Cies. de Serveis i de les balconades, etc...) en aquests 
casos caldrà reduir i controlar més el volum de l’arbre, però tot recercant 
l’equilibri. 
 
A títol de resum es relacionen les funcions i/o objectius funcions dels treballs 
de poda. 
 
1. Funció sanitària. 
2. Seguretat viària  
3. Funció estètica. 
4. Control de la forma i de l’estructura de l’arbre. 



 

 

 

 

 

5. Control del tamany de la copa de l’arbre. 
6. Densitat de fullatge de l’arbre. 
7. Control de creixement fins un desenvolupament futur adequat. 
8. Regularització de l’equilibri entre la superfície foliar i la radicular. 
9. Obtenció de flors o fruits de valor ornamental. 
 
3.2. Època de poda 
 
La poda es pot realitzar durant tot l’any, però es farà majoritàriament durant 
l’època d’atur vegetatiu de la majoria dels arbres del nostre país, que és de 
novembre fins a març. 
 
No s’efectuaran esporgues en mesos de glaçades ni amb pluges intenses. 
 
Les coníferes es podaran a la tardor preferentment. 
 
Les esporgues dels arbres i tanques arbustives de les escoles es realitzaran 
durant les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa preferentment, i en el 
cas que això no fos possible justificadament, es faran fora d’horari escolar. 
 
En els casos dels carrers amb il�luminació nadalenca, el seu arbrat s’esporgarà 
durant la primera quinzena de novembre per tal que doni temps a col�locar 
les garlandes, o immediatament després de festes. 
 
Previ a l’inici de la campanya es realitzarà un calendari d’esporga amb la 
relació d’arbres a esporgar, seguint criteris de prioritat establerts amb els 
tècnics municipals, i finalitzada la mateixa s’aportarà la relació de les 
esporgues efectuades, detallant nombre, carrers, espècies i tones retirades. 
 
3.3. Periodicitat de les podes 
 
Aquesta vindrà determinada per les particularitats resultants de la conjunció 
dels factors que es donin en cada carrer i en funció del tipus d’arbres. 
 
No obstant, s’intentarà seguir els següents criteris: 
 
a) En els parcs, places i d’altres zones verdes, on els arbres tinguin espai 

suficient per al seu desenvolupament, l’esporgada únicament serà 
necessària per mantenir el bon estat sanitari, la forma adequada i garantir 
la màxima seguretat i estabilitat de les branques. 

 
b) Respecte als arbres d’alineació, la manca d’espai per al seu normal 

desenvolupament, farà necessària la seva esporgada amb una 
freqüència de tres anys com a màxim, i sempre  que sigui necessària, quan 
produeixin molèsties al pas de vianants o a les vivendes més properes.  

 



 

 

 

 

 

La periodicitat de les podes serà la que estableix l’annex de freqüència de 
podes. 
 
No obstant, els tècnics municipals podran determinar altres periodicitats de 
cadascuna de les unitats. 
 
3.4. Normes generals d’aplicació 
 
Amb caràcter general i a no ser que s’especifiqui el contrari per part de 
Direcció Facultativa Municipal, a cada arbre se li efectuaran les següents 
operacions: 
 
1. Eliminació de totes les branques seques. 
2. Eliminació de totes les branques trencades. 
3. Eliminació de totes les branques malaltes o atacades per insectes, les 

quals siguin irrecuperables des del punt de vista sanitari. 
4. Eliminació de tots els monyons. 
5. Eliminació de tots els xucladors. 
6. Eliminació dels rebrots de l’arrel. 
7. Rectificació dels talls de poda efectuats incorrectament amb la  finalitat 

d’afavorir la seva correcta cicatrització. 
8. Eliminació de les branques que presenten competències desfavorables. 
9. Eliminació de les branques més dèbils, deixant les més fortes, sanes i millor 

situades, en el cas d’encreuament o contacte. 
10. Alleugeriment de les branques quan presenten excessiu pes en relació al 

diàmetre, eliminant part del seu pes, especialment en l’extrem de la 
branca. 

11. Efectuar tots els treballs correctament seguint les tècniques actuals dels 
talls perfectes (arranat a l’arruga de l’escorça i al coll de la branca, 
sense afectar-los) de tal manera que s’afavoreixi sempre el 
desenvolupament natural del tall de cicatrització. 

12. Realització de totes les operacions de la poda tenint en compte les 
característiques estructurals de l’arbre, tant en el moment de la poda 
com en el seu desenvolupament futur. 

 
3.5. Realització de les podes 
 
1. Els treballs d’esporga es realitzaran durant els mesos que es defineixen en 

el calendari adjunt. 
2. Els treballs de poda es senyalitzaran de manera convenient, tal i com es 

descriu a l’apartat “Mesures de seguretat i senyalització dels treballs”. 
3. Es procurarà que els arbres presentin el màxim volum de copa en relació 

amb les característiques de cada espècie, l’edat dels arbres i també 
d’acord amb les distàncies a vivendes i vials de circulació. 

4. La poda, generalment, procurarà respectar la forma genuïna de les 
espècies i evitarà la proliferació de callositats i monyons. 



 

 

 

 

 

5. S’eliminaran sempre les branques seques, malaltes o defectuoses. 
6. Es donarà avís en els casos que es trobin arbres malalts, amb ferides, 

accidentats, defectuosos i perillosos. 
7. Els arbres joves, generalment, seran sotmesos a una poda de formació. 

S’especificarà en cada cas el tamany i la forma que es vol assolir. 
8. Es procurarà que l’arbrat presenti un aspecte d’homogenitat en cada 

carrer pel que fa referència al tamany, volum i tractament. 
9. Els arbres de vistosa floració seran podats de manera que es respectin els 

borrons florals. 
10. S’aportaran totes les eines, maquinària, escales, vehicles i altres que 

calguin per a la bona execució dels treballs, tant de poda com de 
restauració, sanejament, recollida i transport de les restes. 

11. Únicament s’utilitzaran les eines apropiades de tall que el facin llis i ben 
net, podent aplicar cicatritzants en les ferides importants de més de 5 
cm. 

12. Caldrà desinfectar les eines de tall en tots aquells arbres sotmesos o 
propensos a fitopatologies o contagis. Es cremaran o es portaran a 
abocadors especialitzats en el seu correcte tractament les restes de 
l’esporga que es considerin focus de transmissió de malalties patògenes. 

13. Els treballs de recollida i eliminació del brancatge seran simultanis a la 
poda, carregant immediatament les restes. En el cas que això no sigui 
possible, es delimitaran i senyalitzaran adequadament per un període 
màxim de 24 hores. 

14. Es netejarà escrupolosament de les restes d’esporga la via pública, 
recollint totes les branques, branquillons, fullatge, estelles i altres. 

15. Es pren la responsabilitat de les restes orgàniques produïdes per la poda 
que es portaran a una planta de compostatge o eliminació autoritzada. 
Podent-se  triturar in situ. 

16. Els treballs de poda seran realitzats per personal especialitzat, disposant 
de direcció tècnica adequada. 

17. Els nius de grans dimensions que pel seu volum facin perillar l’estabilitat 
natural de l’arbre, seran eliminats preservant la vida de les aus. Els nius 
d’espècies invasores seran retirats quan s’actuï per qualsevol motiu. 

 
3.6. Tècniques de poda que s’aplicaran 
 
Les tècniques de poda que se seguiran per a cada tipus de poda a realitzar, 
seran les següents: 
 
• Tècnica de tall perfecte. 
• Tècnica d’eliminació de branques insertades en el tronc principal. 
• Tècnica d’eliminació de branques en forqueta-forca. 
• Tècnica d’eliminació de branques en general. 
 
En totes les tècniques que s’utilitzaran es tindrà un doble objectiu:  
 



 

 

 

 

 

1. Afavorir una cicatrització ràpida i total. 
2. Evitar al màxim la infecció, la pudrició interna dels teixits de l’arbre.  
 
 

• Supressió de branques insertades en el tronc principal. 
 
Caldrà efectuar els talls en la secció del pla resultant entre l’arruga de 
l’escorça de la branca i l’extrem superior del coll de la branca, incidint 
positivament en la formació del call de cicatrització al fer-ho d’aquesta 
manera. 
 

 
 

Si les branques a suprimir fossin molt pesants i poguessin produir danys per 
esquinçament al produir el tall, abans d’efectuar-se el tall definitiu es realitzarà 
la supressió de la zona superior de la branca practicant primer un tall de baix 
cap a dalt, seguit d’un altre tall de dalt cap a baix, per així suprimir la branca 
pesant. Posteriorment es practicarà el tall definitiu. En el cas de les branques 
grans s’utilitzarà el sistema de lligat. 
 
En el cas de que les branques fossin horitzontals i no inclinades, com en el cas 
anterior, els talls s’efectuaran paral�lels al tronc respectant el coll de la 
branca. (Cas d’algunes coníferes). 
 

• Supressió de branques en forca-forqueta. 
 
Els talls hauran de realitzar-se de manera que quedi suprimida la branca més 
desfavorable, practicant el tall al biaix, de manera que s’afavoreixi la 
circulació de la sàvia en la zona de cicatrització, no podent deixar cap tros 
de material vegetal sense circulació, aconseguint la secció de la ferida el 
més reduïda possible. 

Pun ts na tu ra ls  de p oda:

E ls  ta lls  de  p oda  co rrecte s  s ’han  de  rea litza r tan t p ro pe rs

c om  s igu i poss ib le  de  la  b ranca  (C ). E s  com enç a  e lim ina n t la

b ran ca  (1  i 2 ) ev ita n t e l esqu inçam en t de  l’es co rç a , i

rea litzant e l ta ll fin a l (3 ), d ’ A  a  B . N o  fe r m albé  o  e lim in a r e l

c o ll (C ).



 

 

 

 

 

 
• Supressió de branques en general  

 
Qualsevol supressió d’una branca desfavorable s’haurà de realitzar al nivell 
d’una altra lateral, deixant aquesta última en funcions de tira-sàvia, sense 
deixar mai monyons. 
 
Els talls es practicaran en un pla paral�lel a l’arruga de l’escorça. 
 
Llevat dels casos en que hi hagi especificació contrària degut al tipus de 
poda que s’utilitzi, la situació de qualsevol branca es guiarà per les tècniques 
que confereixin un aspecte el més natural possible a la forma de l’arbre, 
havent-se de respectar les següents normes:  
 
1. Aconseguir preservar proporció entre els diàmetres dels respectius ordres 

de ramificació (branques estructurals, primàries, secundàries, terciàries, 
quaternàries...). 

2. En general, les branques laterals han de créixer vers l’exterior (òbviament 
depèn de les espècies i formes naturals bàsicament). 

3. Cal evitar les formes retorçades i tortuoses. 
 
En els casos que no hi hagi branques laterals, els talls es realitzaran a l’alçada 
d’un borró lateral, practicant el tall al biaix, paral�lel al pla de la futura arruga 
de l’escorça. 
 
Les branques que estiguin seques (mortes) en el moment de la poda, es 
suprimiran, practicant els talls a l’alçada del nou call de cicatrització que 
s’hagués format i sempre sense produir-hi danys. 
 
3.7. Tipus de poda 
 
3.7.1. Tercejat: 
 
És una poda de caire excepcional, i es troba també dins les podes de 
manteniment, però no es realitzen amb freqüència, només quan no queda 
més remei i a indicació de la Direcció Facultativa Municipal. 
 
Són aquelles podes encaminades a revitalitzar els arbres quan tots els altres 
mètodes no han donat resultat o les especials circumstàncies ho aconsellen. 
 
Amb la seva pràctica es suprimeix la majoria del brancatge, provocant així la 
brotació dels borrons adventicis d’emergència. 
 
Són un mal menor, doncs comporten la desaparició de l’estructura de la 
capçada i riscos de malalties, parts podrides, reducció de l’esperança de 
vida i pèrdua de volum estètic. 



 

 

 

 

 

 
Després d’una poda d’aquestes característiques cal una reforma de 
l’estructura de l’arbre i un seguiment regular de les cicatritzacions i ferides de 
tall. 
 
Consisteix en rebaixar les branques grans deixant-les a 1/3 aproximadament 
de la seva longitud.  El tall s’efectuarà sempre per damunt d’un borró o brot 
sa per tal que aquest faci la funció de tira-saba. Aquest tall formarà un angle 
de 45º al creuar la branca. El borró o brot escollit estarà orientat en la direcció 
que volem que creixi de nou la branca. 
 
Les eines de tall que es faran servir seran eines grans, ja que és una poda de 
brancatge de diàmetres importants. S’emprarà bàsicament la motoserra 
mecànica, la motoserra pneumàtica i el xerrac, no obstant, pel refinament de 
talls l’operari podador sempre durà al damunt les tisores manuals i una navalla 
o gúbia. 
 
La maquinària que es farà servir pel tercejat, al fer-se només en arbres grans, i 
depenent de l’alçada d’aquests, serà amb camió grua o bé amb màquina 
Podator. 
 
En el cas que sigui necessari es realitzarà amb tècniques de trepa.  
 
Les mesures de seguretat que se seguiran són les que es descriuen en l’annex 
corresponent. 
 
3.7.2. Formació: 
 
Una poda ben feta des de jove afavoreix molt el sistema radicular de l’arbre, 
per tant, tindrem un bon ancoratge i un arbre vigorós. La poda de formació 
és la destinada a desenvolupar una determinada estructura en l’arbre, per 
això, a l’hora de formar l’arbre es tindrà en compte el cas en concret, és a dir, 
si se li mantindrà la forma característica de l’espècie, o bé si se li donarà una 
forma artificial, depenent de les limitacions de situació. 
 
Formació de la tija: Les primeres operacions de conducció d’un arbre tenen 
com a finalitat l’elevació de la tija i l’obtenció d’un tronc erecte, a menys que 
es busquin formes especials. 
 
3.7.3. Refaldat: 
 
Aquesta operació, que ens permet dur la capçada a l’alçada desitjada, es 
realitzarà amb l’objectiu d’adaptar l’arbre a les diferents situacions en les que 
estarà situat, responent sempre a l’efecte estètic que es cerca. Sempre que 
es realitzi aquesta operació es tallaran branques de petit diàmetre per 



 

 

 

 

 

afavorir la cicatrització de les ferides i evitar qualsevol pudrició interna del 
tronc. 
 
El refaldat serà progressiu, i mai afectarà a més d'1-2 m d’alçada del tronc, 
garantint la conservació d’un nombre de branques suficient que assegurin el 
seu creixement en diàmetre i en volum. Com a norma general, en cada 
operació s’intervindrà la part inferior de l’arbre i no podrà ser més gran que 
1/3 de l’alçada total de l’arbre. 
 
3.8. Formació de l’estructura 
 
Es tracta d’aconseguir una estructura sòlida i equilibrada corresponent a la 
forma desitjada. Aquesta forma desitjada correspondrà a un port característic 
de l’espècie, o bé a una forma artificial imposada per l’emplaçament de 
l’arbre. 
 
El primer que es farà és la tria de les branques estructurals, després la 
regulació del vigor d’aquestes i el seu seguiment. 
 
3.8.1. Formes naturals: 
 
S’escollirà quan la forma natural de l’espècie s’adapti a les condicions del lloc 
on es col�locarà, així es podran limitar les intervencions futures. Les diferents 
formes naturals poden ser: 
 

• Cònica 
• Arrodonida 
• Fus 
• Fastigiada 

 
3.8.2. Formes artificials: 
 
S’escolliran només quan la ubicació de l’arbre ho requereixi o quan es vulguin 
donar formes arquitecturals o molt concretes. Les diferents formes són: 
 

• Piràmide 
• Fus 
• Ovoide 
• Cònica 
• Arrodonida 
• Extesa 
• Espotllera 
• Marquesina 
• "Vas" 
• Mota (macolla) 

 



 

 

 

 

 

Si no s’indica cap forma concreta, s’entén que correspon a la forma natural i 
específica de cada espècie. 
 
Les eines a utilitzar per poda de formació seran de tipus mitjà o petit, ja que 
totes les formacions que es faran seran a arbres petits. S’empraran tisores 
pneumàtiques i manuals, i es compta també amb xerracs manuals. 
 
En principi, no caldrà cap sistema elevador mecànic, però sí que es tenen en 
compte escales de diferent nombre de trams. 
 
Les mesures de seguretat es descriuen a l’annex corresponent. 
 
3.9. Reformació 
 
La reformació consisteix en reconstruir l’estructura de l’arbre després 
d’operacions de poda importants i mal fetes, o amb falta de formació durant 
els primers anys. 
 
Serà imprescindible en aquests casos i que vulguem que l’arbre recobri una 
forma i estructura equilibrada, amb aireació suficient. 
 
Les precaucions hauran de ser màximes i les tècniques de tall s’hauran de 
realitzar amb molta cura, ja que s’efectuaran talls en branques de gran 
diàmetre. 
 
El criteri a seguir serà el de seleccionar aquells brots més vigorosos que s’hagin 
conservat d’anys anteriors, per tal que facin de branques primàries. Després, 
el que es farà és controlar el seu vigor, orientació, desenvolupament i 
ramificació com es descriu en l’apartat de poda de formació. 
 
Les eines de tall que es faran servir en el cas de poda de reformació seran 
pràcticament les mateixes que en el tercejat. És a dir, motoserra mecànica, 
motoserra hidràulica i xerrac fonamentalment; a més, l’operari porta al 
damunt les eines petites de refinament. 
 
Segons la mida de l’arbre es pujarà amb escala, es treballarà des de cistella o 
bé es farà servir la trepa. 
 
3.10.  Brocada 
 
La brocada llarga es practica en determinats arbres que s’esporguen 
anualment amb l’objectiu de reduir i controlar el volum de la seva capçada. 
Se seleccionen els brots més vigorosos del darrer any i es pincen a 1/3 de la 
seva longitud total. Alhora s’eliminen els brots mal dirigits o que no interessin. 
 



 

 

 

 

 

Les eines de tall que s’utilitzaran fonamentalment seran les tisores i la serra 
neumàtica. 
 
Segons la mida de l’arbre es pujarà amb escala, es treballarà des de cistella o 
bé es farà servir la trepa. 
 
3.11.  Reducció de capçada 
 
Es practica en arbres adults i ben formats dels quals es vol dominar el volum, 
de manera que es pot arribar a suprimir un 25-30% del brancatge, deixant 
l’arbre en la seva forma original però 1/3 més petit. 
 
Un dels mètodes més convenients és el mètode anglès. 
 
El mètode anglès es basa en la reducció de la copa per eliminació de 
branques en l’axil�la d’una branqueta lateral. Aquest és un mètode força 
estètic i a més, evita la formació de “fillols” 
 
Les eines de tall adequades per aquest tipus de poda seran motoserra 
pneumàtica com a eina gran, xerracs i tisores. 
 
Depenent de la mida de l’arbre l’accés serà mitjançant cistella, podator o bé 
tècnica de trepa. 
 
3.12.  Retall: 
 
El retall es realitza en arbres amb motius purament estètics, per donar-los les 
formes desitjades en cada cas. Alhora es realitza el control de la seva 
capçada. 
 
Les tisores que es faran servir seran de dues mans bàsicament, i depenent del 
tamany dels arbres es farà servir escala o podator. 
 
3.13.  Podes de manteniment: 
 
Les operacions més corrents que es realitzaran seran: 
 

• Eliminació de rebrots d’arrel 
• Eliminació de "xupons" 
• Eliminació de branques en nombre excessiu 
• Eliminació de branques seques, malaltes,... 

 
Dins les podes de manteniment també es realitzarà l'aclareig quan sigui 
necessari o convenient. Consistirà en suprimir part de les ramificacions 
facilitant d’aquesta manera una bona aireació, penetració de la llum i 
revitalització de l’arbre. 



 

 

 

 

 

 
L'aclareig consistirà, doncs, en alleugerir l’estructura d’una part de les seves 
ramificacions. El volum de l’arbre generalment no es modificarà (mateixa 
forma, mateix volum però més transparència). 
 
La supressió del brancatge es realitzarà homogèniament, repartint-se les 
càrregues tot alleugerint les branques en els seus extrems terminals, amb la 
finalitat d’evitar trencament per excés de pes. 
 
Les eines de tall que es faran servir seran fonamentalment tisores i el xerrac. 
 
3.14.  Tractament de ferides: 
 
Tota ferida produïda en un arbre ocasiona un possible focus d’infecció 
perillant d’aquesta manera la seva salut. Els talls que sigui necessari efectuar 
es realitzaran correctament, atenent-se sempre als fonaments indicats en els 
anteriors apartats, facilitant d’aquesta manera les defenses naturals que 
l’arbre posseeix davant d’aquest tipus d’intervencions. 
 
En la poda de l’arbre es procurarà realitzar el menor nombre de talls possibles, 
propiciant-se els talls de petit diàmetre. 
 
Per experiències tingudes s’ha demostrat que les ferides tractades amb 
cicatritzants no han pogut detenir l’avanç de la podridura en l’arbre, cosa que 
ens fa evitar l’ús d’aquests productes. 
 
A més, des de fa relativament poc temps, la majoria dels autors reconeixen que 
l’ús de cicatritzants altera la successió d’entrada de fongs en l’arbre tot 
afavorint més els que són patògens. Per tant, no usem pintures cicatritzants, sinó 
que intentem una bona realització de cada tall, que és molt més important per 
a la salut de l’arbre que no pas l’ús de la pintura. 
 
3.15.  Mesures de seguretat i senyalització dels treballs: 
 
Els treballs de poda es senyalitzaran de manera convenient, amb rètols 
indicadors, que hauran de demanar-se al departament de Via Pública amb 72 
hores d’antelació i col�locar-se amb un mínim de 24 hores previ a l’inici dels 
treballs, de manera que els veïns estiguin informats perquè el carrer a esporgar 
pugui quedar lliure de vehicles.   
 
Cas que quedi algun vehicle al carrer on s’hagi d’esporgar o actuar 
puntualment, i no pugui ésser retirat pel servei corresponent, aquest serà protegit 
convenientment per evitar produir-li danys. 
 
Es disposarà dels mitjans i treballadors necessaris que es dedicaran a advertir a 
vianants i a la circulació dels treballs que s’estan realitzant. En el cas que es 



 

 

 

 

 

cregui necessari s’avisarà la Policia Local per a l’ordenació del trànsit als carrers 
on calgui. S’utilitzaran tanques, plaques, cons, senyals de trànsit (perill per obres, 
perill d’estretament de carrils, STOP, etc.), cintes balisants  per senyalitzar les vies 
públiques, garantint en tot moment la seguretat, aplicant les indicacions de la 
Policia Local, responsable de trànsit i de transport públic (prèviament avisats, 
igual que els tècnics municipals). 
 
Tal i com es descriu  "Pla de Seguretat i Salut", no es realitzaran treballs de poda, 
restauració i sanejament d’arbres a menys de la distància de seguretat que 
indiquen les normatives i reglaments de les Cies., advertint prèviament als serveis 
especialitzats de les Cies. elèctriques per a la seva desconnexió momentània o 
anul�lació del servei, si fos necessari. També s’avisarà prèviament als tècnics 
municipals. 
 
3.16.  Tractaments fitosanitaris: 
 
L’adjudicatari està obligat a realitzar, amb els seus propis mitjans i en les dates 
oportunes, els tractaments preventius i curatius necessaris per tal d’impedir 
l’inici o la propagació de qualsevol malaltia o plaga que pogués aparèixer a 
qualsevol zona verda objecte del contracte, així com executar aquelles 
intervencions encaminades a combatre en la seva totalitat la malaltia o 
plaga un cop desenvolupada. 
 
Per a l’aplicació d’aquests tractaments s’utilitzaran mitjans i procediments 
moderns i eficaços, com dipòsits amb motobomba, de manera general, 
canons a pressió, o motxilla en casos puntuals i zones de dimensions reduïdes. 
Els productes emprats seran el màxim de respectuosos amb el medi, i innocus 
per a les persones, animals de companyia i fauna urbana. La utilització de 
mesures de seguretat i salut laboral (caretes i vestuari protectors, guants per 
manipular els productes, etc.) serà obligatòria. Sempre s’estarà a allò marcat 
per la normativa legal aplicable (autonòmica, estatal o comunitària) en 
matèria de tractaments fitosanitaris i de seguretat i salut.  
 
3.16.1. L’empresa aportarà la fitxes tècniques dels productes fitosanitaris 
utilitzats i presentarà els programes d’actuació amb antelació per ser 
supervisats prèviament pels tècnics municipals, i els equips que efectuïn el 
tractament portaran  còpies de les fitxes de seguretat dels productes utilitzats 
durant la seva aplicació. 
 
3.16.2. Cal tenir en compte la normativa de compliment obligatori dels 
productes plaguicides. 
 
3.16.3. Els tractaments fitosanitaris es realitzaran preferentment en horari 
nocturn, prèvia senyalització de l’indret i informació al veïnat, centres afectats 
i policia local. 
 



 

 

 

 

 

3.16.4. Es tindrà un control permanent de l’arbrat o palmàcies afectats de 
patologies severes.  Seran controlats periòdicament per corregir qualsevol 
deficiència o perill que puguin afectar a persones o béns, tenint cura especial 
dels platanus orientalis i les palmeres que, degut a la plaga del morrut, seran 
controls exhaustius com a mínim dos cops l’any. 
 
 
4. CONSERVACIÓ GENERAL I NETEJA 
 
Zones de sauló i sorrals: reposició de sauló en camins, passejos, zones de 
repòs i jocs infantils, així com reompliment dels fossars de sorra, sempre que 
sigui necessari. 
 
Neteja de parcs i jardins: es retiraran aquelles deixalles i altres elements 
impropis dins les zones verdes, escombrar les zones de sauló, buidatge de les 
papereres, seguint les directrius de freqüències especificada en l’Annex 2 
(llistat de zones i freqüències de neteja).  
 
Desherbat: en llocs sense vegetació de gran extensió, parterres i escocells 
d’arbres: Aquesta tasca s’executarà, desbrossada i arrencada manual o amb 
aixada. El control químic de les males herbes no està permès a la nostra ciutat 
per acord de Ple. 
 
 
5. CONSERVACIÓ DE LLACS, ESTANYS I PASSOS D’AIGUA 
 
L’estany del Parc Samà es netejarà com a mínim cada sis mesos, i sempre que 
ho indiquin els tècnics, amb buidatge, rascat i extracció de residus. 
 
També es farà el manteniment de les plantes aquàtiques existents, i es tindrà 
cura per evitar la mort dels peixos disposant dels recipients adequats pel seu 
trasllat a altres estanys durant el temps de neteja i reompliment. 
 
Altres estanys i sortidors: Els estanys i sortidors s’hauran de revisar i fer les 
operacions preventives i correctives de tractament necessàries i netejar-se de 
manera periòdica, per tal que l’aigua de les mateixes estigui sempre neta, 
transparent i en condicions apropiades estèticament i sanitàriament, amb 
especial cura dels protocols preventius sobre la legionel�losi.  La part interior 
de les parets de contenció, les parets divisòries, els pendents, etc. de les 
basses també s’inclouran en les neteges. 

Les operacions a tenir en compte seran les següents: 

1. Neteja dels prefiltres de bombes i extracció de les partícules contingudes 
a les cistelles. 

2. Extracció de fulles i altres matèries sòlides del fons i superfície del llac o 
bassa. 



 

 

 

 

 

3. Control i neteja de les boqueres d’aspiració i/o d’impulsió. 
4. Control de la part elèctrica del quadre de comandament, 

transformadors i canvis d’horari, si n’hi ha. 
5. Control de sondes de nivell, electrovàlvules i sobreeixidors. 
6. Controls dels productes químics (hipoclorit, regulador del PH, etc.), 

reposició periòdica i regulació de pulsacions a través de les bombes, 
dosificadors o altres. 

7. Neteja dels terminals de connexió dels líquids químics a les canonades 
d’impulsió. 

8. Anàlisis de l’aigua (PH, clor, etc.) 
9. Neteja dels filtres de depuració. 
10. Neteja dels vidres dels projectors. 
11.    Compliment dels protocols preventius de la legionel�losi. 

 
Les anomalies i avaries de les instal�lacions dels estanys i dels sortidors seran 
reparades, si és possible, en un període màxim de 48 hores. El concessionari  
farà un informe i una valoració econòmica dels materials de reposició. 
L’ajuntament es farà càrrec del cost dels materials de la reposició de tots els 
elements avariats, incloent-hi bombes, filtres, quadre elèctric, canonades, etc. 
Per a tal fi, l’adjudicatari disposarà dels recanvis necessaris per complir els 
terminis de la reparació establerts en el Plec. 
 
 
CLÀUSULA 6. ACTES VANDÀLICS I FENÒMENS METEOROLÒGICS I SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIA  
 
El concessionari posarà a disposició de l’ajuntament un telèfon per atendre 
emergències durant les 24 hores del dia. La comunicació podrà efectuar-se 
per part dels tècnics municipals o per part de la Policia local.  

 
Les reparacions, reposicions o actuacions degudes a danys produïts per 
tercers, per actes de vandalisme, col�lisió de vehicles, fenòmens 
meteorològics, seran realitzades d’acord amb les següents condicions: 
 
1. Si els danys poden resultar perillosos per a persones o béns, el 

contractista actuarà de forma immediata per eliminar el dany (prèvia 
fotografia). Posteriorment comunicarà a l’ajuntament l’actuació 
realitzada i esperarà de l’ajuntament l’autorització per procedir, si cal, a 
la reparació definitiva. 

 
2. Si els danys causats no comporten danys a tercers, es comunicarà i 

s’esperarà l’autorització de l’ajuntament per procedir a la reparació o 
substitució dels elements fets malbé. Els responsables municipals 
demanaran a l’empresa contractada que presenti un pressupost previ a 
la realització dels treballs. 



 

 

 

 

 

 
3. Totes les restes i residus produïts durant els treballs seran retirats 

diàriament de la via pública, i s’hauran de dur a abocadors legalitzats 
(eIs justificants seran imprescindibles per certificar els treballs com a 
correctament executats). 

 
4.  Després d’episodis de forts vent que produeixin afectacions per 

trencament de brancatge, es farà una revisió de l’arbrat i s’actuarà allà 
on sigui necessari. 

 
5. En situacions d’emergència l’adjudicatari estarà obligat, si així se li 

requereix,  a posar a disposició de l’ajuntament la totalitat de la plantilla 
adscrita al servei, així com dels mitjans dels quals disposi. 
 

 
CLÀUSULA 7. CONTROL DEL SERVEI 
 
El control i seguiment del correcte compliment del Servei serà efectuat pels 
tècnics municipals. 
 
L’adjudicatari disposarà d’un programa de gestió integral pel manteniment 
dels parcs i jardins. 
 
L’adjudicatari designarà un responsable pel seguiment diari del sistema Millora 
VNG, programa que té el nostre departament per a la gestió del servei 
d’incidències relacionades amb la via pública. 
 
Es facilitaran dades dels següents temes: 
 

• En resums setmanals i anuals,  les feines en general i l’assistència de tot 
el personal. 

 
• Llistats de les zones amb aplicacions fitosanitàries preventives de la 

processionària, del morrut de les palmeres, del tigre dels plataners i de 
les aplicacions fitosanitàries en general. 

 
• Pesatges de la totalitat de tones provinents de la poda anual i, en 

metres lineals,  les bardisses retallades. 
 

• Carrers i nombre total d’unitats podades per campanya. 
 

• Relació  dels treballs en compliment dels protocols sobre la legionel�losi. 
 
 
 



 

 

 

 

 

CLÀUSULA 8. PERSONAL I MAQUINÀRIA 
 
1. CONDICIONS DEL PERSONAL 
 
El contractista adjudicatari aportarà el personal facultatiu, tècnic i auxiliar 
necessari per tal de dur a terme tots els treballs anteriorment assenyalats. Tot 
el personal reunirà les condicions d’aptitud i pràctica necessàries per al treball 
a desenvolupar. En tot moment hi haurà el personal necessari per satisfer 
adequadament la prestació del servei. 
 
Qualsevol canvi sobre la plantilla de personal haurà de ser informat a 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, essent considerada com a falta greu una 
variació del que quedi estipulat per contracte.  
 
El contractista facilitarà, sempre que li sigui sol�licitada pels Serveis Municipals, 
tota la informació que permeti supervisar la plantilla i identificar els 
responsables de cada treball; i haurà de notificar prèviament qualsevol canvi 
de categoria o renovació de personal que es pensi introduir, amb indicació 
de les característiques professionals i de titulació del nou treballador. 
 
El personal del servei presentarà en tot moment una correcta uniformitat. Els 
uniformes estaran dotats de senyals reflectants de seguretat. El concessionari 
es responsabilitzarà de qualsevol manca d’uniformitat, correcció, etc., així 
com del maltractament per part del personal cap als veïns i als béns 
particulars i/o públics. 
 
L’empresa adjudicatària subrogarà obligatòriament a la totalitat de les 
relacions laborals vigents, en suspensió o no, amb els treballadors que 
integren l’actual plantilla del Contracte de jardineria de Vilanova i la Geltrú, 
segons l’annex núm. 3, i amb les condicions establertes per la legislació 
laboral vigent i els convenis que els afectin. 
 
L’adjudicatari haurà de proporcionar una formació continuada del personal 
que formi part de forma directa o indirecta a la contracta. 
 
Aquesta formació inclourà la bona pràctica de les tasques a desenvolupar, 
coneixements instrumentals, adequada utilització dels mitjans assignats i 
compliments de les normes implícites en matèria de seguretat, gestió 
instrumental i documental d’incidències, qualitat, aspectes mediambientals, 
etc. 
 
En general i per a tot el personal, s’haurà d’acomplir amb el següent: 
 
1. L’afiliació i cotització a la Seguretat Social del conjunt del personal de la 

contracta. 
2. El compliment de les disposicions previstes en els convenis adscrits. 



 

 

 

 

 

3. El compliment de les disposicions legals aplicables: laboral, seguretat i 
salut, de protecció front el trànsit rodat, d’atenció i previsió sanitària, etc. 

4. La definició i desenvolupament dels programes de formació per a 
millorar l’eficiència de cada persona o col�lectiu en tasques o activitats, 
en gestió de la qualitat, en seguretat i salut. 

5. La dotació a cada treballador del vestuari d’estiu i hivern com a mínim 
que marca el conveni, així com dels mitjans de seguretat i protecció 
personal. En tot cas l’empresa estarà obligada a uniformar al seu 
personal d’acord amb el que determini l’ajuntament per tal d’identificar 
el Servei Públic que es realitza. 
 

2. CONDICIONS DELS MITJANS MECÀNICS 
 
Els vehicles i eines utilitzats pels treballs objecte del present plec podran ser de 
nova adquisició o no, i seran aportats pel contractista adjudicatari, excepte 
els vehicles i maquinària pendents d’amortització i que estan relacionats a 
l’annex núm. 7, amb detall de les seves característiques tècniques i número 
de matrícula, assumint les amortitzacions pendents dels mateixos enfront 
l’antiga adjudicatària.  
 
El contractista haurà de fer constar detalladament i per escrit a la seva 
Memòria Tècnica tot el parc mòbil i maquinària que adscriurà al servei, així 
com les característiques tècniques. Tot el parc de vehicles i maquinària haurà 
d’estar disponible per a qualsevol situació d’emergència, si així ho requereix 
l’ajuntament. 
 
El contractista adjudicatari haurà d’efectuar les revisions preventives 
mecàniques oportunes per al bon manteniment del parc mòbil i de tota la 
maquinària. L’ajuntament resta facultat per poder exigir la documentació 
dels vehicles i del material per tal de  comprovar la seguretat i el compliment 
adient de les revisions i inspeccions  tècniques dels vehicles. Tot el parc mòbil i 
mecànic haurà de trobar-se en perfecte estat de conservació i neteja a partir 
del dia d’inici del contracte. 
  
Es garantirà la substitució de vehicles i maquinària gran per a períodes de 
reparació superiors a 5 dies, i per a la maquinària petita per a períodes de 24 
hores. En tot cas, el servei quedarà garantit. 
 
El contractista estarà obligat a retolar els seus vehicles sempre amb el que 
determini l’ajuntament per tal d’identificar el Servei Públic que es realitza. Així 
mateix, tots els vehicles aniran equipats amb llums d’emergència giratòria 
quan la normativa així ho estableixi. 
 
 
 



 

 

 

 

 

CLÀUSULA 9. CONDICIONS EN SEGURETAT I SALUT     
 
S’hauran de complir les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscs laborals, les modificacions posteriors i aquelles disposicions 
normatives o reglamentaries que , en aquesta matèria siguin d’aplicació.  
 

En qualsevol cas, l’empresa candidata haurà d’acreditar:  

 

• Que disposa de modalitat preventiva.          

• Que els treballadors disposen de la formació necessària per a la realització 
dels treballs que són objecte de contractació a efectes dels articles 18 i 19 
de la Llei 31/1995. 

• Que l’empresa disposa de l’avaluació de riscos o, en el seu cas, de 
procediments i  protocols  per als treballs objecte del contracte.  A l’inici 
del contracte s’aportarà còpia al servei de prevenció del ajuntament. 

• Que té concertada la “vigilància de la salut” . 

 
L’empresa contractada posarà al seu càrrec i a l’abast dels treballadors, 
formarà i farà complir totes les normes de Seguretat i Salut al treball aplicables 
a les tasques de jardineria de zones verdes. També informarà sobre l’ús i 
facilitarà aquells elements i equips de protecció i/o de seguretat que siguin 
necessaris per a un desenvolupament de les diferents tasques amb garanties 
de seguretat i d’evitació de riscos laborals per als individus. 
 
L’adjudicatari resta obligat a senyalitzar amb indicadors reglamentaris i propis, 
amb avisos de perill, precaució, etc., les zones d’actuació que interfereixin en 
vies de circulació o de vianants.  Caldrà  sol�licitar-ho  al departament de Via 
Pública amb una antelació mínima de 72 hores.  La seva col�locació es farà 
amb un mínim de 24 hores d’antelació a les actuacions que afectin el trànsit 
rodat o de vianants. Les operacions de seguretat i senyalització es 
consideraran incloses als preus. 
 
Els treballs que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb 
riscos especials, estiguin afectats de reglamentació específica, siguin 
extraordinaris, o que puguin suposar un risc addicional, seran objecte d’anàlisi 
i avaluació prèvia, de manera que es puguin adoptar les mesures de 
prevenció que corresponguin per ser realitzats en condicions de seguretat i 
salut. 
 
A efectes de coordinació, es considera preferent la designació d’alguna 
persona encarregada de la coordinació d’activitats preventives, sense 
perjudici d’altres mitjans de coordinació establerts al RD 171/2004, que es 
determinin. 



 

 

 

 

 

 
Cal que l’empresa i els empleats que manipulin productes plaguicides tinguin 
experiència i formació en aquesta especialitat, d’acord amb els punts 
següents: 
 
1. L’empresa contractista només pot aplicar productes plaguicides a 

tercers quan estigui inscrita en el registre oficial d’establiments i serveis 
plaguicides del Departament d’Agricultura, Ramaderia ¡ Pesca i el 
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
2. El responsable del servei, com a persona responsable de l’empresa 

contractista dels treballs de conservació, ha de posseir el carnet 
d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris (‘nivell qualificat’) 
emès pel DARP. 

 
3. EIs encarregats de tractament plaguicides /oficials segona de jardineria 

han d’acreditar l’experiència en la preparació i aplicació de productes 
plaguicides per a la defensa vegetal. A més a més, han d’estar en 
possessió del carnet d’aplicador de tractaments fitosanitaris (‘nivell 
bàsic’) emès pel DARP. 

 
4. L’incompliment d’aquesta obligació serà motiu de rescissió del contracte 

o aplicació de les sancions administratives que procedeixin, en aplicació 
del contracte. 

 
5. L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que el personal i/o 

maquinària pugui causar a l’arbrat, jardineria, persones, béns particulars 
o públics, etc. Per la qual cosa contractarà l’oportuna pòlissa de 
responsabilitat civil per a cobrir els danys a tercers que pugui ocasionar 
en el desenvolupament de la seva feina.  

 
CLÀUSULA 10. ALTRES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI  

 
1. Els vehicles que faci servir l’adjudicatari per al servei, reuniran 

necessàriament condicions adequades per al fi a què es destinen, tant 
en mesures d’higiene i seguretat com en l’estètica, i portaran la 
senyalització que indiqui l’ajuntament. En tot cas, a l’inici de la 
contractació, i fins que es determini la mateixa,  portaran la llegenda 
“Servei de Parcs i Jardins – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”. 
 

2. L’empresa contractada haurà de disposar dintre del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú, d’un magatzem amb aparcament dins de les 
instal�lacions per als vehicles (propi de la contracta i del personal) i 
maquinària, oficines i aula de formació, i el suficient terreny per a poder 
dipositar materials i emmagatzemar vegetació de forma provisional. 



 

 

 

 

 

 
3. Per a la correcta execució del contracte, l’adjudicatari haurà de 

designar un tècnic responsable, amb la capacitat de decisió suficient 
per gestionar el servei, de comú acord amb els tècnics municipals. El 
servei es sotmetrà a la permanent vigilància, inspecció i control per part 
dels tècnics municipals. 
 

4. L’empresa adjudicatària destinarà anualment un 1% del cost del 
contracte (sense tenir en compte l’iva) per participar econòmicament 
en campanyes d’informació i de sensibilització als ciutadans 
relacionades amb els serveis que es contracten. 

 
• Cal declarar específicament en la plica econòmica aquest 

percentatge. 
 

• Aquest import estarà inclòs dins dels percentatges de despeses 
generals de l’empresa, de manera que això no suposaria cap 
despesa extraordinària per a l’ajuntament. 
 

 
CLÀUSULA 11. BÉNS I EQUIPS AMORTITZATS  
 
L’ajuntament tindrà dret preferent en l’adquisició del material adscrit al 
contracte en el moment en què aquest finalitzi el termini o bé abans, si es 
produís una causa de resolució prevista en aquest plec de condicions, o bé a 
la normativa de contractació administrativa vigent i altra legislació aplicable. 
L’ajuntament tindrà dret preferent en l’adquisició del material adscrit al 
contracte per un preu igual al valor residual resultant.  
 
 
CLÀUSULA 12. ABONAMENT DELS BÉNS I EQUIPS AMORTITZABLES  
 
En el cas de  que la durada del contracte no sigui suficient per a 
l’amortització de la part de maquinària de més cost i dels vehicles més grans 
necessaris per a la prestació del servei, al finalitzar el contracte el contractista 
tindrà dret a l’abonament del valor residual dels equips utilitzats i no 
amortitzats.  
 
 



 

 

 

 

 

ANNEX 1. NORMES PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE TASQUES D’OBRA EN 
JARDINERIA 
 

TREBALLS DE PLANTACIÓ 

 
1. Època de Plantació. 
 

� Es plantarà en època freda, les plantes de clima fred o temperat. A 
l’inici de la primavera, les plantes de clima càlid.  Al juny i setembre, les 
palmàcies. Entre setembre i abril, les coníferes. Entre abril i juliol, les 
plantes aquàtiques.  

� No es plantarà quan la saba està en circulació (en arbres i arbusts), si 
es produeixen glaçades, forts vents, pluja copiosa o si està nevant, o 
quan les temperatures són molt elevades (excepte les palmàcies). 

 
2. Acopi de les plantes 
 

� Com a norma general, les plantes s’hauran de plantar el mateix dia de 
la seva arribada a l’obra. 

� En cas que no sigui possible la plantació el mateix dia, s’hauran de 
mantenir les condicions de cultiu prèvies a l’acopi en el viver de l’obra. 

� L’acopi de les plantes haurà de garantir:  
� El subministrament de les quantitats necessàries d’aigua i 

nutrients,  
� El control immediat de qualsevol possible plaga o malaltia,  
� El manteniment de les qualitats ornamentals i funcionals,  
� La protecció contra la insolació, el fred i el vent. 

 
3. Obertura de clots i rases de plantació. 
 

� La mida de l’excavació del clot serà proporcional a la plantació que 
s’ha de realitzar, depenent de la mida de l’arbre a plantar.  Els clots i 
les rases per a la plantació s’obriran amb la màxima antelació possible 
per tal d’afavorir la meteorització del terra i el seu condicionament.  
Per a qualsevol intervenció al subsòl, l’empresa contractista demanarà 
a les companyies de serveis un plànol de possibles serveis afectats.  En 
cas d’afectar qualsevol línia de serveis (gas, llum, aigua, 
telecomunicacions, etc.) caldrà comunicar-ho immediatament als 
serveis tècnics municipals i a la companyia afectada. 

 
4. Condicionament del terreny. 
 
Addicionalment a l’obertura del clot de plantació, les terres compactades es 
subsolaran al voltant. 



 

 

 

 

 

 
En el cas de terres no sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases 
s’escarificaran per afavorir l’acció dels agents atmosfèrics i facilitar la 
penetració de les arrels. 
 
a) Fondària d’airejat i escarificat: arbres 90 cm, arbusts 60 cm, herbàcies 35 

cm. 
b) Fondària de la capa de terra de plantació (un cop assentada): arbres 60 

cm, arbusts 40 cm, herbàcies 10-15 cm. 
 
5. Drenatge i aeració 
 
En els terres poc drenants, el clot de plantació haurà de disposar d’un sistema 
que eviti la seva inundació.  En general, en terres poc drenants i, en particular, 
en la plantació de les palmeres i altres espècies susceptibles a l’asfixia de les 
arrels, és aconsellable col�locar tubs de drenatge, que es reompliran amb 
grava rentada i es situaran al voltant del pa de terra.  En la base del clot de 
plantació de palmeres s’estendrà, com a mínim, una fondària de 30 cm de 
material drenant. En els terres de zones urbanitzades, a més, es col�locaran 
tubs corrugats drenants. 
 
6. Plantació d’arbres i arbusts d’arrel nua. 
 
Es farà, per norma general, amb arbres o arbusts de fulla caduca que no 
presentin dificultats per arrelar.  Les fases de plantació són: 
 
a) Omplir el clot fins a l’alçada en la qual s’ha d’assentar la planta. 
b) Eliminar les arrels malmeses amb talls correctes, conservant el major 

número possible d’arrels absorbents. 
c) Tractar amb productes protectors les arrels tallades de diàmetre superior a 

3 cm 
d) Submergir en argila, adob orgànic, aigua i hormones d’arrelament les 

arrels de plantes que hagin estat malmeses. 
e) Dipositar la planta dins el clot en posició vertical, mantenint les arrels sense 

doblegar, especialment quan hi hagi una arrel principal ben definida. 
f) Col�locar la planta aplomada a l’alçada prevista, sense enterrar el coll de 

l’arrel, deixant-la estabilitzada. 
g) Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar 

lleugerament el terreny. 
h) Omplir la resta del clot i tornar a compactar. 
 
7. Plantació d’arbres i arbusts en contenidor o en pa de terra 
 
Els treballs es realitzaran amb molta cura, per tal d’evitar que es desfaci el pa 
de terra o es malmetin les arrels. 
 



 

 

 

 

 

a) Omplir el clot fins a l’alçada en la qual s’ha d’assentar la planta. 
b) Tallar el collarí de filferro si la planta va protegida amb malla metàl�lica i 

retirar el guix de la part superior. 
c) Si és el cas, replantejar la posició en l’alineació. 
d) Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar 

lleugerament el terreny. 
e) Omplir la resta del clot i tornar a compactar. 
 
8. Plantació de Palmeres 
 
En la fase de plantació de palmeres es seguiran les fases de plantació 
descrites en el punt anterior. 
 
Les palmeres es presentaran lligades i recobertes amb canyís o altres elements 
de protecció. Les palmeres s’aniran deslligant a mesura que vagin creixent les 
fulles interiors. 
 
En ocasions pot ser necessari retallar les puntes de les fulles per disminuir les 
pèrdues d’aigua. 
 
9. Plantació d’herbàcies i bulbs 
 
La plantació en parterres de les plantes herbàcies perennes i anuals o 
bianuals es realitzaran majoritàriament en rases o llits de plantació. Les plantes 
herbàcies que requereixen un marc de plantació ampli s’hauran de plantar 
en clots preparats individualment. 
 
Els bulbs i tubèrculs de flor s’hauran de plantar en la situació correcta d’acord 
amb l’espècie i varietat, determinant la part superior del bulb. 
 

10. Plantació de Plantes aquàtiques 
 
a) Es plantaran abans d’omplir l’estany. 
b) En contenidors de 30 cm de fondària com a mínim. 
c) Amb terra de textura argilosa. 
d) Sense afegir adobs orgànics, ja que afavoreix la proliferació de 

vegetació no desitjable. 
e) Cobrint la terra del contenidor amb grava per afavorir la seva retenció i 

estabilitat. 
f) Submergint les plantes petites entre 5 i 20 cm i les grans entre 30 i 60 cm, 

en funció del tipus de planta. 
g) Mantenint constant el nivell de l’aigua. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

11. Entutorat 
 
Les plantes que no tinguin garantida la seva estabilitat per sota del perímetre 
16/18, hauran de ser entutorades fins al seu arrelament definitiu (uns 2 anys 
aproximadament). 
 
La fixació als troncs i branques es farà amb material elàstic no abrasiu. 
 
12. Reomplenat del clot de plantació 
 
L’aportació de la terra es realitzarà per fases per tal d’evitar la formació de 
bosses d’aire. 
 
En aquesta operació i segons les característiques del material extret de 
l’excavació, es podrà utilitzar directament, es farà una barreja o, en tots els 
casos, es renovarà com a mínim el 50% de tot el material. 
 
13. Reg després de la plantació 
 
Després de plantar s’ha de regar fins a aportar la màxima quantitat d’aigua 
que pot retenir el terra. Les quantitats d’aigua a subministrar sempre 
dependran de l’època: hivern un cop cada 15 dies i estiu un cop setmanal 
durant el primer any, i allargant aquesta periodicitat progressivament. 
 
 
TREBALLS DE REG 
 
Dins del possible, les xarxes de reg aprofitaran els pous o altres abastaments 
alternatius a la xarxa general. 
 
Totes les xarxes d’abastament per reg es dissenyaran per al menor nombre de 
punts de connexió possibles a la xarxa general, i tots aquests punts es faran 
amb comptador de control, vàlvula general de tancament i vàlvula 
automàtica. 
 
Les xarxes de reg disposaran de projecte d’execució amb plànols i seran 
sotmesos a l’aprovació del Servei Municipal d’Aigua. 
 
1. Materials 
 

• Arquetes prefabricades de formigó amb tapa de fundició i tancament 
amb clau tipus Allen. 

• Col�lector de reg amb accessoris de llautó. 
• Electrovàlvules. 
• Solenoides. 
• Caixa de connexió. 



 

 

 

 

 

• Canonada de Polietilè d’alta densitat, per a una pressió nominal de 10 
atm. i apta per a ús alimentari.  

• Connexions de PE a pressió, roscat o electrofusió (en diàmetres superiors 
a 63mm. es realitzarà soldadura per electrofusió) o termofusió. 

• Tub de degoteig integrat autocompensant de 2,3 litres/hora. 
• Emissors de reg: de diferents models segons la mida de la finca i cabal a 

subministrar. En termes generals i segons necessitats, utilitzarem el 
següent material: 

o Difusor SRS (boquilles intercanviables): per a distàncies molt curtes. 
o Aspersor PGM: per a distàncies curtes i poc cabal. 
o Aspersor PGP: per a distàncies mitges i cabal normal. 

 
En cas de grans superfícies utilitzarem altres models. 

 
• Protectors antivandàlics: en tots els casos i per protegir els emissors de 

reg, s’instal�laran protectors antivandàlics de formigó armat en forma de 
flor. 

 
Sempre que la xarxa del servei ho permeti, es dotarà a la xarxa o parterre 
individual d’una boca Racor Barcelona de 1”. 
 
Per regar amb pressió caldrà fer ús d’un camió cuba, en cas de no poder 
regar amb connexió a la xarxa. 
 
2. Operacions 
 

• Les rases per a la col�locació de les canonades han de tenir una 
fondària de 40cm. El fons de la rasa ha d’estar anivellat per tal que la 
canonada es recolzi en tota la seva llargada. En cas que s’hagi 
d’interrompre l’operació de col�locació de canonades, es taparan els 
extrems lliures per tal d’impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys. 

• En el moment d’instal�lar els accessoris per a unió de canonades o amb 
altres elements de reg, es posaran només els necessaris, evitant 
aglomeracions inútils de material.  

• Quan sigui necessari travessar amb una canonada zones pavimentades, 
caldrà que es faci per l’interior d’una canalització de material rígid de 
diàmetre superior al de la canonada. 

• Les rases que quedin obertes s’hauran de tapar amb planxes per evitar 
accidents. 

• En la primera posada en funcionament d’un sistema de reg automàtic, 
s’assegurarà: 

o l’orientació,  
o cobertura, 
o pluviometria necessàries de tots els emissors, 
o que no hi hagi brutícia en l’interior d’aspersors, difusors o toveres,  



 

 

 

 

 

o la total verticalitat dels aspersors i difusors,   
o l’estanquitat de les canonades amb degoteigs integrats.  

• La xarxa hidràulica secundària es realitzarà amb PE, de diàmetre entre 
32-75 d’alta densitat, de 10atm. de pressió i d'ús alimentari.  Les 
connexions que s’hagin de realitzar d’aquesta xarxa es faran amb fittings 
de material plàstic o electrofusió.  

• Les canonades d’emissió de la xarxa terciària seran de PE, de diàmetre 
20-63, d’alta densitat, de 10atm. de pressió, ús alimentari i amb 
connectors de plàstic o electrofusió.  

 
 
TREBALLS DE SEMBRA 
 
1. Època de sembra 
 
En general, i per a la zona que ens ocupa, l’època més adequada per a la 
sembra serà la primavera i la tardor. 
 
2. Materials 
 
Les llavors a utilitzar per a la sembra hauran de tenir una puresa igual o 
superior al 90%, amb absència total de plagues i malalties. En general 
s’utilitzarà mescla de llavors amb poques necessitats hídriques i  resistents a l’ús 
intensiu. 

• Terra vegetal, 50 % sauló, 50% compost 
• Fertilitzants 
• Material de cobertura d’origen vegetal 

 
3. Operacions 
 
a) En entrar a un emplaçament per a la realització d’una obra, prèviament 

es netejarà el terreny extraient restes vegetals, elements grollers, etc. 
Totes les restes es retiraran a l’abocador autoritzat més proper a la zona. 

b) Treball del sòl a 20-25 cm de fondària. 
c) Aportació de terres i esmenes. En tots els casos caldrà substituir la terra 

per altra més adequada. El llit de sembra haurà de tenir un gruix mínim 
de 10 cm. 

d) Anivellament del terreny. 
e) Sembra de llavors amb una densitat de 30-40 gr/m2. Caldrà comprovar 

que la barreja de la llavor sigui homogènia durant aquesta operació. 
f) Cobriment de les llavors amb una capa de cobertura inferior a 1 cm. 
g) Passar el rulo per tota la superfície per assegurar el contacte de les 

llavors amb el sòl. 
h) Reg suficient que asseguri permanentment la humitat a la capa del sòl 

més superficial fins assolir una implantació òptima. 



 

 

 

 

 

i) En les primeres segades s’ha de desinfectar la segadora per evitar la 
contaminació de la nova sembra. 

 
 
INSTAL�LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ 
 
En general, un cop arribat el material a l’obra: 
 

• Localització de la seva situació. En el cas de situar-se en un paviment 
tou. 

• Realització dels forats per a l’ancoratge. 
• Construcció de daus de formigó de mides 30x30x30, on aniran els punts 

d’ancoratge de cada element. 
• Els elements estaran homologats i tindran proteccions on sigui necessari 

per evitar posteriors accidents. 
 
 
 
ANNEX 2. LLISTAT DE ZONES I FREQÜÈNCIA DE NETEJA 
 
 
La neteja de les zones enjardinades en general seran responsabilitat del 
servei.  No obstant,  per evitar les duplicitats amb el servei de neteja viaria en 
aquells espais compartits,  s’acordaran els espais anualment amb els tècnics 
de l’ajuntament conjuntament amb l’empresa encarregada de la neteja de 
la ciutat.  En el repartiment prevaldrà la quantitat de zones de sauló,  
parterres i praderies, intensitat d’ús, activitats, etc. 
 
El primer any les zones compartides on la neteja correspon al 100% al servei de 
neteja propi són les següents: 
 
 

1 Pare Pibernat 

2 Jardins Masia Giró 

3 Plaça de la Ciència 

4 Plaça Catalunya 

5 Plaça Pobles d'Espanya 

6 Plaça de les Danses 

7 Parc del Molí de Vent 

8 Plaça dels Franciscans 

9 Plaça de la Sardana (part tova) 



 

 

 

 

 

         No obstant, puntualment es faran neteges més acurades pel servei propi en 
aquelles places habituals del servei de neteja que, per acumulació de fulles 
en zones de sauló o sota parterres arbustius o d’altres situacions, es requereixi, 
previ avís amb antelació dels tècnics municipals. 
 
ANNEX 3. PLANTILLA DE PERSONAL ACTUAL.     
 
Informació salarial dels treballadors que componen la plantilla del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
zona A. 

 
PERSONAL SUBJECTE A SUBROGACIÓ 

 

OPERARIS 

 CATEGORIA              
PROFESSIONAL DATA ANTIGUITAT 

RETRIBUCIÓ BRUTA 
ANUAL 

OPERARI/A1 AUXILIAR JARDINER/A 01/08/2007 24.255,30 € 

OPERARI/A2 AUXILIAR JARDINER/A 13/07/2009 23.634,75 € 

OPERARI/A3 AUXILIAR JARDINER/A 01/09/2008 24.276,15 € 

OPERARI/A4 AUXILIAR JARDINER/A 01/06/2009 23.654,10 € 

OPERARI/A5 AUXILIAR JARDINER/A 11/01/2010 23.665,65 € 

OPERARI/A6 AUXILIAR JARDINER/A 11/01/2010 23.665,65 € 

OPERARI/A7 AUXILIAR JARDINER/A 11/01/2010 23.665,65 € 

OPERARI/A8 AUXILIAR JARDINER/A 11/01/2010 23.665,65 € 

OPERARI/A9 AUXILIAR JARDINER/A 11/01/2010 23.665,65 € 

OPERARI/A10 AUXILIAR JARDINER/A 11/01/2010 19.043,70 € 

OPERARI/A11 AUXILIAR JARDINER/A 11/01/2010 23.665,65 € 

OPERARI/A12 AUXILIAR JARDINER/A 03/05/2010 23.665,65 € 

OPERARI/A13 AUXILIAR TÈCNIC/A 11/02/2004 27.913,50 € 

OPERARI/A14 ENCARREGAT/DA 11/10/1989 33.894,30 € 

OPERARI/A15 ENCARREGAT/DA 13/12/1995 32.316,90 € 

OPERARI/A16 ENCARREGAT/DA 21/05/2001 31.027,80 € 



 

 

 

 

 

OPERARI/A17 OFICIAL 1r JARDINERIA 05/05/1192 26.679,75 € 

OPERARI/A18 OFICIAL 1r JARDINERIA 11/10/1989 29.596,35 € 

OPERARI/A19 OFICIAL 1r JARDINERIA 11/10/1989 29.596,35 € 

OPERARI/A20 OFICIAL 1r JARDINERIA 11/12/2000 26.703,75 € 

OPERARI/A21 OFICIAL 1r JARDINERIA 27/03/2001 26.745,60 € 

OPERARI/A22 OFICIAL 1r JARDINERIA 11/12/2000 27.187,50 € 

OPERARI/A23 OFICIAL 1r JARDINERIA 02/10/2002 26.658,75 € 

OPERARI/A24 OFICIAL 1r JARDINERIA 13/06/2003 27.931,50 € 

OPERARI/A25 OFICIAL 1r JARDINERIA 20/10/2003 26.757,15 € 

OPERARI/A26 OFICIAL 1r JARDINERIA 01/03/2007 26.009,10 € 

OPERARI/A27 OFICIAL 1r JARDINERIA 11/01/2010 25.443,15 € 

OPERARI/A28 OFICIAL 2n JARDINERIA 11/12/2000 26.672,10 € 

OPERARI/A29 OFICIAL 2n JARDINERIA 02/01/2004 25.876,50 € 

OPERARI/A30 OFICIAL 2n JARDINERIA 11/08/2003 24.988,80 € 

OPERARI/A31 OFICIAL 2n JARDINERIA 13/02/2006 25.465,35 € 

OPERARI/A32 OFICIAL 2n JARDINERIA 20/11/2006 25.096,80 € 

OPERARI/A33 OFICIAL 2n JARDINERIA 05/11/2007 25.173,75 € 

OPERARI/A34 OFICIAL 2n JARDINERIA 01/09/2008 25.194,30 € 

OPERARI/A35 OFICIAL 2n JARDINERIA 13/07/2009 24.569,85 € 

OPERARI/A36 OFICIAL CONDUCTOR/A 15/05/1997 27.396,75 € 

OPERARI/A37 OFICIAL CONDUCTOR/A 12/03/2001 26.730,00 € 

OPERARI/A38 OFICIAL CONDUCTOR/A 20/11/2002 26.706,90 € 

OPERARI/A39 OFICIAL CONDUCTOR/A 02/01/2004 26.757,15 € 

OPERARI/A40 TÈCNIC NO TITULAT/DA 11/10/1989 51.647,37 € 
 

Tots aquests imports estan actualitzats a gener de 2015.
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ANNEX 4. ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ –ZONA A-    
 

LLISTAT DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

           

Codi Localització 
Sauló o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç (m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

1 ADARRÓ, PL. 300         30   18 E8 

2 AGERMANAMENT, PL. 650   450       140 93 F5 

3 AGRICULTURA, C/         4600       B5/6- C5 

4 ALBERT EINSTEIN,  C/  (PRADA)          1.826       D5 

5 ALUMNES OBRERS, PLAÇA     400             

6 AMÈRICA, RONDA          5293       B6/6-C6/7 

7 ANETO, C/ (JARDINS) 1.500       11.977     70 D/C5 

8 ANSELM CLAVÉ, C/         500     10 F/G7 

9 ANTIC SABECO, SOLAR         39850       I6 

10 ANXANETA, PL.     700         24 F6 

11 APOLO, PL. I JARDINS         85 30   9 H5 

12 ARAGAI, SECTOR L’  1120     º 2005     115 D7- E6/7 

13 ARBOÇ, C/ DE L´ (MARGES)         300       D4-E4-F5 

14 
ARMAND CARDONA I TORRANDELL, 
BIBLIOTECA D’ 

              16 F7 

15 
ARMAND CARDONA I TORRANDELL, 
JARDINS D’ 

949   516         78 F7 

16 ARMANYÁ, BLOCS 1.658         1.625 325 258 H6 

17 ATLÀNTIDA, JARDINS 1.400       125   18 33 H8 
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Codi Localització 
Sauló o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç (m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

18 AUSIÀS MARCH, C/  480   240       125 36 H5 

19 BEATRIU DE CLARAMUNT, PL.     150         41 B6 

20 CADÍ,  C/ DEL (PRADA)          9.400     88 D5 

21 CAL GANETA, PL. 150           6 19 G6 

22 CAL XIXU, PL. 1.000       100     18 H8 

23 CAN PAHISSA 500   20   200 50   17 G7 

24 CAP DE CREU, PL. DEL     293     39 20 16 G5 

25 CARME, PASSEIG DEL 2.500   892     219 351 184 G7 

26 CASA MAGRINYÀ         4.368 15 20 46 J6 

27 CASERNES, PL.     458     270   117 H5 

28 CASTANYERS, C/         258       A5/B5 

29 CATALUNYA, PL. 600   240     22   16 G6 

30 CENTRE CÍVIC DE LA COLLADA 100   720       50 6 D6  

31 CHARLIE RIVEL, PL.    11 400     15   42 G7 

32 CIÈNCIES, PL. DE LES      529     195   17 H7 

33 COLLADA,  AV. DE LA (MARGES)         4.400     8   C6- D6- E5 

34 COLLADA, PL. DE LA  793   564     35   30 D6 

35 COLÒNIA SANT RAFAEL, CAMÍ         570     14 I7 

36 CONSOLAT DE MAR, PL. 2.700   740   1.000 53 12 64 
F/G7- 
F/G8-9 

37 CUBELLES, AV. (PRADA)             725 68 
E7- F7- 
G7 
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Codi Localització 
Sauló o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç 
(m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

38 CUBILOT, PL. DEL     524     5 25 38 G5 

39 DANSES, PL. DE LES 1.900   300       104 53 G7 

40 DIPÒSIT DE VEHICLES  810       810       H4 

41 E. TOLDRÀ, AV. (MARGES)           550 950 119 H7- I6-J6 

42 E.C. RICART, PL. 200         700 22 36 G6-7 

43 EDUARD MARISTANY, PL. 2.000   90     4   50 H7 

44 EDUARD TODA, PL.               2 F6 

45 EIXAMPLE DE MAR (PARC BAIX A MAR) 6400   7647     350 500 162 G7/8 

46 ENRIC GRANADOS, JARDINS         1.400 400   24 I8 

47 ERES, PL. DE LES     1607         150 G5 

48 ESCOLA  ÍTACA 525             15 D-E5 

49 ESCOLA ARAGAI 3.420       1.704 604 50 80 E-F6 

50 ESCOLA CANIGÓ 2.000   40   200 100   42 F7 

51 ESCOLA COSSETÀNIA 2.000   30   1.000 41 7 65 E5 

52 ESCOLA GINESTA 200       981 33 88 29 H5 

53 ESCOLA L’ARJAU 1.500       2.700 5 15 88 H7 

54 ESCOLA LLEBETX 1.000         70 120 56 E8 

55 ESCOLA MARGALLÓ 1.500       2.000   35 103 C-D4 

56 ESCOLA PASÍFAE         2.000       H6 

57 ESCOLA POMPEU FABRA 2.000           99 33 G6 

58 ESCOLA SANT JORDI 1.500             36 H6 

59 ESCOLA VOLERANY 150         9   8 F6 
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Codi Localització 
Sauló o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç 
(m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

60 
ESPAIS ENTRE ROTONDA AV. TOLDRÀ I 
RDA. IBÈRICA 

2.470               I5-J6 

61 ESPERANÇA, CRUÏLLA DE L’     250     7   5 H7 

62 EUROPA, RONDA D’ 150   688   43012 185 180 168 I4-7-7/J6 

63 F . MACIÀ, JARDINS 825 70 1800   210 256 80 119 F6 

64 FÀBRICA NOVA (JARDINS)     1279     95   143 F5-6/G5-6 

65 FALÇ, C/         1152     11 C5-6 

66 FANGA, C/ DE LA         1250     30 B5  

67 FERRER I VIDAL, JARDINS 350         350 10 24 G8 

68 FISA, PL. DE LA     1679       10 85 G5 

69 FORCA, PL. DE LA 4000       479     50 C6  

70 FRAIG, C/ DEL (PRAT)         320       D4-5/E5 

71 FRANCISCANS, ESPAIS         7.100 30   15 E6 

72 GIRÓ, JARDINS 200   3698     458 41 87 F7 

73 
GUMÁ I FERRAN, PARC (PALMERES I 
ARBRAT GRAN) 

  700           56 G7 

74 HAVANA, C/           120     G7 

75 IBÈRICA, RONDA 4727   4481     646 52 412 
E-6,  

F/G/H/I/J-
5 

76 IBÈRICA, RONDA - ZONA CARRERADA 1081             103 D6 

77 IMMACULADA CONCEPCIÓ, PL.    50 0 100   1   12 H7 
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Codi Localització 
Sauló o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç 
(m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

78 INDÚSTRIA , C/ DE LA (PRADA)         2.015   105 39 I6 

79 INSTITUT DOLORS MALLAFRÉ (JARDINS) 764       764     46 E5 

80 JAUME BALMES, AV. (MARGES)             400   F/G7 

81 JOAN LLAVERIAS, C/ (PRADA)         505     11 F6-7 

82 JOAN PAPIOL (JARDINS) 958   308     250 100 13 E7  

83 JOAN RICART,  PL. DE  (JARDINS)         50     2 H6-I7 

84 JOSEP COROLEU (JARDINS)           50     
F5-6 / 
G6-7 

85 JOSEP COROLEU – GAUDÍ, PARTERRE       81       5 G7 

86 JOSEP Mª BULTÓ, C/ (PRADA)         4.760   150 20 I6 

87 LLORERS, C/         3.400       A56 

88 LLUÍS COMPANYS, RAMBLA         1.100 5   3 G7-8 

89 MARCEL�LÍ GENÉ, C/          4.204       I5-6 

90 MARGALLÓ, C/ (PRADA)          7.973     3 C4/D4-5 

91 MARINA, PL.               27 H8 

92 MARÍTÍM, PASSEIG  5.800   600     250 150 17 H8 

93 MAS SERÓ (BOSC)         12.242     719 E6 

94 MASIA BARRERES, POLÍGON          13.200     101 I3-4 

95 MASIA CABANYES 4.890   1.000   3.000 6 500 190 G3-4-5 

96 MASIA FREDERIC, POLÍGON      802   15.525 430 785 477 H2-3 

97 MESTRE TOLDRÀ, VERGER        250   86 7 15 H6 
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Codi Localització 
Sauló o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç (m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

98 MIRAMAR, PÀRQUING         540       E8 

99 MIRAMAR, XIRINGUITO 270           90 11 D8 

100 MOIXIGANGA, PL. DE LA 260   1238     66 82 33 H5 

101 MOIXONS, VERGERS          453     57 D6-7 

102 MOLÍ DE VENT, (JARDINS I INTERBLOCS) 4303   540   450 1081 425 330 E/F-6 

103 MONTSENY, PL.  AV 283         60 18 48 F7-8 

104 NEÀPOLIS         3100       I6 

105 NEUS, PL. DE LES     12     0   13 G6 

106 PAGESIA, PL. 2745       505     40 C5  

107 PAÏSOS CATALANS, RAMBLA 428       15181   1774 230 H5/I5/J5 

108 PALLARS, C/ DELS         1024     14 H5 

109 PAPERERA, PLAÇA DE LA               16 H6-7 

110 PARE PIBERNAT, C/ 2.400   1000       100 37 H4 

111 PEP VENTURA, RAMBLA 939   350     164 200 169 H4-5 

112 PIERA,  C/ DE (MARGES)         212     24 H7 

113 PIRINEUS,  C/ (PARTERRE)         2.668     17 D5 

114 PISTES ATLETISME 2.500       10.500   300 189 I5 

115 PLANA, CARRETERA DE LA          2.033       D4/E4 

116 PLÀTANS, C/ DELS  700             11 A6 

117 POBLES D´ESPANYA, PARC 1.600 2         3 93 G6 
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Codi Localització 
Sauló 

o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç 
(m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

118 PODADORA, C/         4500     40 E8 

119 POLICIA LOCAL, DEPENDÈNCIES 1.700             7 G6-7 

120 PORTAL DE SITGES, PLAÇA 3.000         250     H6 

121 
PRAT DE VILANOVA, TALUSSOS 
ACCÉS AL 

        452       A 7-8 

122 PUIGMAL,  C/  (PRADA)         348     24 D5-6 

123 PUNT NET     18   76 44   6 I7 

124 QUIXOT,  C/ DEL (MARGES)         427       D5/E5 

125 RAJANTA, PL. I DARRERA BLOCS 1.700       1.500   245 125 H8 

126 
RIBES ROGES, PARC (BARDISSES, 
LLAC I PALMERES) 

  60         805 13 E-F-G8 

127 RIU EBRE, C/ (PRADA)         230       C5/D5 

128 RIU SEGURA,  C/ DEL (PRADA)         8.700     2 D5/E5-6 

129 ROCACRESPA, AV. (PRADA)          9.107       C5/D5/E5 

130 RONDA DE LA MAR MEDITERRÀNIA         7.500       F8 

131 
ROTONDA RDA.IBERICA AMB ABAT 
ESCARRÉ 

    235     80   8 F5 

132 
ROTONDA RDA.IBÈRICA AMB CTRA. 
DE L`ARBOÇ 

80     380         F5 

133 
ROTONDA RDA.IBÈRICA AMB CAMÍ 
DEL XICARRÓ 

125   420     125   9 G5 

134 
ROTONDA RONDA IBÈRICA AMB 
RONDA EUROPA I TRIANGLE 

    200     14   3 I5 
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135 
ROTONDA RONDA IBÈRICA - ZONA 
LA CARRERADA 

140             1 D6 

136 
ROTONDA RONDA IBÈRICA - RAMBLA 
ST. JORDI 

7   250         15 H5 

137 ROTONDA C/ AGRICULTURA       100       4 C5 

138 
ROTONDA EDUARD TOLDRÀ- 
AV GARRAF 

10   250       80 12 I6 

139 ROTONDA JOAN OLIVER     550         5 H8 

140 
ROTONDA JOSEP COROLEU AMB 
JAUME BALMES 

    180     30   28 G7 

141 
ROTONDA RAMBLA ARNAU DE 
VILANOVA AMB FRANCESC MACIÀ 

30         200   3 E6 

142 
ROTONDA RAMBLA EXPOSICIÓ AMB 
C/ DE SOLICRUP 

        350 50     I7 

143 
ROTONDA RONDA EUROPA AMB 
EDUARD TOLDRÀ 

    450     32   3 J6 

144 
ROTONDA RONDA EUROPA AMB EL 
COLL D’EN FERRAN - ABANS DE LA 
VARIANT 

1256             27 I4  

145 
ROTONDA RONDA EUROPA AMB EL 
COLL D’EN FERRAN - DESPRÉS DE LA 
VARIANT 

1250             24 I5 

146 
ROTONDA RONDA EUROPA  AMB 
PAÏSSOS CATALANS 

1.256             18 I5  

147 ROTONDA ZAMENHOF AMB C-31 0         30 14 13 E7 

148 SALZES, PASSEIG DELS (JARDINS) 975   1902     965 224 118 A5 

149 SANT ANTONI, PL. 500         30   4 H6 

150 SANT GERVASI, CAMÍ DE         201       E7-8/F7 
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Codi Localització 
Sauló o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç (m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

151 SANT JOAN, BLOCS 200       659 50   58 G/H6 

152 SANT JOAN, C.A.P. 210             16 G/H6 

153 SANT JORDI,  RAMBLA     5499       965   H5-6/I5 

154 SANT JOSEP, C/     75         13 G5 

155 
SANTA MAGDALENA, POLÍGON 
INDUSTRIAL  

635       10.507 686 70 88 I5/J5 

156 SANTA MARIA, ZONA NOVA 1340       7257 526   90 H6 

157 SARDANA, PL. DE LA  1.500   200       200 70 G7 

158 SÍNIES, C/ DE LES     355         18 H5-6  

159 SIS CAMINS,  PASSEIG DELS (PRADA)         2146     11 C5-D5 

160 SKATE PARC 250   350     100 100 17 I5 

161 SOLER I CARBONELL, PL. 900         100 250 25 G6 

162 
SOLICRUP,  C/ DE  I MASIA SOLICRUP 
(PRADA I JARDINS) 

7165       11.275 10 31 126 I6-7 

163 TARRADELLAS, PL. 782         320   48 G8 

164 TERME, AV. DEL 100             6 A 5-6 

165 TERRERA, PL. DE               11 H7 

166 TERROSA, AV. DE LA          1640       J6/7 

167 TORRE DEL VALLÈS, C/ (PRADA)          4.454     8 
C5/D5-6 

E-7 

168 TORRENT DE SANT JOAN (JARDINS I) 1.460   1403     110 45 159 F6 
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Codi Localització 
Sauló o 
graves 

Aigua 
(m3) 

Gespa 
(m2) 

Gespa 
artificial 

(m2) 

Prada 
(m2) 

Arbust i 
vivaç (m2) 

Tanques 
(m lineals) 

Arbrat i 
palmaceas 

(unitats) 
Sector 

169 TORRENT DE SANT JOAN (JARDINS II) 1.800   2000     40 50 17 F7 

170 TORRENT DE LA PASTERA (MARGES) 1.050   450     203 599 121 H7-8 

171 TRILL, C/         816       B6/C6 

172 TURBINA,  C/ DE LA (PRADA)         123       C5/D4-5 

173 URBANITZACIÓ MASIA NOVA 502       3.300 74 200 158 C5/D4-5 

174 VALÈNCIA, C/ (JARDINS) 1.100             8 H4 

175 VENTOSA I ROIG, C/ (PRADA)         2.257     8 I6-7 

176 VILAFRANCA,  CTRA.         635     22 H3-4-5 

177 XARTELL, C/         1632       B6/C7 

178 XORIGUER, C/ (JARDINS)     587     49   54 F6 

179 XORIGUER, PL.           50 25 46 G6 

180 ZONA ESPORTIVA 1500       13971 627   451 I5 

  TOTAL 118.671 893 52.649 911 352.642 14.860 13.272 9261   

 
A l’inici del contracte s’estudiarà i es presentarà una proposta amb amidaments, també  s’establiran freqüències i 
feines a fer a la zona de la Carrerada.  Aquesta proposta es consensuarà amb els tècnics municipals. 
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TORRENTS, CAMINS , TERRENYS PÚBLICS  I VOLTANTS DEL PI GROS : 
 
Es faran feines de manteniment als següents espais tenint en conta les seves característiques i necessitats. 
 
Lleres dels torrents al seu pas per les zones urbanitzades, les feines consistiran en la retirada d’arbres, canyissars, 
arbustives llenyoses i esbarzers i la desbrossada dels mateixos segons necessitats amb una freqüència mínima 
anual, amb especial cura als espais previs las ponts i passeres. 
 
A la totalitat dels camins públics que donen accés a les urbanitzacions, les feines consistiran en la desbrossada 
dels seus marges i les freqüències segons necessitats, amb un mínim de dues actuacions anuals. 
 
Als terrenys de titularitat municipal o aquells que estan afectats per un conveni que obligui l’ajuntament al seu 
manteniment i que estiguin ubicats en zones urbanitzades, les feines consistiran en la desbrossada i neteja dos 
cops anuals, una de les quals serà prèvia a la diada de San Joan. 
 
El Pi Gros, arbre monumental, tindrà una especial atenció, aportant els adobs i efectuant els tractaments 
necessaris per garantir el seu bon estat. 
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ANNEX 5. BOMBES, GRUPS DE PRESSIÓ I FILTRES DE SORRA AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ –ZONA A-- 
 
- Francesc Macià, Jardins 

1 bomba del brollador. 
1 bomba filtre de sorra. 
1 filtre de sorra. 
1 bomba dosificadora de clor. 

 
- Charlie Rivel, Pl. 

1 bomba del brollador. 
2 bombes de filtració de sorra. 
1 filtre de sorra. 

 
- Gumà i Ferran, Parc 

1 bomba del brollador. 
1 bomba  de la cascada. 
1 bomba del pou. 

-  
- Immaculada concepció, Pl. 

1 bomba del brollador. 
1 bomba dosificadora del clor. 

 
- Mediterrània, Pl. de la 

1 bomba del brollador. 
2 bombes dels filtres  de sorra. 
2 filtres de sorra 
2 bombes  dosificadores de clor. 
2 bombes dosificadores d’àcid sulfúric. 
1 bomba d’axique del pou de bombes. 

 

- Ribes Roges, Parc 1a fase: 
1 bomba del brollador. 
1 bomba dosificadora de clor. 
1 bomba dosificadora d’àcid sufúric. 

 
- Ribes Roges, 2a fase: 

1 bomba del brollador. 
1 bomba dosificadora de clor. 

 
- Fàbrica Nova 

2 bombes per a la xarxa de reg. 
1 bomba dosificadora de clor. 
1 bomba dosificadora d’àcid sulfúric. 
1 bomba submergible pou. 
1 bomba disponible al pou de la plaça del 
Cubilot. 

 
- Mossèn  Llaveries i Poch jardins  

1 bomba per a la xarxa de reg 
 

 
-    Parc de baix a mar 

2  bombes de pressió 
1  bomba  submergible 
1  grup de pressió  
1  filtre de sorra 
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ANNEX 6. INVENTARI D’ARBRAT VIARI AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ –ZONA A- 

 
 
 

C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 
1 ABAT ESCARRÉ, C/  19 F5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
2 ACÀCIES, PL.        41 H5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
3 AGRICULTURA, C/ 289 B5/6-C5 BROCADA LLARGA BIANUAL 
4 AIGUA, C/ 142 E6-F6-G6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
5 AIGUAMOLLS, C/  40 A8 BROCADA  LLARGA ANUAL 
6 AIXADA, C/ 30 C5  BROCADA LLARGA BIANUAL 
7 ALBERT FERRER I SOLER, C/  67 J6/7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

8 ALEXANDRE DE CABANYES, C/  62 F8 
BROCADA LLARGA I REDUCCIÓ DE 
CAPÇADA (MÈTODE ANGLÈS) 

BIANUAL 

9 ALOSA, C/ DE L’ 59 D6/7 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 

10 AMÈRICA, RDA. D'                                                          339 B5/6-C6/7 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
11 ÀNCORA, C/ 80 H7/8 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
12 ANDREU PLANAS, C/  26 F6 BROCADA  LLARGA ANUAL 
13 ANETO, C/  12 D5 BROCADA  LLARGA ANUAL 

14 ANOIA, C/  12 G/H4 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÉS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

15 ANTONI MARIA ALCOVER, C/ 21 I7 BROCADA LLARGA BIANUAL 

16 ANTONIO RUBIO, C/  39 I/J5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA ( MÈTODE 
ANGLÉS) 

CADA 5 ANYS 

17 ANXANETA, PL.  21 F6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA ( MÈTODE 
ANGLÉS) 

SEGONS 
NECESSITAT 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

18 ARAGAI, AV. DE L´ 236 D7-E6/7 
BROCADA LLARGA I REDUCCIÓ DE 
CAPÇADA (MÈTODE ANGLÈS) 

ANUAL  

19 ARAGÓ, C/  7 H5 
BROCADA LLARGA I REDUCCIÓ DE 
CAPÇADA (MÈTODE ANGLÈS) 

BIANUAL 

20 ARNAU DE VILANOVA, RBLA.  292 E6/7 BROCADA  LLARGA ANUAL 
21 ARPIOTS, C/ 11 C5 BROCADA LLARGA BIANUAL 

22 AUSIÀS MARCH, C/  21 H5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

23 AVEL�LÍ ARTÍS GENER, TÍSNER, C/ D' 171 J7 BROCADA LLARGA BIANUAL 

24 BAILÈN, C/  28 F6 BROCADA  LLARGA 
SEGONS 

NECESSITAT 

25 BANDERER, RACÓ DEL  3 F6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

26 BEATRIU DE CLARAMUNT, PL.  41 F6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

27 BESIBERRI, C/  11 D5 BROCADA  LLARGA ANUAL 
28 BÒBILA FIGUERES, C/  28 I6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
29 CA L'ESCODA, C/  56 G5 BROCADA  LLARGA ANUAL 

30 CALÇ, C/  92 I3 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

31 CASERNES, C/  21 H5 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 
NECESITAT 

32 CASERNES, C/  3 H5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

ANUAL 

33 CASERNES, PL.  69 H5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

34 CASTANYERS, C/  43 A5-B5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

35 CASTELL, RBLA.  99 H6-7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

36 CASTELLET, C/ 14 F6 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 
NECESITAT 

37 CÀVEC, C/ DEL 30 C6  BROCADA LLARGA BIANUAL 
38 CAVEGUET, C/ DEL 10 C5 BROCADA LLARGA BIANUAL 

39 COLL D’EN FERRAN, AV.  23 H1-2-3/I3-4 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

40 COLIBRÍ, C/  26 D7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 3 ANYS 

41 COLLADA, AV. DE LA  96 C6-D6-E5 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 

42 COLÒNIA SANT RAFAEL, URB.  12 I7-J7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

43 COLS, PL. DE LES  6 H6 FORMACIÓ 
SEGONS 

NECESSITAT 
44 CONXITA SOLER, C/  9 H7-8 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

45 COTXES, PL. DELS 6 H6 BROCADA  LLARGA 
SEGONS 

NECESSITAT 

46 CRESPELLINS, C/ DELS 45 I4 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 

47 CUBELLES, AV.  126 E7-F7-G7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

PLATANS CADA 5 
ANYS , MORUS 
ALBA ANUAL 

48 DALLA, C/ 22 B5-C5 BROCADA LLARGA BIANUAL 
49 DOCTOR ZAMENHOF, C/  200 E5-6-7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

50 DUC D’AHUMADA, C/ 32 H6-7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

51 DUNES, C/  21 A8 BROCADA  LLARGA ANUAL 

52 EDUART TOLDRÀ, AV.  135 H6-I6-J6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

53 EIVISSA, C/  10 H5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
54 ESCLOPET, C/ 7 B5-6 BROCADA LLARGA BIANUAL 
55 ESCORXADOR, C/  23 H5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
56 ESCULLS, C/  17 A8 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
57 ESTACA, C/ 30 B5/C5-6 BROCADA LLARGA BIANUAL 

58 ESTORNELLS, C/  28 C/D7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 3 ANYS 

59 EUROPA, RDA. D' 87 I4-7-8/J6 BROCADA  LLARGA 
SEGONS 

NECESSITAT 

60 EXPOSICIÓ, RBLA.  87 H/I7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

ANUAL 

61 FALÇ, C/ 16 C5-6 BROCADA LLARGA BIANUAL 
62 FALCILLA, C/ 30 C5 BROCADA LLARGA BIANUAL 
63 FANGA, C/ 50 B5 BROCADA LLARGA BIANUAL 

64 FAR DE SANT CRISTÒFOL, PDA. DEL  9 I8 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 
NECESITAT 

65 FARIGOLA, PTGE. DE LA  51 E6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
66 FES, C/ DEL 21 B5-C6 BROCADA LLARGA BIANUAL 

67 FILATURA, PL. 6 G6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

68 FITA, C/  85 J5-6-7 BROCADA  LLARGA 
SEGONS 

NECESSITAT 
69 FITORA, C/  45 A8 BROCADA  LLARGA ANUAL 
70 FONOLL, C/  5 E6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
71 FONT I VILASECA SOLER, C/  5 I7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

72 FRANCESC MACIÀ, AV.  209 E6-F6-G6 
BROCADA LLARGA  I ESPORGA DE 
RETALL 

CADA 3 ANYS 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

73 FRANCESC PUIG I FIGUERES, C/  5 I6-7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
74 GAFARRÓ, C/ 27 D6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
75 GARBELL, C/ 190 C5 BROCADA LLARGA BIANUAL 

76 GARRAF, AV.  104 H6-7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) FORMACIÓ FICUS 

PLATANS CADA 5 
ANYS , FICUS 
NITIDA ANUAL. 

77 GASPAR D’AVINYÓ, C/  54 F6 BROCADA  LLARGA ANUAL 
78 GAVINES, C/  32 A8 BROCADA  LLARGA ANUAL 

79 GUILLEM ROVIROSA, C/  65 J5-6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

80 GUIX, C/  34 H/I-3 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

81 IBÈRICA, RDA. 557 
D/E-6, 

F/G/G/I/J-5 
BROCADA  LLARGA ANUAL 

82 INDÚSTRIA, C/  116 I6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

83 JAUME BALMES, AV.  45 F/G-7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

E: CADA 5 ANYS 

84 JOAN BAPTISTA PIRELLI, RBLA.  101 G7-8 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 3 ANYS 

85 JOAN D’ÀUSTRIA, C/  68 F7-8 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 3 ANYS 

86 JOAN FUSTER, C/  18 E6 BROCADA  LLARGA   CADA 3 ANYS 

87 JOAN LLAVERIAS, C/  65 F6-7 
BROCADA LLARGA  I ESPORGA DE 
RETALL 

 CADA 3 ANYS 

88 JOAN MARAGALL, C/  1 G7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

89 JOAN RICART, C/  110 H6-I7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
90 JONCAR, C/ DEL  111 A8 BROCADA  LLARGA ANUAL 
91 JORDI PUIG-LA CALLE, C/ 44 J7 BROCADA LLARGA BIANUAL 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

92 JOSEP ANTONI VIDAL, RBLA.  42 G7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

 CADA 5 ANYS 

93 JOSEP COROLEU, C/  16 F5-6/G6-7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

94 JOSEP FRANCESC RÀFOLS, C/  7 J6 BROCADA  LLARGA ANUAL 
95 JOSEP LLANZA, C/  9 G6-7 BROCADA  LLARGA ANUAL 
96 JOSEP MARIA BULTÓ, C/  40 I6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

97 JOSEP TOMÀS VENTOSA, RBLA.  123 H7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

 ANUAL 

98 JOU, C/ 13 C6 BROCADA LLARGA BIANUAL 
99 JUAN SEBASTIÁN EL CANO, C/  6 F8 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
100 LILÀS, C/ DELS  15 A6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
101 LLAGUT, C/  22 A8 BROCADA  LLARGA ANUAL 

102 LLARGA, PL. 4 H6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

103 LLEDONERS, PL. DELS  10 H6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

104 LLIBERTAT, C/ DE LA  130 H7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

ANUAL 

105 LLORERS, C/ DELS  40 A 5-6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
106 LLUÍS COMPANYS, RBLA.  40 G7-8 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 
107 MAGNÒLIES, C/  67 A 5-6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
108 MALLORCA, C/  56 H5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
109 MARCEL�LÍ GENÉ, C/ 68 I5-6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
110 MARGALL, C/ 10 B6  BROCADA LLARGA BIANUAL 

111 MARGALLÓ, C/ DEL  77 C4/D4-5 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
112 MARÍTIM, PG. 366 H8 FORMACIÓ I BROCADA LLARGA  ANUAL 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

113 MARQUESAT DE MARIANAO, C/  13 H7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

114 MARTÍ TORRENTS, C/  98 H8 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

115 MASIA CABANYES, C/  32 G3-4-5 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
116 MASIA FREDERIC, CAMÍ DE LA  63 H4-5 BROCADA  LLARGA ANUAL 

117 MASIA NOTARI, C/  147 J5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESITAT 

118 MASIA NOTARI, PASSATGE  200 H/I-3 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 

119 MASIA NOVA, C/  78 J5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

120 MÈLIES, C/  151 A5-B5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

121 MENÉNDEZ PELAYO, C/  139 F6-7 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 

122 MENORCA, C/  14 H5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 3 ANYS 

123 MÉRIGNAC, C/  22 F5 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
124 METAL�LÚRGIA, C/  13 H7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
125 MIMOSES, C/  23 A5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
126 MIQUEL GUANSÉ, C/  7 G5 BROCADA  LLARGA ANUAL 

127 MIQUELET, RASA DEL  7 G6 ESPORGA DE MANTENIMENT 
SEGONS 

NECESSITAT 

128 MIRÓ DE MONTGRÒS, PL.  1 H6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

129 MOIXERÓ, C/ 14 D5 
BROCADA LLARGA I ESPORGA DE 
RETALL 

ANUAL 

130 MOLÍ DE MAR, PASSEIG  15 I8 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 
131 MOLÍ DE VENT, C/  31 E6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
132 MONT PERDUT, C/  27 D5 BROCADA  LLARGA ANUAL 
133 MONTARDO, C/  10 D4 BROCADA  LLARGA ANUAL 

134 MONTSENY, C/  6 F7-8 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

135 MORERES, C/  39 A/B-5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
136 NANSA, C/  10 A8 ESPORGA DE RETALL ANUAL 

137 OLÈRDOLA, C/  53 E7-F6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

138 OLESA DE BONESVALLS, C/  33 H5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS)-FORMACIO LIGUSTRUM 

CADA 3 ANYS 
CELTIS- SEONS 
NECESSITAT 
LIGUSTRUM 

139 OLIVELLA, C/  24 F6-G6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA ( MÈTODE 
ANGLÉS) 

 BIANUAL 

140 OLIVERES, C/  95 H2 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
141 OMS, C/  106 A 5-6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
142 ONES, C/ DE LES  14 A8 BROCADA  LLARGA ANUAL 
143 ORDI, C/ 26 F5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
144 ORENETA, C/  92 D6-7/E6 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 
145 PAÏSOS CATALANS, RAMBLA DELS  306 H5/I5 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 

146 PALLARS, C/ DELS  13 H5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) I ESPORGA DE TREBALL 

CADA 3 ANYS 

147 PALLISSA, C/ DE LA  20 F5 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 
148 PANXO FERRER, C/ 50 J7 BROCADA LLARGA BIANUAL 

149 PARDALS, PL. 89 D6/E6-7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 3 ANYS 

150 PARE GARÍ, C/  9 G5-6-7 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

151 PARE PIBERNAT, C/  15 H4 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
152 PAU CASALS, PL. 8 H6 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 
153 PAU ROIG I ESTRADÉ, C/  12 J6 BROCADA  LLARGA ANUAL 

154 PAU, RBLA. DE LA  113 G7-8/H8 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

155 PEBRERS, C/  13 A6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

156 PEIXATERIA, PL. 4 H6 FORMACIÓ 
SEGONS 

NECESSITAT 

157 PEP VENTURA, RBLA.  59 H4-5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) I ESPORGA DE TREBALL 

CADA 3 ANYS 

158 PICA D´ESTATS, C/ DE LA  11 D5 BROCADA  LLARGA ANUAL 
159 PICAPEDRERS, C/  8 G5-6 BROCADA  LLARGA ANUAL 

160 PIERA, C/  33 H7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

161 PINS, PL. 11 H7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

162 PIT-ROIG, C/ DEL  56 D6-7 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 
163 PLÀTANS, C/ DELS  62 A6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
164 PODADORA, C/ 10 B5/C6 BROCADA LLARGA BIANUAL 

165 PORT, PL. DEL  13 H8 FORMACIÓ 
SEGONS 

NECESSITAT 

166 POU, PLAÇA DEL  2 H6 ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
167 PRAT, C/  167 A7 BROCADA  LLARGA ANUAL 

168 PRINCIPAL, RBLA. 159 G6-7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

169 PUIGMAL, C/  29 D5-6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
170 RAJANTA, PL. 125 H8 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

171 RAL, CAMÍ  122 
B6/D4/E3-
4/F3/G3/H3 

ESPORGA DE RETALL 
SEGONS 

NECESSITAT 
172 RAMON MUNTANER, C/  58 F/G8 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
173 RAMPÍ, C/ 21 B5-6 BROCADA LLARGA BIANUAL 

174 RASOT, C/  19 E5 FORMACIÓ 
SEGONS 

NECESSITAT 

175 
RIBES ROGES, PASSEIG  DE  // CARME, 
PG. DEL 

658 EFG8  // G7  FORMACIÓ 
SEGONS 

NECESSITAT 

176 RIU SEGURA C/ 59 D5/E-6 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

177 ROCACRESPA, AV. DE  61 C5/D5/E5 BROCADA  LLARGA ANUAL 
178 ROGER DE FLOR, C/  41 F7-8/G7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
179 ROGER DE LLÚRIA, C/  38 F8 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
180 ROQUES DEL PELUT, C/  51 F6 BROCADA  LLARGA ANUAL 
181 ROSSINYOL, C/  7 D6/E6 BROCADA  LLARGA CADA 3 ANYS 
182 ROURES, C/  13 B5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
183 SALVADOR SAMÀ, RBLA. 142 G6-7 BROCADA  LLARGA ANUAL 
184 SALZES, PGE. DELS  20 A5 BROCADA  LLARGA ANUAL 
185 SANT JORDI, RBLA.   693 H5-6/I5 BROCADA I FORMACIÓ BIANUAL 

186 SANT JOSEP, C/  10 G5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

SEGONS 
NECESSITAT 

187 SANT ROC, C/  9 G5 BROCADA  LLARGA ANUAL 

188 SANTA MAGDALENA, RAVAL DE  12 H5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

189 SÀRRIA, C/ DE LA  20 C6 BROCADA LLARGA BIANUAL 
190 SÍNIA DE LES VAQUES, C/  130 H7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
191 SIS CAMINS, AV. DELS  124 C4/D5 BROCADA  LLARGA ANUAL 
192 SOL, PLAÇA DEL  19 H4 BROCADA  LLARGA ANUAL 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

193 SOLER I CARBONELL, PL. 38 G6 
BROCADA LLARGA I ESPORGA DE 
MANTENIMENT 

SEGONS NECESSITAT 

194 SOLER I GUSTEMS, PL. 19 H6 REDUCCIÓ DE CAPÇADA SEGONS NECESSITAT 

195 SOLICRUP, C/  41 I6-7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

196 SOMELLA, AV. 130 B5-6 BROCADA LLARGA BIANUAL 
197 TAMARIUS, C/ DELS  18 A6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
198 TARRAGONA, C/ 41 G5 ESPORGA DE MANTENIMENT SEGONS NECESSITAT 
199 TERME, AV. DEL  70 A 5-6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

200 TÈXTIL, PASSATGE DEL  75 FG6 ESPORGA DE MANTENIMENT SEGONS NECESSITAT 

201 TIL�LERS, C/  20 A5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
202 TIRÀS, C/ 6 C6 BROCADA LLARGA BIANUAL 
203 TORRE D’ENVEJA, C/  173 E6/F5-6 BROCADA  LLARGA BIANUAL 

204 TORRE DE L’ONCLET, RBLA.  166 H4/I4-3 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

205 TORRE DEL VALLÈS, AV.  233 C5/D5-6/E7 BROCADA  LLARGA ANUAL 
206 TRILL, C/ 25 B6/C6 BROCADA LLARGA BIANUAL 

207 TROBADOR CERCAMÓNS, PASSATGE  16 F6 BROCADA  LLARGA ANUAL 

208 TURBINA, C/  68 C5/D4-5 BROCADA  LLARGA ANUAL 

209 URGELL, C/  22 H5 ESPORGA DE RETALL SEGONS NECESSITAT 

210 VALÈNCIA, C/  42 H4 ESPORGA DE MANTENIMENT SEGONS NECESSITAT 

211 VENTOSA I ROIG, C/  7 I6-7 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
212 VENTURETA MESTRES I GRAU, C/ DE 9 J6 BROCADA  LLARGA ANUAL 
213 VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, C/ 66 I/J7 BROCADA LLARGA BIANUAL 
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C.D LOCALITZACIÓ U.t SECTOR TIPUS ESPORGA FREQÜÈNCIA 

214 VÍCTOR BALAGUER, AV.  40 H7 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

215 VILA, PL. DE LA  16 H6 FORMACIÓ ANUAL 

216 VILA-REAL, C/  22 F5 ESPORGA DE MANTENIMENT 
SEGONS 

NECESSITAT 

217 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, AV.  183 H3-4-5 
REDUCCIÓ DE CAPÇADA (MÈTODE 
ANGLÈS) 

CADA 5 ANYS 

218 VINYES, CAMÍ DE LES  121 H2 ESPORGA DE MANTENIMENT 
SEGONS 

NECESSITAT 
219 VINYET, C/ 25 C5 BROCADA LLARGA BIANUAL 

220 VORAMAR, PG. DE 121 A8 FORMACIÓ 
SEGONS 

NECESSITAT 
221 XARTELL, C/ 40 B6/C6 BROCADA LLARGA BIANUAL 
222 XARXES, C/  36 A8 BROCADA  LLARGA ANUAL 
223 XICRANDES, C/  39 A5/B5 BROCADA  LLARGA BIANUAL 
            
  TOTAL 14.328       
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ANNEX 7.   LLISTAT MAQUINÀRIA PENDENT D’AMORTITZACIÓ 
 

EQUIP MODEL MATRÍCULA UNIT 

Vehicle inspecció 5 places fiat doblo cargo 1,3jtd combi 4095-GTL 1 
Vehicle inspecció 5 places fiat doblo cargo 1,3jtd combi 3793-GHY 1 
Vehicle inspecció 5 places fiat doblo cargo 1,3jtd combi 4102-GTL 1 
Camió brigada 6 places 3,6 tn, grua i caixa basculant i bola per remolc   0687-GTX 1 
Camió brigada 6 places 3,6 tn, grua i caixa basculant i bola per remolc   3883-GJC 1 
Camió brigada 6 places 3,6 tn, grua i caixa basculant i bola per remolc   3854-GJC 1 
Camió brigada 6 places 3,6 tn, grua i caixa basculant i bola per remolc   3864-GJC 1 
Camió brigada 6 places 3,6 tn, grua i caixa basculant i bola per remolc   3888-GJC 1 
Camió brigada 3 places 3,6 tn amb grua    1953-GHX 1 
Camió cisterna insonoritzada de 6000L   3111-GKC 1 
Camió grua i pinces, 12 tn, caixa basculant i contenidor   3075-GKM 1 
Camió grua i pinces, 12 tn, caixa basculant i contenidor   4153-BHF 1 
Porter gasolina caixa basculant   0639-GHM 1 
Porter gasolina caixa basculant   0633-GHM 1 
Porter gasolina caixa basculant   0028-GTD 1 
Porter gasolina caixa basculant   0025-GTD 1 
Porter gasolina caixa basculant   0645-GHM 1 
Remolcs basculars 750 kg Remolc A. per vehicle 1953-GHX 1 
Remolcs basculars 750 kg Remolc A. per vehicle 3883-GJC 1 
Braç 5m amb capçal 1m de martells muntat al tractor     1 
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EQUIP MODEL MATRÍCULA UNIT 

Podathor esporga 12m   E-1313-BFS 1 
Podathor esporga 12m   E-4517-BFK 1 
Podathor esporga 10m   3493-BBM 1 
Podathor esporga 10m   3494-BBM 1 
Retroexcavadora bobcat 753 amb cabina retro i pala   E-1100-BCK 1 
Retroexcavadora bobcat 463 amb cabina rasadora i pala   E-4554-BCK 1 
Tractor desbroç carraro agriplus cabina i aire   E-8750-BFK 1 
Tractor tallagespa gianni ferrari pg 250d     1 
Tractor tallagespa hustler super z amb recollidor     1 
Canó atomitzador tractaments fitosanitaris cross atasa 600L     1 
Desbrossadora de martells agriplus     1 
Hidronetejadora karcher hd 1050d     1 
Hidronetejadora karcher hd 1050d     1 
Generador honda ex 4000 md     1 
    
    

VALOR RESIDUAL A 1 de gener de 2015 : 
 

615.279,28 €  
(IVA no inclòs)   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEX 8.   DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA DE LA FINCA NUM 62424 DEL 
REGISTRE DE LA PROPIETAT NUM 2 DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 
VALORACIÓ PARCEL�LA INDUSTRIAL 
CARRER DEL CIMENT, 5 / CARRER DE L’ACER, 1  
SECTOR MASIA D’EN BARRERES, II 
VILANOVA i la GELTRÚ 

                                                               PI.03.(289.3) 
 
 
 

1. DADES BÀSIQUES. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 

 
 

 
Vista aèria de la parcel�la objecte de la valoració 

 
 
 



 

 

 

Datos del Bien Inmueble 

Referencia catastral 3560105CF9636S0001YP            

Localización 
PL POLIGON 44 
08800 VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA) 

Clase Urbano 

Superficie (*) 5.283 m2 

Coeficiente de participación 100,000000 % 

Uso Industrial 

Año construcción local principal 1970 

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble 

Localización 
PL POLIGON 44 
VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA) 

Superficie construida 5.283 m2 

Superficie suelo 31.710 m2 

 

Tipo Finca Parcela construida sin división horizontal 

Fitxa del cadastre, sense segregar, (caldria revisar la fitxa) 
 

 
Descripció registral: 
 
� Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
� Finca. 62.424 
� Tom. 2631 
� Llibre. 1537 
� Foli. 199 
� Inscripció. 1ª de data 05.11.2012 
Titulars registrals: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), Ple domini amb un 
100 %. 
 
Parcel�la OR2, originada en el Projecte de Reparcel�lació urbanística del Sector Masia 
d’en Barreres II. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge 
atesa la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10 % d’aprofitament mig del 
procés de reparcel�lació urbanística. 
 
Càrregues: 
  
� No consten càrregues ni gravàmens. 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL�LA. 
 
La parcel�la de referència ImA2, està situada a la cantonada del carrer del Ciment, 
núm. 5, amb cantonada al carrer de l’Acer, núm. 1. Les dues façanes formen el 



 

 

 

costats d’un triangle rectangle on la hipotenusa és la paret posterior de l’antiga 
fàbrica de ciment Griffi, al Sector de la Masia d’en Barreres, al nord de Vilanova i la 
Geltrú, just per sobre de la Carretera C-31 (variant ). 
 
Els seus límits són:  
 
� Al sud: amb el carrer del Ciment, núm. 5, en línia de façana de 19,16 i 125,21 m. 
� A l’est: amb el carrer de l’Acer, núm. 1, en línia de façana de 15,00 i 26,52 m. 
� Al nord-oest, amb l’antiga fàbrica Griffi, en línia de 21,52 i 127,39 m (parcel�la 

ImA1) 
 
Superfície de la finca: 4.967,65 m2. 
 
 
 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 

La parcel�la (solar) està qualificada en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i 
la Geltrú, en el Pla Parcial del sector Masia d’en Barreres II amb les següents dades: 
 
� 15.b Subzona de desenvolupament industrial, intensitat 2. 
� Àrea ImA  
� Usos: industrials o de magatzem, d’edificació aïllada. 
� Edificabilitat neta màxima de 0,70 m2 de sostre per m2 de sòl: 3.477,36 m2 sostre 

 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
L’execució d’obres d’aquest polígon ha tingut diverses incidències econòmiques, 
algunes d’elles no resoltes, que han dificultat la recepció definitiva de les obres per 
part de l’Ajuntament. La vialitat està recepcionada, no així la resta d’obres del 
projecte inicial, que ha tingut fins a dos projectes complementaris pendents de 
tancament.  Malgrat tot, l’Ajuntament no està afectat per possibles revisions de 
quotes d’urbanització. 
 
 
 

4. VALORACIÓ. 
 
Per a la formulació de la següent valoració s’han considerat les recomanacions 
contingudes en: 
 
� Procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de naturaleza 

urbana, de la Dirección General del Catastro. 
� Valors bàsics del sòl i de la construcció i índexs correctors per comprovar els valors 

dels béns immobles, de l’Agència Tributària de Catalunya. 

 
 
També s’han considerat valors a l’any 2014 de mercat, o comparatius, a l’entorn de 
Vilanova i la Geltrú, especialment pel que fa a valors de solars en condicions similars i 
a l’entorn del que és l’objecte del present document. Els preus de venda i 



 

 

 

d’arrendament d’immobles també es poden obtenir de la mitja aritmètica dels seus 
respectius preus de totes les operacions, venda o arrendament, que s’hagin fet 
darrerament d’immobles el més similars possible al que interessa, tant en quant a 
superfície com a situació. La situació de paràlisi actual del mercat immobiliari fa que 
a la pràctica sigui impossible establir un mètode comparatiu. 
 
El valor del solar vindrà donat pel possible aprofitament urbanístic a l’any 2014, amb 
els factors de correcció que li siguin d’aplicació. 
 
 
4.1. Factors de correcció. S’han considerat els següents valors i factors de correcció 
per a la valoració global del solar: 
 
 
A. Emplaçament. El solar objecte de la valoració està situat en una zona de recent 
urbanització, al nord de Vilanova i la Geltrú, amb excel�lents comunicacions i 
connexions amb la carretera C-31 (variant) i l’autopista C-32, però lluny de l’estació 
de RENFE. L’accessibilitat particular és amb vehicle i no hi ha accés amb transport 
públic proper. La connexió amb la carretera C-31 no és directa. Tanmateix, 
l’emplaçament es considera un factor de menysvalorització. 
 
El factor aplicat serà de: ke. 0,90. 
 
Als efectes de fixar un valor del sòl en la repercussió del solar, es considera que 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat mitjana de la segona corona, dintre de la influència 
de l’àmbit metropolità de Barcelona, i propera a zones d’interès residencial preferent, 
amb bones connexions, serveis i transport públic. Per tot plegat es considera una 
ubicació B4 i una 4ª categoria.  
 
El sòl industrial es valora, normalment, per unitari (en m2 de sòl). Si es valora per 
repercussió, la norma 18 del RD 1020/1993 estableix un ventall de coeficients de valors 
que indica que la relació entre el valor repercussió de l’ús industrial i el valor de la 
repercussió de l’ús residencial es pot establir en un mínim d’un 0,42. 
 
En el cas de referència, B4 i una 4ª categoria, caldria aplicar el coeficient corrector 
de 0,58. El valor de repercussió del sòl aplicat és: 420,00 €/m2. 
 
El valor de repercussió aplicat a aquesta parcel�la és: 420,00 €/m2 x 0,58: 243,60: 
244,00 € / m2. 
 
 
B. Antiguitat. El solar està lliure d’edificacions i no es considera cap factor 
d’antiguitat. 
 
El factor d’antiguitat considerat és: ka. 1,00 
 
 
C.   Ocupació. El solar està lliure d’ocupacions, construccions i arrendaments. 
 
El factor aplicat a l’ocupació és: kq. 1,00. 



 

 

 

 
 
D. Afectació urbanística. En aquest concepte hi ha total concordança entre els usos 
privatius i els indicats en la qualificació urbanística actual prevista en el PGOU. Però la 
situació d’afectació pel que fa a la recepció definitiva de les obres i la liquidació 
econòmica de tot el procés urbanístic, fan que es prengui en consideració un factor 
de menysvaloració. Malgrat tot, l’Ajuntament no està afectat per possibles revisions 
de quotes d’urbanització, atès que n’està exempt. 
 
El factor aplicat a l’afectació urbanística és: ku 0,95. 
 
 
E. Càrregues singulars. La finca no està afectada per cap càrrega singular ni 
catalogació.  
 
El factor aplicat per una càrrega singular és: ks. 1,00. 
 
 
F. Factor de realització. Finalment caldrà aplicar un factor de realització o de 
mercat, fixat comunament en 1,30. 
 
De tot plegat en resultaran els següents valors: 
 
 
� Vs: valor del sòl, o de repercussió del solar en relació amb la construcció a 

Vilanova i la Geltrú, es considera una aplicació del tipus B (població mitjana amb 
cert atractiu residencial ubicat en l’àrea d’influència de Barcelona) 

� Vc: valor de depreciació segons factors de correcció. 
� Vi: valor de l’immoble (local), considerant el valor de repercussió i valor de 

construcció. 
 
 
4.2. Aplicació de valors. 
 

Valor del sòl (repercussió) 
 

            Vs 

3.477,36 m2 x 244 €/m2 848.475,84 € 
 

 
Valor del sòl   

 
848.475,84 € 

 
 

Valor de l’immoble (amb factors d’afectació) 
 

         Vi 

Valor del solar x factor emplaçament: ke x factor urbanístic: ku  
848.475,84 € x 0,90 x 0,95 
 

 
 

725.446,84 €  

 
Valor de l’immoble.  

 
725.446,84 € 



 

 

 

 
 

Valor de l’immoble (amb factor de realització o mercat) 
 

        Vi 

Valor del solar x factor de realització: kr  
725.446,84 € x 1,30 
 

 
 

943.080,89 €  

 
Valor de l’immoble. Superfície solar: 4.967,65 m2  a 189,84 €/m2 

 
943.080,89 € 

 
 
Nou-cents quaranta-tres mil vuitanta euros amb vuitanta-nou cèntims 
 

 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), PSC (7) i ICV (2) = 18 vots 
   Vots en contra: PP (3) i CUP (2) = 5 vots 
 

 
 19. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ 

PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A LA FINCA “MAS 
RICART” DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 7 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanístic a la finca “Mas 
Ricart”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, promogut per la Societat 
Agrària de Transformació Nº 5166, amb nom Hermanos Gargallo, assumint 
expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb 
l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, d’acord amb la Memòria 
Justificativa incorporada a l’expedient. 
 
De conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal incorporat a 
l’expedient, la proposta presentada té les següents mancances de caràcter no 
fonamental que caldrà incorporar en un document refós com a condició prèvia 
al tràmit d’aprovació provisional: 

• L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació que preveu l’article 
99.1.c del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), pels casos de 
transformació dels usos.  

• L’establiment, en la normativa de la MPPGOU, de l’obligació de formular 



 

 

 

una reparcel·lació econòmica o altre sistema de compensació admès en 
dret, per tal de materialitzar la cessió de l’increment de l’aprofitament que 
correspongui, com a condició de desenvolupament del Pla Especial 
Urbanístic (PEU), necessari per a la introducció dels nous usos, així com 
el capítol de compromisos del promotor corresponent. 

• La previsió en el document d’agenda de l’execució immediata i 
l’establiment del termini concret d’execució, tal com preveu l’article 99.1.b 
del TRLU, per als casos de transformació dels usos.  Dita agenda 
establirà el marc temporal general que haurà de concretar i desenvolupar 
el necessari PEU. L’agenda o la normativa establiran l’ordre de les 
actuacions i les condicions temporals per a l’obtenció de llicències, de 
manera que els interessos públics i les proteccions que preveu el 
planejament restin garantides. 

• La justificació que preveu l’article 97.2.b del TRLU, en relació amb la 
coherència de la modificació amb el model d’ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent. 

• Les limitacions generals i directrius per a la formulació del PEU, 
destinades a la preservació de l’ús agrícola i la compatibilitat d’aquest 
amb els nous usos de lleure que es proposa d’introduir, d’acord amb la 
justificació prescrita al punt anterior. 

 
Així mateix, l’esmentat Ple va acordar aprovar la suspensió de la tramitació 
d'instruments de planejament i gestió urbanística i l'atorgament de llicències, 
dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, d'acord amb les previsions legals 
aplicables. 
 
II.- D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual 
del PGO objecte del present expedient, l’objectiu de dita modificació és la 
incorporació en la finca de Mas Ricart, prèvia formulació d’un Pla especial, 
dels següents usos, actualment no admesos: 

• Aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs. 

• Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educació en el lleure i 
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, sense exhibició al públic. 

 
Per tal d’assolir aquests objectius, la MPPGOU presentada crea una nova clau 
18a i qualifica la finca de Mas Ricart amb aquesta nova clau. La dita nova clau 
té una regulació semblant a la clau 18, qualificació actual de la finca, amb la 
diferència que incorpora els usos esmentats abans, no permesos en la clau 
18.  La implantació de dits nous usos requerirà, en qualsevol cas, la 
formulació i aprovació prèvia a la llicència d’un Pla especial urbanístic. 
 



 

 

 

Amb anterioritat a dita aprovació inicial, el 16 de gener de 2014 l’Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental comunicà a l’Ajuntament la següent resolució: 

“-1 Declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació a la finca Mas Ricart al terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
-2 Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que caldrà sol·licitar 
informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona sobre el Pla especial urbanístic que desenvolupi les 
determinacions de la present Modificació puntual de Pla general 
d’ordenació, el qual haurà de concentrar les possibles noves 
construccions sobre la parcel·la ja edificada, i incorporar-hi les 
mesures ambientals corresponents.” 
 

III.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va 
sotmetre a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició addicional desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 24 de juliol de 2014, i en el Diari de 
Vilanova de data 25 de juliol de 2014, així com en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. 

En el decurs del dit termini d’exposició pública es va presentar escrit 
d’al·legacions de data 23 de setembre de 2014 (registre d’entrada núm. 
2014026113) per part del Sr. xxxxxxxxxxxx, en nom i representació i en 
qualitat de president de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient 
(APMA).  
 
IV.- Així mateix, el 29 de setembre de 2014, es va sol·licitar informe al 
Departament d’Agricultura i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
sol·licitud va tenir entrada en el registre d’entrada en data 1 d’octubre de 2014 
(registre d’entrada núm. 0005E/16638/2014). Transcorregut en excés el 
termini d’un mes per emetre l’informe previst a l’article 85.5 TRLUC, es poden 
prosseguir les actuacions, segons l’art. 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
V.- En data 9 de febrer de 2015 va tenir entrada en aquest Ajuntament el 
document refós presentat pel Sr. xxxxxxxxxxx, en nom i representació de la 
promotora, per al present tràmit d’aprovació provisional, amb el que es dóna 
compliment a les prescripcions efectuades en l’acord d’aprovació inicial 
(mancances de caràcter no fonamental) d’acord amb l’informe de l’arquitecte 
municipal incorporat a l’expedient. 



 

 

 

 
VI.- Vist l’informe favorable elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient, pel qual es desestimen totalment les al·legacions 
presentades en data 23 de setembre de 2014 (registre d’entrada núm. 
2014026113) per part del Sr. xxxxxxxxxxxxx, en nom i representació i en 
qualitat de president de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient 
(APMA), així com s’informa favorablement el document refós presentat per la 
promotora per al present tràmit d’aprovació provisional. El referit informe 
presenta el següent contingut en els seus apartats 6, 7 i 8: 
 
 

“6.  Condicions a l’aprovació inicial 

El text refós incorpora les condicions prescrites per part de l’Ajuntament en 
l’acord d’aprovació inicial: 

• L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació que preveu l’article 
99.1.c del TRLUC, per als casos de transformació dels usos. 

• L’establiment, en la normativa de la MPGOU de Mas Ricart, de l’obligació 
de formular una reparcel·lació econòmica o altre sistema de compensació 
admesa en dret, per tal de materialitzar la cessió de l’increment de 
l’aprofitament que correspongui, com a condició de desenvolupament del 
Pla Especial Urbanístic (PEU), necessari per a la introducció dels nous 
usos, així com el capítol de compromisos del promotor corresponent. 

• La previsió en el document d’agenda de l’execució immediata i 
l’establiment del termini concret d’execució, tal com preveu l’article 99.1.b 
del TRLUC, per als casos de transformació d’usos. Dita agenda establirà 
el marc temporal general que haurà de concretar i desenvolupar el 
necessari PEU. L’agenda o la normativa establiran l’ordre de les 
actuacions i les condicions temporals per a l’obtenció de llicències, de 
manera que els interessos públics i les proteccions que preveu el 
planejament restin garantides. 

• La justificació que preveu l’article 97.2.b del TRLUC, en relació amb la 
coherència de la modificació amb el model d’ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent. 

• Les limitacions generals i directrius per a la formulació del (PEU), 
destinades a la preservació de l’ús agrícola i la compatibilitat d’aquest amb 
els nous usos de lleure que es proposa introduir, d’acord amb la 
justificació descrita al punt anterior. 

 
7.  Al·legacions presentades i proposta de resolució 

L’al·legació formulada pel Sr. xxxxxxxxxxxxxx, en representació de l’APMA, 
vers l’acord d’aprovació inicial de la MPGOU de Mas Ricart es resumeix en els 
següents punts: 



 

 

 

• La Modificació puntual del Pla general d’ordenació proposa permetre nous 
usos recreatius i esportius a l’aire lliure, a més de l’ús principal 
d’aparcament d’autocaravanes. 

• El Pla Especial que es redacti pot permetre l’aparcament exterior 
d’autocaravanes. 

• La Modificació puntual del Pla general d’ordenació està sotmesa a 
avaluació ambiental perquè altera la qualificació del sòl no urbanitzable i hi 
introdueix nous usos.  

• La coberta de les naus on es preveu l’aparcament és de fibrociment. 

• La Modificació puntual del Pla general d’ordenació només està justificada 
per interessos privats. 

• Es posa en perill una zona agrícola de gran interès paisatgístic. 
 
En resposta a les al·legacions presentades s’ha de dir el següent:  

• Segons la Modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
de 22 de febrer, es permet l’ús d’aparcament de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda sempre que ho permeti el planejament 
urbanístic general del municipi. L’article 33 del planejament vigent recull 
aquest ús. 

• L’apartat 1.2 de la Memòria del document defineix clarament els objectius 
de la modificació: “es pretén la modificació de la qualificació de la finca per 
admetre l’ús d’aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs, ... els 
usos recreatius i esportius a l’aire lliure”. 

• A la Memòria del document es proposa fer una primera fase en forma 
d’aparcament cobert i, una segona en forma d’aparcament descobert així 
com desenvolupar una activitat esportiva a l’aire lliure. Tots aquests punts 
hauran d’estar degudament detallats en el Pla Especial o en la seva 
Modificació, si fos el cas. 

• Durant el transcurs d’aquest procés s’ha fet la consulta al Departament de 
Territori i Sostenibilitat per conèixer si era necessari redactar un informe 
d’avaluació ambiental. La resposta rebuda dóna raó als arguments 
indicats en el punt 3 de la Memòria i a la conclusió expressada. 

• La resolució de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de declarar la 
no-subjecció a avaluació ambiental de la MPGOU de Mas Ricart es recull 
en l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 7 de juliol de 2014. 

• L’article 47.4 de la Llei d’urbanisme determina que es poden realitzar 
actuacions específiques en sòl no urbanitzable d’interès públic per situar 
activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i 
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure. 

• Per tant, aquesta Modificació està justificada per la confluència de l’interès 
públic i privat descrits al punt 1.3 de la Memòria. 



 

 

 

• El document de Pla especial que caldrà redactar i tramitar i el procés de 
l’obtenció de la llicència municipal d’activitats i d’obres detallaran tots els 
aspectes a corregir o executar, tant de les edificacions existents com de 
l’abast dels usos permesos. 

 
Com a conseqüència, es proposa desestimar les al·legacions esmentades pel 
que fa al seu contingut tècnic. 

8.  Conclusions 

Tenint en compte tot allò exposat anteriorment, i sense perjudici d’altres criteris 
tècnics o jurídics millor fonamentats, els tècnics sotasignats informen en sentit 
favorable l’aprovació provisional del text refós de la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN LA QUALIFICACIÓ DE LA 
FINCA MAS RICART.” 

 
Fonaments de dret 

1.- De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117.3  del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al 
mateix procediment que la seva formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats previstes legalment.  
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim 
local, en relació amb l’article 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local i l’art. 
114.3 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el referit acord 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 85 i 96 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament 
que la desenvolupa, i vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a 
la Ciutat, aquest Ple de l'Ajuntament 



 

 

 

 
ACORDA 

 
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en data 23 de setembre de 
2014 (registre d’entrada núm. 2014026113) per part del Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, 
en nom i representació i en qualitat de president de l’Agrupació per a la 
Protecció del Medi Ambient (APMA), d’acord amb els motius i justificacions 
continguts a l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme, incorporat a 
l’expedient. 
 
SEGON. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbanístic a la finca “Mas Ricart”, del terme municipal de Vilanova i 
la Geltrú, promogut per la Societat Agrària de Transformació Nº 5166, amb nom 
Hermanos Gargallo. 
 
El referit document refós de modificació incorpora el compliment de les 
prescripcions efectuades en l’acord d’aprovació inicial (mancances de caràcter 
no fonamental) d’acord amb l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient. 
 
TERCER. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 
 
QUART. Notificar el present acord als interessats que consten a l’expedient, i 
a l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA), amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 

 
 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), PP (3) i ICV (2) = 14 vots 
   Vots en contra: CUP = 2 vots 
   Abstencions: PSC = 7 vots 
 

 
 20. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL, SI 

ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ PER REQUALIFICAR UNA SUPERFÍCIE COM A 



 

 

 

CLAU 18, SÒL DE VALOR AGRÍCOLA, A LA FINCA DEL 
PADRUELL, DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 11 de juliol de 2013 (registre d’entrada núm. 2013018857) va tenir 
entrada en aquest Ajuntament el document d’Avanç de la Modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació Municipal per a requalificar una superfície com a 
clau 18, sòl de valor agrícola, a la finca El Padruell, del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú, que inclou l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, presentats 
per J. GARCÍA CARRIÓN, SA. 
 
El referit document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, té com a objectiu la requalificació parcial d’una 
determinada superfície ara qualificada en el planejament general com a clau 
20 (zones d'afecció i servituds), proposant-se la seva qualificació com a clau 
18 (zona de sòl de valor agrícola). 
 
D’acord amb el referit document de modificació, la conveniència del canvi de 
classificació radica en la necessària adequació del planejament a la realitat del 
territori. La superfície objecte de la modificació es correspon amb la bifurcació 
del "Torrent d'en Parellada", prop del seu entroncament sud amb l'autovia 
"Pau Casals" (C-32). La construcció de l'autopista i altres transformacions 
topogràfiques al llarg del temps han suposat la desaparició de la vessant oest 
de la “Y” que reflecteix el Pla general amb clau 20 a la zona que ens ocupa 
(“El Padruell”). Encara que una part de l'àrea que es proposa modificar (clau 
20) divideix dues classificacions diferents (claus 18 i 23), la homogeneïtat del 
territori immediat, plantat de vinyes generalment, justifica la proposta de 
qualificar aquesta superfície amb la clau 18, i així ho corrobora l'informe 
mediambiental preceptiu (art. 118.4 del Reglament de la LUC). 
 
La superfície objecte de la modificació és de 16.959,98 m² i afecta a les 
següents finques cadastrals: 

● Finca nº 2   (RC 08308 A 00400020000 ZO)   → Superfície afectada = 6.082,31 m² 
● Finca nº 95 (RC 08308 A 004000950000 ZT)  → Superfície afectada = 5.376,03 m² 
● Finca nº 96 (RC 08308 A 004000960000 ZF)  → Superfície afectada = 5.501,64 m² 
 
La resta de superfície no afectada per la clau 20 en les finques 95 i 96, està 
classificada com a clau 18.  La finca 2 té part de la seva superfície en clau 18 i 
una altra part en clau 23, a més de la superfície afectada en clau 20. 
 
II.- Amb data 30 de setembre de 2013 va tenir entrada al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud, prèvia a la 



 

 

 

presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, de 
l’emissió del document de referència en matèria de procediment d’avaluació 
ambiental, en relació al referit Avanç, d’acord amb l’article 86 bis i la disposició 
transitòria 18ª del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer), així com l’article 115 a) del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol). 
 
En relació amb dita sol·licitud, i previs els tràmits administratius pertinents, 
amb data 13 de desembre de 2013 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental va emetre el document de referència sobre dita modificació de Pla 
General, amb les observacions fetes en el mateix, i en especial en relació 
amb els aspectes a completar en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).  
 
III.- Així mateix, en data 11 de desembre de 2013, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va acordar emetre informe sobre dit Avanç de 
MPGO, a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a 
la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 
1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels arts. 32 i 90 de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer), amb les observacions fetes en l’apartat de valoració 
de dit informe. 
 
IV.- Una vegada tramesos el document de referència i l’informe urbanístic i 
territorial a la part interessada, aquesta va presentar en un primer moment en 
data 13 de febrer de 2014 (registre d’entrada 4269) la documentació 
necessària per a la referida modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
per a requalificar una superfície com a clau 18, sòl de valor agrícola, a la finca 
El Padruell, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Posteriorment, va 
tornar a presentar-la en data 19 de març de 2015 (registre d’entrada núm. 
2015008106), amb millores en el seu contingut. 
 
Entre dita documentació figura: Memòria i Normativa; plànols, i Informe de 
Sostenibilitat Ambiental. 
 
V.- Examinada la documentació referenciada, els serveis tècnics d’Urbanisme 
han elaborat el següent informe, incorporat a l’expedient, el qual presenta el 
següent contingut literal: 

“1.- Antecedents 

El 19 de març de 2015, el promotor J. García Carrión, SA, presentà la proposta 
de “Modificació Puntal del Pla General d’Ordenació Urbana a la zona el 
Padruell”. 

Anteriorment, en data 18 de setembre de 2013, el mateix promotor presentà el 
document d’“Avanç de Modificació Puntal del Pla General d’Ordenació Urbana a 
la zona el Padruell” i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar.  



 

 

 

Ambdós documents van ser tramesos al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, atès que la modificació puntual està sotmesa, d’acord amb la Llei 
6/2009, de 29 d’abril, a avaluació ambiental, als efectes de determinar 
l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació del corresponent informe de 
sostenibilitat ambiental, així com identificar les administracions públiques 
afectades i el públic interessat, per tal de poder adoptar la decisió prèvia 
d’avaluació ambiental, en els termes i els efectes previstos als articles 15 a 28 
de la referida Llei 6/2009, així com l’article 86.bis de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

El motiu d’aquesta tramitació fou que l’òrgan ambiental emetés el corresponent 
Document de Referència que determinés, prèviament a l’aprovació inicial de la 
Modificació del PGO, l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental.  

L’Ajuntament va trametre la sol·licitud i la documentació esmentades al 
corresponent òrgan ambiental i en data 13 de desembre de 2013 l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAAA) va emetre el 
Document de Referència (DR) corresponent al present document. El DR 
incorpora el resultat d’una sèrie de consultes efectuades a diferents 
organismes: 

•  Agència Catalana de l’Aigua: es realitzen una sèrie de determinacions i 
conclusions per tal d’incorporar-se en el document de Modificació del 
PGOU: 

o Respecte a l’abastament d’aigua conclou que no hi ha cap variació 
significativa de l’abastament d’aigua potable. 

o Respecte al sanejament conclou que no es preveuen augments en la 
generació d’aigües residuals. 

o Respecte a la hidrologia i inundabilitat es conclou que no es detecten 
afeccions per inundabilitat. Es detallen les actuacions realitzades des de 
la construcció de la C-32. 

o Respecte a les afectacions mediambientals es determina que les 
actuacions de planejament hauran de fer-se d’acord amb els “Criteris 
d’intervenció dels espais fluvials”. 

•  Àrea del Medi Natural, dels SSTT a Barcelona del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: es realitzen les 
següents consideracions. 

o L’àmbit de la modificació del PGOU no afecta a cap espai del sistema 
d’espais naturals protegits, espais catalogats com a zones humides o 
d’altres espais d’interès específic.  

•  Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona: es determina que no és 
d’aplicació la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental d’activitats. Tampoc és d’aplicació el Reial decret legislatiu 1/2008 
(TR de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes), atès que 
l’àmbit és inferior a 10 Ha. 

•  Consell Comarcal del Garraf: es determina que no hi ha cap repercussió 



 

 

 

negativa sobre el medi. 

El document de referència valora positivament l’ISA preliminar inclòs en l’avanç 
de Modificació Puntual del PGOU i conclou que el document d’avanç no 
contempla cap repercussió negativa sobre el medi. Es recorda que l’ISA 
preliminar preveu la redacció d’un Pla especial per tal d’ampliar les caves 
existents. Tanmateix es sol·licita que es completin els següents aspectes: 

Pel que fa a les matèries relacionades al cicle de l’aigua, en l’ISA caldrà 
incorporar les consideracions efectuades en l’Informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, de 30 d’octubre de 2013, emès en resposta a les consultes efectuades. 

Les actuacions i obres que han afectat la hidràulica d’aquest àmbit són les 
següents: 

•  Construcció de l’autopista C-32, Pau Casals. Com a part de l’obra es va 
realitzar la conducció de les aigües procedents del drenatge discorrent per 
una sèquia en forma de “V” fins al punt d’abocament en el curs fluvial 
“Torrent de Parellada”. 

•  Obres de canalització de les aigües pluvials del drenatge de la C-32 amb 
una sèquia paral·lela al seu traçat entre els quilòmetres 20 a 21 (aprox.) fins 
a un punt d’abocament molt proper a l’anterior. Obres realitzades amb 
l’autorització de l’ACA de data febrer de 2011 (UDPH201005043). 

2.-  Objecte de l’informe 

L’objecte d’aquest informe tècnic és el document titulat Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana a la zona el Padruell, que endavant 
denominarem MPGOU el Padruell, en el marc del seu tràmit d’aprovació inicial. 

3.-  Promotor 

El promotor de la MPGOU a la zona el Padruell és J. García Carrión, SA. 

4.-  Redactor 

El redactor del document objecte d’aquest informe és el senyor Alfonso Bolullo i 
Associats, SLP, amb la col·laboració d’Egavic, Serveis d’Enginyeria, SLP. 

5.-  Planejament vigent  

El planejament vigent dins de l’àmbit és la revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana (PGOU), aprovada definitivament el 2001, amb un Text refós que 
incorpora diverses modificacions puntuals i correccions d’errades materials, 
aprovat el 2005. 

6.-  Classificació urbanística 

El plànol de la sèrie A2, Classificació del sòl, Usos globals, Sòl no urbanitzable, 
del PGOU vigent classifica tot l’àmbit de la MPGOU com a Sòl No Urbanitzable 
(SNU). 

 



 

 

 

7.-  Qualificació urbanística 

El plànol de la sèrie A2 del PGOU, qualifica els terrenys de l’àmbit de la 
MPGOU com a Zona de protecció i servituds (clau 20). D’acord amb el plànol de 
la sèrie I2, Conques i Torrents, del PGOU. La Zona de protecció i servituds 
esmentada està associada al torrent del Fons del Padruell, vessant oest del 
Torrent d’en Parellada, els quals conformen conjuntament la conca D2. 

D’acord amb els articles 270.b i 271.3.a.1 de les NNUU del PGOU vigent, la part 
de l’àmbit de la proposta de MPGOU corresponent a la llera pública del torrent 
esmentat, forma part del Sistema General Hidrològic, de domini públic. 

Els sòls qualificats amb la clau 20 esmentada, entre d’altres claus del SNU, 
estan sotmesos a un règim d’especial protecció, d’acord amb els articles 244.1 i 
246.1 del Capítol Primer, Disposicions generals del sòl no urbanitzable 
d’especial valor o protecció, del Subtítol VI-II, Ordenació del sòl no urbanitzable 
d’especial valor o protecció, del Títol VI, Regulació del sòl no urbanitzable, de 
les NNUU del PGOU vigent. 

8.-  Planejament Territorial 

L’àmbit de la proposta està qualificat com a Espai de protecció preventiva pel 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) i, per tant, forma part del 
sistema d’espais oberts. 

9.-  Estructura de la propietat 

J. García Carrión, SA  

Habitats del Garraf, SL 

10.-  Documentació 

El contingut del document presentat és el següent: 

•  Memòria descriptiva 

o Objecte de la Modificació 
o Antecedents 
o Justificació de la Modificació 
o Àmbit de la Modificació 
o Pla General Vigent 
o Pla territorial Metropolità de Barcelona 
o Llei d’Urbanisme, modificacions i reglament vigent 
o Normativa urbanística proposta 
o Canalització de les aigües pluvials als cellers J.García Carrión 
o Propietats afectades 

•  El contingut dels annexos és el següent: 

o Autorització del projecte de canalització d’aigües pluvials (ACA) 
o Relació d’obres i tramitació municipal 
o Escrit municipal “sobre el camí d’accés a les caves” 
o Informe urbanístic i territorial (des2003) 



 

 

 

o Document de referència i consultes a les administracions públiques 
afectades i públic interessat 

o Inscripció de la finca registral núm. 43.104 *bis 
o Finca matriu (finca registral núm. 4.055) 
o Fitxes cadastrals de les finques afectades 
o Reportatge fotogràfic 

 
•  Documentació gràfica 

El document presentat a tràmit conté la documentació suficient en relació amb 
els seus objectius i en compliment de les determinacions del planejament i de la 
legislació vigent per a casos de modificació de planejament general. 

11.-  Objectiu de la proposta 

L’objectiu de la proposta és la modificació del planejament general per tal que 
una determinada superfície de 16.959,98 m2, ara qualificada com a clau 20 
(zones d'afecció i servituds), es qualifiqui com a clau 18 (zona de sòl de valor 
agrícola). Es tracta d'un sòl no urbanitzable. La necessitat del canvi de clau 
radica en la necessària adequació del planejament a la realitat del territori. La 
superfície objecte de la modificació es correspon amb la bifurcació del "Torrent 
d'en Parellada", prop del seu entroncament sud amb l'autovia "Pau Casals" (C-
32). 

12.-  Justificació de la proposta 

El document en tramitació justifica la proposta en funció de la conveniència de 
l’adequació del planejament a la realitat del territori, atès que la construcció de 
l’autopista C-32 i altres transformacions han suposat la desaparició del torrent: 
en conseqüència, la qualificació del sòl corresponent a aquest torrent com a 
Zona de protecció i servituds (clau 20) no té sentit. 

Del conjunt d’edificacions existents grafiades en el document, aquelles que són 
soterrades disposen d’una coberta vegetal, que abasta la seva totalitat, 
destinada a la plantació de vinya. Segons el document, aquestes plantacions 
justifiquen la nova qualificació del sòl corresponent com a clau 18 Sòl de Valor 
Agrícola. 

13.-  Valoració de la proposta 

El document presentat a tràmit documenta suficientment el procés de 
desaparició de la funcionalitat del torrent origen de la qualificació com a clau 20 
Zona de protecció i servituds. 

En aquest sentit, l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 30 
d’octubre de 2013, explica el recorregut de les aigües pluvials procedents del 
drenatge de l’autopista C-32 paral·lel al seu traçat fins a un altre torrent. 

El Document de Referència (DR), emès en data 13 de desembre de 2013, 
valora positivament el contingut de l’ISA preliminar adjuntat al document 
d’Avanç de Modificació.  



 

 

 

El document grafia les edificacions existents d’ús agrícola en la modalitat 
d’indústria agropecuària i detalla els processos administratius corresponents 
(plànol 11.2.3 i annex 2 Relació d’obres i tramitació municipals). Per tal de 
regular els paràmetres i determinacions corresponents, caldrà redactar un 
document de Pla especial o, si és el cas, de modificació del planejament vigent.  

L’aprovació de l’esmentat Pla especial derivat o de modificació del planejament 
que es redacti, estarà sotmesa a l’executivitat del present document. 

Pel que fa als requeriments del DR respecte a la consulta realitzada a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’ISA adjunt al document de modificació els incorpora a 
l’apartat 4. 

El grafisme emprat a alguns del plànols del document presenta algunes 
errades. En concret, el sòl corresponent a les claus 18, 23 i E/F es grafia en 
tons molt diferents al plànol 11.1.4 Planejament Vigent i als plànols 11.1.4, 
11.1.5, 11.1.6, 11.2.1, i 11.2.2. Caldrà substituir el plànol 11.1.4 per altre de 
similar grafisme als indicats.  

14.-  Informes a sol·licitar a les administracions i organismes afectats 

Per tal de continuar la tramitació del document de modificació presentat s’haurà 
de sol·licitar informes als següents organismes i entitats que determina el 
Document de Referència de data 13 de desembre de 2013: 

•  Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 

•  Agència Catalana de l’Aigua 

Notificacions a : 

•  DEPANA – Lliga per a la defensa del patrimoni natural 

•  CREAF – Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

A més, es requeriran els informes dels següents organismes i entitats: 

•  Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

•  Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Catalunya 

•  Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

•  Consell Comarcal del Garraf 

•  AUCAT, concessionària de l’autopista C-32 

•  Direcció General d’infraestructures de mobilitat terrestre 

Així mateix, es proposa notificar a:  

•  APMA – Agrupació per la Protecció del Medi Ambient 

15.-  Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el 
tècnic sotasignat informa el sentit de proposar l’aprovació inicial del document 
de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació a la zona “El Padruell”. 



 

 

 

Tot el qual hom informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més 
ben fonamentats.” 

 
La proposta de document de MPGO presentada a tràmit no està inclosa en 
cap dels supòsits establerts per l’article 97.2 del TRLUC, que n’obliguen a una 
valoració negativa i la subsegüent denegació per part de l’òrgan competent 
per l’aprovació. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- De conformitat amb allò que estableix l’article 101.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació 
de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipals 
que presenti. Això no obstant, l’Ajuntament pot assumir expressament la 
iniciativa pública per a formular-les.  
 
D’acord amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la tramitació 
de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment 
que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les 
particularitats previstes legalment, i ha de raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents (art. 97 TRLUC). Per tant, se subjecta a la mateixa 
tramitació administrativa prevista a l’article 85 TRLUC, amb les particularitats 
previstes respecte al procediment d’avaluació ambiental dels plans 
urbanístics. 
 
Així, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les modificacions 
d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, o de la densitat dels usos o 
la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats 
que estableixen els articles 99 i 100. 
 
2.- En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com 
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el 
plànol corresponent incorporat en el document de modificació la suspensió de 
la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la 
totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en 
la modificació.  



 

 

 

 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències, fonamentats en el règim 
vigent, que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
3. L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i 
provisional és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la 
Llei de bases de règim local.  D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa 
Llei, els referits acords requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
L’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
4. Atenent a què formaria part d’un mateix document de MPGO que s’ha 
sotmès prèviament al procediment d’avaluació ambiental, d’acord amb l’article 
86 bis TRLUC i 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, l’informe de 
sostenibilitat ambiental ha de formar part de la documentació de l’instrument 
de planejament objecte d’aprovació inicial, i se sotmet a informació pública 
durant un termini mínim de 45 DIES, conjuntament amb l’instrument de 
planejament del qual forma part, després de la seva aprovació inicial. El 
document ha d’incorporar una memòria ambiental, als efectes i seguint els 
tràmits previstos als referits articles 86 bis TRLUC i 115 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme.   
 
L’acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels 



 

 

 

diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web 
municipal d’aquest Ajuntament, conjuntament amb l’informe de sostenibilitat 
ambiental, i sotmetre’l a informació pública pel referit termini de QUARANTA-
CINC (45) DIES des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme.    
 
5. Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’haurà de sol·licitar, si escau, 
un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC), sens perjudici que s’hagin 
d’efectuar també simultàniament les consultes que procedeixin, d’acord amb 
el que estableixi el document de referència ambiental (art. 115 c) RLUC).  
 
6. Abans de l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament, s’ha de lliurar al 
departament o departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi 
ambient la proposta de memòria ambiental, juntament amb una còpia de la 
proposta de Pla que es preveu sotmetre a l’aprovació provisional. En el termini 
de 3 mesos des de la recepció de la proposta de memòria ambiental, dit 
departament o departaments han de trametre la resolució de l’òrgan ambiental 
sobre la memòria ambiental i un informe urbanístic i territorial sobre els 
aspectes del Pla relatiu a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat 
d’interès supramunicipal, per tal que puguin ser considerats en l’acord 
d’aprovació subsegüent (apartats Quart i Cinquè de la Disposició transitòria 
divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme).   
 
Per tot l’exposat, vist el document referit de Modificació puntual de Pla General 
d’Ordenació, així com els informes tècnics i jurídics incorporats a l’expedient, i 
de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, i vista 
la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, aquest Ple de 
l'Ajuntament 
 

ACORDA 
 

“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal per a requalificar una superfície com a clau 18, sòl de 
valor agrícola, a la finca El Padruell, del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb el document de modificació presentat per J. GARCÍA 
CARRIÓN, SA, incorporat a l’expedient, que inclou l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental, assumint expressament la iniciativa pública per a la seva 
formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
Tot això de conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 



 

 

 

 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i 
gestió urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol 
corresponent, d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER. Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, juntament 
amb l’informe de sostenibilitat ambiental, pel termini de QUARANTA CINC (45) 
DIES des de la darrera publicació obligatòria, així com efectuar, també 
simultàniament, les consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableix el 
document de referència ambiental propi d’aquest expedient, en els mitjans i 
termes previstos legalment.  
  
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si 
escau, als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
segons s’esmenta a l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme, els quals l’han 
d’emetre en el termini establert legalment. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat a la Regidoria 
d'Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep Llanza, 1-7, 08800 de Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat en l’expedient, amb expressió 
dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 

 
 21. URBANISME, OBRES I HABITATGE. RESOLUCIÓ DE 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 000040/2014-UES. 
 

Relació de fets 
 
I.  En data 16 de març de 2015, l’instructor de l’expedient sancionador amb 
número 000040/2014-UES,  va dictar la següent Proposta de Resolució:  

 
“PROPOSTA 

 
I.   FETS QUE S’IMPUTEN: 
 



 

 

 

Segons full d’inspecció del Departament de Disciplina Urbanística de 
data 5 de febrer de 2014 que consta a l’expedient, al CORRAL D’EN 
ROC es constata que s’ha fet una INSTAL·LACIÓ DE MÒBIL HOME 
AMB PORXADA. 
 
En data de novembre de 2014 es va notificar a l’interessat el Decret 
d’incoació de l’expedient sancionador, amb el corresponent plec de 
càrrecs, en el qual es va concedir un termini de deu dies per a formular 
al·legacions i proposar proves. 
 
En data 14 de novembre de 2014, registre d’entrada 31837, l’imputat va 
presentar escrit d’al·legacions. 
 
En relació amb aquest escrit d’al·legacions, els serveis tècnics han emès 
un informe que literalment diu el següent: 
 

“En data 14 de novembre de 2014 es presenten al·legacions a 
l’expedient disciplinari per part de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Al respecte de dites al·legacions cal informar el següent: 

Respecte a la caducitat de l’expedient cal aclarir que la 
comptabilització dels terminis comencen a computar des del 
moment en què s’inicia l’expedient, és a dir, des de la incoació del 
mateix i no pas quan s’inicien els actes d’inspecció des Servei de 
Disciplina Urbanística. 

Respecte l’apreciació que no constitueix un habitatge, cal aclarir 
que la construcció en qüestió (tingui rodes o no) és susceptible 
d’utilització com a habitatge i, per tant, admet perfectament la 
residència de persones en el seu interior. 

Respecte a l’afirmació que dita construcció destinada a la 
residència no incompleix cap normativa urbanística, ja van quedar 
determinats en l’informe d’incoació els articles infringits i en 
concret cal recordar altra vegada que en la clau 18b l’article 259 
del Pla General prohibeix la instal·lació de nous habitatges. 

Respecte als dos expedients 9/2014 i 40/2014, cal recordar que a 
l’article 199 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova la Llei 
d’urbanisme i 110 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística (64/2014), es determina la possibilitat d’adoptar 
conjunta o separadament les mesures de restauració de la realitat 
física alterada i les sancions que es deriven de dites infraccions. 

Així doncs, pel que fa al present expedient 9/2014, cal recordar 
que s’ocupa de la restauració de la realitat física alterada i que 
l’expedient 40/2014 s’ocupa de les sancions aplicables a la 
infracció comesa. 



 

 

 

Per la qual cosa cal desestimar les al·legacions i ratificar les 
mesures de restauració, que són l’enderroc de les obres de 
construcció d’una casa de fusta d’una planta d’uns 40 metres 
quadrats i uns 15 metres quadrats de porxo, aproximadament.” 

 
Els serveis tècnics d’aquest ajuntament han emès un informe de 
valoració de la instal·lació realitzada, i literalment diu el següent: 
 

“En data 5 de febrer de 2014 es realitza inspecció per part del Servei 
de Disciplina urbanística en què es detecta la realització d’unes obres 
sense la corresponent llicència municipal a la finca en qüestió. Les 
obres consisteixen en la construcció d’una casa de fusta d’una planta 
d’uns 40 metres quadrats i uns 15 metres quadrats de porxo, 
aproximadament. 
 
Atès que les obres realitzades no disposen de llicència municipal i 
tanmateix es troben situades en sòl no urbanitzable (clau 16b) 
constituït per sòls incompatibles per a la seva transformació, que 
d’acord amb l’article 227 del PGO hauran de ser considerats 
transitòriament clau 18b sòl agrari de valor paisatgístic, a tots els  
efectes. 
 
Atès que d’acord amb l’article 265 i ss. del Pla General es determina 
que la parcel·la mínima en la clau 18 és de 30.000 metres quadrats, i 
que estableix la prohibició de realitzar edificacions per dessota 
d’aquesta superfície mínima de finca, cal considerar les obres com no 
legalitzables. 
 
Atès que les obres realitzades representen un acte d’edificació 
realitzat en sòl no urbanitzable, cap tipificar la infracció com a molt 
greu, d’acord amb l’article 213 de la Llei d’urbanisme. 
 
Atesa la consideració de no legalitzable, cal especificar que les 
mesures de restauració susceptibles de ser adoptades en les obres 
en qüestió és l’enderroc de les obres de construcció d’una casa 
de fusta d’una planta d’uns 40 metres quadrats i uns 15 metres 
quadrats de porxo, aproximadament. 
 
D’acord amb l’article 137 i ss. del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat, cal 
determinar que la sanció que es proposa, en aplicació del mòdul 
regulador, és: 
 

M= R x S x G x C = (50x0.75) x (40x2) x 4 x 1 = 12000 euros 
M= R x S x G x C = 50 x (15x2x0.25) x 4 x 1   =   1500 euros 
 
                                                   Total sanció =  13500 euros”. 

 



 

 

 

En data 23 de gener de 2015, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, en representació 
del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, presenta un escrit on demana un període de 
12 mesos de pròrroga per tal de poder retirar la mòbil home. Correspon 
al Departament de Disciplina Urbanística valorar la idoneïtat de la durada 
d’aquest termini i, en tot cas, li serà comunicat degudament i es tindrà en 
compte en la resolució del present  expedient. 
 
En data 17 de febrer de 2015, el servei d’inspecció de disciplina 
urbanística comprova que no s’ha retirat la construcció. 
 
En data 11 de març de 2015, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, en representació 
del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, presenta un escrit (reg. 7176), on comunica 
que ha retirat la mòbil home objecte d’aquest expedient, i aporta 
fotografies que ho demostren. 
 
II.  PERSONES RESPONSABLES I GRAU DE PARTICIPACIÓ: 
 
Les persones presumptament responsables i el seu grau de participació, 
d’acord amb l’article 221.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 135 i 
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística són: 
 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
III. QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I NORMATIVA REGULADORA: 
 
Infracció urbanística molt greu prevista a l’article 213 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, tota vegada que s’han vulnerat els articles 211.1 i 212 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, en realitzar obres i instal·lacions 
sense l’obtenció prèvia de la llicència urbanística municipal que prescriu 
l’article 187.1 en relació amb l’article 187.2. 
 
IV. CARÀCTER LEGALITZABLE O IL·LEGALITZABLE DE LA 
INFRACCIÓ: 
 
Dites obres són NO LEGALITZABLES, atès que es troben en sòl no 
urbanitzable, clau 16 b, sòl no urbanitzable compatible per a la seva 
transformació. 
 
V. SANCIÓ A IMPOSAR: 
 
A) Graduació de la sanció, en aplicació de l’article 220 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme i l’article 136 i concordants del Decret 64/2014, de 13 



 

 

 

de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat 
urbanística. 
 
B) La sanció aplicable, de conformitat amb l’article 137 i següents del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, es calcula segons la valoració emesa 
pels serveis tècnics en aplicació de la fórmula i mòduls reguladors 
previstos en dits preceptes, que és de13.500 euros. 
 
S’ha de tenir en compte també l’article 141 del mateix Decret, que 
literalment diu: “L’import de la multa corresponent s’ha de fixar a partir de 
l’import obtingut d’acord amb els articles precedents i atenent les 
circumstàncies següents: a) En cas que l’import obtingut sigui superior a 
les quanties màximes que estableix l’article 219 de la Llei d’urbanisme, 
s’ha de reduir l’import fins que coincideixi amb la quantia màxima que 
correspongui a la classe d’infracció de què es tracti. b) En cas que 
l’import obtingut sigui inferior a 300 euros, s’ha d’incrementar l’import fins 
que coincideixi amb aquesta quantia mínima. c) En cas que l’import 
obtingut se situï entre les quanties màxima i mínima a què fan referència 
les lletres a) i b), s’ha d’arrodonir l’import al múltiple de 100 més proper 
per excés o per defecte, tenint en compte les quanties màxima i mínima 
esmentades”. 
 
Com que s’ha pogut comprovar que el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HA 
RETIRAT la mòbil home objecte d’aquest expedient abans que hi hagi 
resolució ferma de l’expedient sancionador, s’ha d’aplicar el 80% de 
bonificació que contempla l’article 142 del mateix Decret. 
 
Així doncs, i d’acord amb la present proposta de resolució, és de multa 
de 2.700 EUROS (DOS MIL SET-CENTS EUROS) a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com a responsable de la infracció pels fets que 
es declaren provats en la present proposta de resolució. 
 
VI. CIRCUMSTÀNCIES QUE REGULEN LA RESPONSABILITAT 
 
No s’aprecien agreujants (art. 136.1 RPLU) ni tampoc atenuants (art. 
136.2 RPLU). 
 
VII. REPARACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS: 
 
En el present expedient no procedeix realitzar cap pronunciament relatiu 
a l’existència i reparació de danys i perjudicis, per no haver-ne resultat 
acreditats. 
 



 

 

 

VIII. ÒRGAN COMPETENT PER IMPOSAR LA SANCIÓ: 
 
L’autoritat competent per imposar la sanció és el PLE de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a tenor d’allò que disposa l’article 222.1 de 
l’esmentat Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, l’instructor de l’expedient formula la següent proposta 
de resolució: 
 
“PRIMER. Tenir en compte l’escrit presentat per xxxxxxxxxxxxxxx, en 
representació del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, en data 23 de gener de 2015, 
registre d’entrada núm. 1844, en relació amb el Decret d’incoació 
d’expedient sancionador de protecció de la legalitat urbanística, pels 
motius que consten a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. Imposar una sanció de 2.700 EUROS (DOS MIL SET-CENTS 
EUROS) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com a responsable de la 
infracció pels fets que es declaren provats en la present proposta de 
resolució, en aplicació de la bonificació del 80% de l’import de la sanció, 
segons es contempla en l’article 142 del Decret 64/14, de 13 de maig, 
sobre el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística”. 

 
II.  En data 26 de març de 2015 té entrada en aquest Ajuntament amb número 
de registre 8774, escrit d’al·legacions del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en 
representació de l’interessat, on demana que la tipificació de la infracció es 
faci per l’article 215.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i que en aquest supòsit la 
valoració de la infracció sigui modificada. 
 
En aquest sentit cal desestimar l’al·legació, doncs l’informe tècnic que serveix 
per incoar aquest expedient diu literalment:  “Atès que les obres realitzades no 
disposen de llicència municipal i tanmateix es troben situades en sòl no 
urbanitzable (clau 16b) constituït per sòls incompatibles per a la seva 
transformació, que d’acord amb l’article 227 del PGO hauran de ser 
considerats transitòriament clau 18b sòl agrari de valor paisatgístic, a tots els 
efectes. 
 
Atès que d’acord amb l’article 265 i ss. del Pla General es determina que la 
parcel·la mínima en la clau 18 és de 30000 metres quadrats, i que estableix la 
prohibició de realitzar edificacions per dessota d’aquesta superfície mínima de 
finca, cal considerar les obres com no legalitzables. 
 



 

 

 

Donat que les obres realitzades representen un acte d’edificació realitzat en 
sòl no urbanitzable, cal tipificar la infracció com a molt greu, d’acord amb 
l’article 213 de la Llei d’urbanisme.” 
 
Fonaments de dret 
 
Segons l’article 222.1.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’òrgan municipal competent per 
imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus.  
 
Per tot l’exposat, i vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 

“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, 
en representació de l’interessat amb DNI xxxxxxxxxxxxx, en data 26 de març 
de 2015 i número de registre 8774, a la vista de l’exposat en el punt II. 
 
SEGON.  Imposar a l’interessat amb DNI xxxxxxxxxxxx la sanció de 2.700 
euros (DOS MIL SET-CENTS EUROS), en relació amb l’expedient 
sancionador núm. 40/2014-UES, de conformitat amb la Proposta de 
Resolució de l’Instructor de l’expedient de data 16 de març de 2015. 
 
TERCER. Notificar a l’interessat el present acord, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.  
 
QUART. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 

 
 22. URBANISME, OBRES I HABITATGE. RESOLUCIÓ DE 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 000072/2014-UES. 
 

Relació de fets 
 
I.  En data 29 de maig de 2014, l’instructor de l’expedient sancionador amb 
número 000072/2014-UES va dictar la següent Proposta de Resolució:  
 

“PROPOSTA 



 

 

 

 
I. FETS QUE S’IMPUTEN: 
 
Segons full d’inspecció del Departament de Disciplina Urbanística de 
data 27 de febrer de 2014 que consta a l’expedient, al CAMÍ DE MAS 
TORRAT, amb referència cadastral 0764620, es constata que s’ha fet la 
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE DE FUSTA D’UNS 50 m2 
APROXIMADAMENT. 
 
En data 3 d’abril de 2014 s’ha notificat el decret d’incoació d’expedient 
sancionador, juntament amb el plec de càrrecs. 
 
Atès que en el termini d’audiència atorgat a l’imputat aquest no ha 
formulat cap al·legació, ni ha presentat cap document ni justificació. 
 
Els serveis tècnics han fet una valoració de les obres que literalment diu: 
 

“En data 27 de febrer de 2014 es realitza inspecció per part del Servei 
de Disciplina Urbanística, en què es detecta la realització d’unes 
obres sense la corresponent llicència municipal a la finca en qüestió. 
Les obres consisteixen en la construcció d’una casa de fusta d’una 
planta d’uns 50 metres quadrats aproximadament. 

Atès que les obres realitzades no disposen de llicència municipal i 
tanmateix es troben situades en sòl no urbanitzable (clau 16b) 
constituït per sòls incompatibles per a la seva transformació, que 
d’acord amb l’article 227 del PGO hauran de ser considerats 
transitòriament clau 18b, sòl agrari de valor paisatgístic, a tots els 
efectes. 

Atès que d’acord amb l’article 265 i ss. del Pla General es determina 
que la parcel·la mínima en la clau 18 és de 30.000 metres quadrats, i 
que estableix la prohibició de realitzar edificacions per dessota 
d’aquesta superfície mínima de finca, cal considerar les obres com no 
legalitzables. 

Atès que les obres realitzades representen un acte d’edificació 
realitzat en sòl no urbanitzable, cal tipificar la infracció com a molt 
greu d’acord amb l’article 213 de la Llei d’urbanisme. 

Atès que la construcció objecte de l’expedient és d’uns 50 metres 
quadrats, i d’acord amb l’article 137 i ss. del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat, 
cal determinar que la sanció que es proposa és: 

 M= R x VS x G x C = 50 x 140 x 4 x 1 = 28.000 euros.” 

 
 
 



 

 

 

II. PERSONES RESPONSABLES I GRAU DE PARTICIPACIÓ: 
 
Les persones presumptament responsables i el seu grau de participació, 
d’acord amb l’article 221.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 270 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) són: 
 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
III. QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I NORMATIVA REGULADORA: 
 
Infracció urbanística molt greu prevista a l’article 213 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, tota vegada que s’han vulnerat els articles 211.1 i 212 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, en realitzar obres i instal·lacions 
sense l’obtenció prèvia de la llicència urbanística municipal que prescriu 
l’article 187.1 en relació amb l’article 187.2.  
 
IV. CARÀCTER LEGALITZABLE O IL·LEGALITZABLE DE LA 
INFRACCIÓ: 
 
Dites obres són NO LEGALITZABLES atès que estan en sòl no 
urbanitzable, clau 16b, sòl no urbanitzable incompatible per a la seva 
transformació.  
 
 
V. SANCIÓ A IMPOSAR: 
 
A) Graduació de la sanció, en aplicació de l’article 220 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme i l’article 279 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
 
B) La sanció aplicable, tenint en compte l’informe de valoració dels 
serveis tècnics, de conformitat amb l’article 219 del Text refós, i d’acord 
amb la present proposta de resolució, és de VINT-I-VUIT MIL EUROS 
(28.000 EUROS) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com a responsable de la 
infracció pels fets que es declaren provats en la present proposta de 
resolució. 
 
VI. REPARACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS: 
 
En el present expedient no procedeix realitzar cap pronunciament relatiu 
a l’existència i reparació de danys i perjudicis, per no haver-ne resultat 
acreditats. 
 



 

 

 

VII. ÒRGAN COMPETENT PER IMPOSAR LA SANCIÓ: 
 
L’autoritat competent per imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a tenor d’allò que disposa l’article 222.1.b) de 
l’esmentat Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, l’instructor de l’expedient formula la següent proposta 
de resolució: 
 
“PRIMER. Imposar una sanció de VINT-I-VUIT MIL EUROS (28.000 
EUROS) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com a responsable de la infracció, 
pels fets que es declaren provats en la present proposta de resolució. 
 
Notificar a l’imputat la present proposta de resolució amb la concessió 
d’un termini d’audiència de DEU (10) dies hàbils, a partir del dia següent 
de la seva notificació perquè, si resulta del seu interès, pugui al·legar allò 
que consideri convenient a la seva defensa.” 

 
II.  En data 28 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament pren el següent acord: 
 

“PRIMER. Imposar a l’interessat amb DNI xxxxxxxxxxxxx la sanció de 
28.000 euros (VINT-I-VUIT MIL EUROS), en relació amb l’expedient 
sancionador núm. 72/14-UES, de conformitat amb la Proposta de 
Resolució de l’Instructor de l’expedient de data 29 de maig de 2014. 
 
SEGON. Notificar a l’interessat el present acord, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 

 
III.  En data 2 de març de 2015, els serveis de Disciplina Urbanística 
comproven que el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha retirat l’habitatge de 
fusta d’uns 50 m2 aproximadament, que és motiu d’aquest expedient.  Vist que 
l’interessat ha manifestat en diverses ocasions la voluntat d’acollir-se als 
beneficis de la bonificació que permet el Decret 64/2014, de 13 de maig, 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en el seu article 142, 
s’estima aplicar el 80% de bonificació, tenint en compte el moment de la seva 
petició. 
 
Fonaments de dret  
Segons l’article 222.1.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’òrgan municipal competent per 
imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus.  



 

 

 

 
Per tot l’exposat, i vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER.  Estimar la petició de l’interessat amb DNI  xxxxxxxxxxxx d’acollir-
se als beneficis de la bonificació que permet el Decret 64/2014, de 13 de 
maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en el seu article 
142, aplicant el 80% de bonificació sobre la sanció proposada. 
 
SEGON.  Imposar a l’interessat amb DNI xxxxxxxxxxxxxx la sanció de 5.600 
euros (CINC MIL SIS-CENTS EUROS), en relació amb l’expedient 
sancionador núm. 72/14-UES, de conformitat amb el punt tercer de la relació 
de fets. 
 
TERCER.  Revocar l’acord de Ple del dia 28 de juliol de 2014 i la carta de 
pagament amb número 202143392, de data d’emissió 4 d’agost de 2014 i 
d’import 28.000 euros. 
 
QUART. Notificar a l’interessat el present acord, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients.  
 
CINQUÈ. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 

 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 23. HISENDA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 

D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS, ANY 2014.  

 

Relació de fets 
 
Atès que el dia 25 de març de 2015 l’alcaldessa va signar el Decret 
d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i dels Organismes 
Autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 



 

 

 

 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposa l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de la corporació del Decret de l’alcaldessa de 25 
de març de 2015, que es transcriu literalment a continuació: 
 

“Fonaments de dret 
 
L’article 191, apartat 3, del RDL2/2004, Text refós de la Llei d’hisendes locals, 
em confereix l’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’entitat i dels  
seus OO.AA., previ informe de la Intervenció. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els 
seus OO.AA. corresponent a l’exercici 2014, d’acord amb les dades següents, 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 12.753.362,36 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 29.170.000,54 
Deutors per operacions no pressupostàries 515.113,46 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament -10.682.333,27 
Ingressos pendents d'aplicació                            388,92 
Total deutors a finals de l'exercici 31.755.754,17 

Creditors per despeses de l'exercici corrent 15.423.568,57 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 3.332.841,99 
Creditors per operacions no pressupostàries 13.798.180,53 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 32.554.591,09 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 1.445.483,07 
Romanent líquid de tresoreria 646.646,15 
Romanent per a despeses amb finançament afectat -2.628.344,66 
Romanent disponible per a despeses generals -1.981.698,51 
  
O.A. IMET Institut Municipal d’Educació i Treball  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 1.116.295,10 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 989.875,96 
Deutors per operacions no pressupostàries 4.442,32 



 

 

 

Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 2.110.613,38 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 654.645,83 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 0,00 
Creditors per operacions no pressupostàries 2.380.554,53 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 3.035.200,36 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici                   138.020,10 
Romanent líquid de tresoreria -786.566,88 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals -786.566,88 
  
O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 91.867,72 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 92.739,27 
Deutors per operacions no pressupostàries 11.446,36 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 196.053,35 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 87.716,55 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 37.183,99 
Creditors per operacions no pressupostàries 30.276,54 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 155.177,08 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 39.228,61 
Romanent líquid de tresoreria 80.104,88 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals 80.104,88 

 

 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 

 
 

 24. HISENDA. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I 
ANNEXOS D’INTERVENCIÓ REFERENT AL QUE DISPOSA LA 
LLEI 3/2004, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 1r. 
TRIMESTRE 2015. 

 

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 registre específic de 
factures i un informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures 
pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei, afegint 
un annex amb una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què  
hagi  transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 

En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compte al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’Intervenció corresponents al primer 
trimestre del 2015, dels organismes següents: 
 

- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
- Institut Municipal d’Educació i Treball 

Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, una vegada informats a la 
Comissió informativa de serveis a les persones,  en data 07 d’abril del 2015. 

 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 
d’Intervenció corresponents al primer trimestre del 2015 de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball, d’acord amb el que disposen els 
articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

Informe del tresorer 
 

MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, INFORMA: 
 
L’article 4.3 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 a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) 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 primer trimestre 
natural de 2015, segons la informació resultant dels programes comptables, 
en que s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és: 



 

 

 

 
• Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
 Data Informació  Nombre factures   Import 
 01/04/2015          1.571   6.670.218,27 € 
 

• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 
 Data Informació  Nombre factures   Import 
 01/04/2015              45      398.096,09 € 
 

• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
 
 Data Informació  Nombre Factures   Import 
 01/04/2015    100        43.989,78 € 



 

 

 

 
ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 

 
R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   P R I M E R     T R I M E S T R E  2015 

 
 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs, de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, el termini 
dels quals ha transcorregut més de tres mesos des del seu registre i no s’ha comptabilitzat el reconeixement de 
l’obligació corresponent o no s’ha justificat degudament la manca de tramitació. 
 

Justificant Descripció Import factura 
Data 
Entrada Data doc 

F/2014/283 BESTRETA NÚM. 18 18.150,00 24/02/2014 19/02/2014 

F/2014/780 HONORARIS BESTRETA NÚM. 9 TREBALLS D'ELEMENTS CADASTRALS DEL TERME DE VNG 18.150,00 25/03/2014 24/03/2014 

F/2014/3474 REVISIÓ DE PREUS DEL  2014 59.705,34 31/12/2014 31/12/2014 

F/2014/3487 SEGONA PART TALLERS CINEMA PROJECTE REACCIONA ALS INSTITUTS DE VNG 2013-2014 7.650,00 19/12/2014 16/12/2014 

F/2014/3538 NOVEMBRE 2014 93,90 31/12/2014 30/11/2014 

F/2014/3539 NOVEMBRE 2014 813,60 31/12/2014 30/11/2014 

F/2014/3636 PEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, DESEMBRE 461.989,04 31/12/2014 31/12/2014 

F/2014/3720 SERVEI DE JARDINERIA DEL MES DE DESEMBRE 179.674,90 30/12/2014 30/12/2014 

F/2014/3778 MERCAT DE SEGONA MÀ 282,38 31/12/2014 30/12/2014 

F/2014/3783 REAPARACIÓ MOTOSERRA 198,86 31/12/2014 16/12/2013 

F/2014/3802 REJ. ELECTRO. GAL. 413,22 31/12/2014 19/12/2014 

F/2014/3820 50% CONTRACTACIÓ PUBLICITAT ANY 2014 21.780,00 31/12/2014 15/12/2014 

F/2014/3821 CAMPANYES TELEVISIÓ ANY 2014 15.454,12 31/12/2014 31/12/2014 

F/2014/3822 250 XAPETES ALUMINI PER A GOSSOS FACTURA OCTUBRE 2014 224,88 31/12/2014 31/10/2014 

F/2014/3825 PUBLICITAT 310714 FIMPT 2014 1.815,00 31/12/2014 22/10/2014 

F/2014/3830 SUBVENCIÓ NATACIÓ ADAPTADA CURS 2014-2015 1r. TRIMESTRE 2.875,42 31/12/2014 13/11/2014 

F/2014/3986 BASE DE DADES ON LINE WESTLAW.ES 6.206,03 31/12/2014 01/03/2014 



 

 

 

F/2014/3987 COMANDA PERSONAL 205,40 30/09/2014 30/09/2014 

F/2014/3988 SERVEIS PROFESSIONALS DE LOGÍSTICA I ASSESSORAMENT TÈCNIC I TECNOLÒGIC 3.000,20 31/12/2014 08/07/2014 

F/2014/3989 DRETS D’AUTOR ESPECTACLE CELS 594,84 31/12/2014 01/12/2014 

F/2014/3990 SERVEI GESTIÓ CORREU, DESEMBRE 2014 1.633,50 31/12/2014 30/12/2014 

F/2014/3991 IMPARTIR PONÈNCIA AGÈNCIA DE L’ENERGIA D’OSONA 021214 82,28 31/12/2014 09/12/2014 

F/2014/3992 TREBALLS 11è MERCAT DE 2a. MÀ I INTERCANVI 141214 242,00 31/12/2014 22/12/2014 

F/2014/3997 REPARACIÓ APARELL HORTS URBANS 139,50 31/12/2014 15/03/2013 

F/2014/3998 REPARACIÓ EINA HORTS URBANS 36,12 31/12/2014 30/11/2013 

 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs, de L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, el 
termini dels quals ha transcorregut més de tres mesos des del seu registre i no s’ha comptabilitzat el 
reconeixement de l’obligació corresponent o no s’ha justificat degudament la manca de tramitació. 
 

Justificant Descripció Import factura 
Data 
Entrada Data doc 

F/2014/1571 CONSUM LLUM DESEMBRE 21.821,03 31/12/2014 11/12/2014 

F/2014/1579 LLUM DESEMBRE 21.821,03 11/12/2014 11/12/2014 
 
 
 

No consten factures o documents de conformar o aprovar en l’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI 
VÍCTOR BALAGUER, que hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures. 
 
El Ple es dóna per assabentat de l’informe i dels annexos. 

 
 

 



 

 

 

 
25. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE 

L’ACORD DE JGL DE 31.03.2015, DE LA CONCESSIÓ DE 
PREMIS DEL CONCURS D’IDEES PER A L’ORDENACIÓ DEL 
FRONT MARÍTIM, AMB UNA NOVA ORDENACIÓ DEL PASSEIG 
MARÍTIM I DE LA PLAÇA DEL PORT. 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de març de 2015, va 
prendre l’acord d’aprovar la concessió dels premis del concurs d’idees per a 
l’ordenació del front marítim amb una nova ordenació del passeig Marítim i de 
la plaça del Port. 
 
Atès que l’últim punt d’aquest acord diu que s’ha de donar compte al Ple de la 
Corporació en la propera sessió que es celebri. 
 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern 
Local de 31 de març de 2015, d’aprovació de la concessió dels premis del 
concurs d’idees per a l’ordenació del Front Marítim de Vilanova i la Geltrú, 
amb una nova ordenació del passeig Marítim i de la plaça del Port, que diu 
literalment el següent: 
  

Relació de fets  
 
I.- La Junta de Govern Local, en data 25 de novembre de 2014, va 
aprovar convocar concurs d’idees per a l’ordenació del Front Marítim de 
Vilanova i la Geltrú, amb una nova ordenació del Passeig Marítim i de la 
plaça del Port, així com el plec de condicions regulador d’aquest concurs. 
 
II.- L’anunci del concurs, els plecs de clàusules administratives i la resta 
de documentació es va publicar al perfil del contractant en data 26 de 
novembre de 2014 i, dins el termini de presentació de proposicions que 
finalitzà el 26 de gener de 2015, es van presentar 24 proposicions dins 
de termini i una proposició fora de termini. 

III.- La primera reunió del jurat previst en el plec de condicions va tenir 
lloc en data 3 de febrer de 2015, procedint a l’acte de constitució del 
jurat, obertura de la documentació presentada dins termini i admissió dels 
treballs i exclusió dels no admesos. Els treballs presentats i admesos han 
estat exposats al públic fins el dia 16 de març de 2015 al Centre d’Art 
contemporani La Sala. 

 



 

 

 

IV.- En data 21 de febrer de 2015 va tenir lloc el procés participatiu amb 
la ciutadania que es preveia en el plec de condicions, del qual es va 
lliurar document amb el resultat i recull de les valoracions ciutadanes 
sobre els projectes presentats, segons consta incorporat a l’expedient.  

Posteriorment, el dia 9 de març de 2015 va tenir lloc una segona reunió 
del jurat al Centre d’Art contemporani La Sala, per tal de deliberar sobre 
els treballs presentats i el resultat del procés participatiu efectuat el dia 
21 de febrer de 2015. A tal efecte es va lliurar informe tècnic sobre les 
propostes presentades. I fruit de dites deliberacions, en data 16 de març 
de 2015 es va reunir el Jurat al Centre d’Art contemporani La Sala, on a 
resultes de l’informe tècnic en el qual es recull el resultat de les 
deliberacions del Jurat durant la sessió anterior i les conclusions del 
procés participatiu del dia 21 de febrer de 2015, mitjançant l’aplicació 
dels criteris de valoració especificats a la clàusula novena del plec de 
condicions, es va emetre el següent veredicte final per part del Jurat: 

 
Primer premi: Voramar. 
 
Segon premi: Àgora de Mar. 
 
Tercer premi: +Verd+Port+Mar. 
 
Accèssits: Llindar; E La Nave Va; Orígens, i Lligant Caps. 
 
 

D’acord amb l’acta del Jurat i l’informe tècnic raonat que va servir de 
base, les tres propostes premiades i que han obtingut la màxima 
puntuació són totalment coincidents amb els projectes escollits dins el 
procés participatiu realitzat el dia 21 de febrer de 2015, i les 
característiques principals dels mateixos són coincidents també entre 
ells, tipus de tractament del passeig amb arbrat i vegetació autòctona i 
baix cost de manteniment posterior, situació dels aparcaments en els 
indrets proposats en semisoterrani i manteniment de l’edificabilitat de la 
plaça del Port amb diferents propostes d’ubicació de la mateixa entre 
d’altres.  
 
V.- Seguidament, i una vegada emès el veredicte determinant el resultat 
final del procediment, en la mateixa sessió el Jurat va procedir a 
l’obertura del sobre núm. 2, on s’identifica el lema amb el nom dels 
professionals o equips participants, d’acord amb l’establert a la clàusula 
sisena del plec de condicions, amb el següent resultat: 
 
 
 



 

 

 

Primer premi: 
Voramar: Jaume Artigues i Vidal i Isabel Bennasar Félix, arquitectes, 
col·laboradors: Corina Dindareanu, Marina Oliva, Roser Vives 
(Barcelona). 
 
Segon premi: 
Àgora de Mar: Òscar Blasco Làzaro, arquitecte paisatgista, 
col·laboradors: Claudia Landi, Roberta Serra, Yaiza Terré, Jordi Ribó i 
d’altres (Barcelona). 
 
Tercer premi: 
+Verd+Port+Mar: Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó, arquitectes i 
Bartomeu Rosselló Boeres, enginyeria i consultoria (Barcelona). 
 
Accèssits: 
Llindar: Robert Bagó, Ramiro Chiriotti, Carla Compte i Màrius Quintana, 
arquitectes i Guillem Baraut eng.c.c.p i BAC Engineering Consultancy 
Grup, SL. 

E La Nave Va: Ramón Sanabria+Taller-Tres Arquitectura (Vilanova i la 
Geltrú). 

Orígens: Comas-Pont Arquitectes i Marc Rifà Rovira (Barcelona). 

Lligant Caps: Carles Orriols i Caba i Carolina Orriols i Caba (Vilanova i la 
Geltrú). 
 
    
V.- Així, la clàusula catorzena del plec de condicions diu textualment el 
següent: 

 

Catorzena.- Quantia de la remuneració i distribució dels 
premis. 
La quantia de la remuneració i distribució de l’import dels 
premis del present concurs són els següents: 
 
• Primer premi: 18.000 € (més IVA) 
• Segon premi: 15.000 € (més IVA) 
• Tercer premi: 10.000 € (més IVA) 
• 1r accèssit :     5.000 € (més IVA) 
• 2n accèssit:     5.000 € (més IVA) 
• 3r accèssit:      5.000 € (més IVA) 
• 4t accèssit:      5.000 € (més IVA) 

 



 

 

 

I per la seva banda, la clàusula dotzena de dit plec determina el següent: 

 

“Dotzena.- Obligacions prèvies a la formalització de la 
remuneració. 
Dins el termini màxim de quinze dies hàbils comptats des de la 
notificació del fallo del concurs, els professionals guanyadors 
del mateix hauran de presentar la corresponent factura al 
registre de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com la 
documentació que li sigui requerida.” 

 

Fonaments de dret 
 
I.- Tramitació del concurs d’idees amb intervenció del jurat, d’acord amb 
el plec de condicions regulador de dit procediment, de conformitat amb 
l’article 184 i ss del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

II.- Per tot l’exposat i d’acord amb les competències que atorga a l’alcalde 
la disposició addicional segona del RDL 3/2011, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, i el Decret de delegació d’atribucions de 
l’alcaldessa a la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2011, la 
Junta de Govern Local 

ACORDA: 
 
PRIMER. Donar la seva conformitat al veredicte final del jurat del 
concurs d’idees per a la presentació de propostes d’ordenació del front 
marítim, amb una nova ordenació del Passeig Marítim i de la plaça del 
Port de Vilanova i la Geltrú, emès en reunió del dilluns dia 16 de març de 
2015, i elevar a definitiu el resultat següent: 

•  Primer Premi amb 18.000 euros (més IVA): “Voramar” de Jaume 
Artigues i Vidal i Isabel Bennasar Félix (NIF: 41494499S), arquitectes 
i d’altres col·laboradors (Barcelona). 

•  Segon Premi amb 15.000 euros (més IVA): “Àgora de Mar” d’Òscar 
Blasco Lázaro, arquitecte paisatgista (NIF: 43426259M) i d’altres 
col·laboradors (Barcelona). 

•  Tercer Premi amb 10.000 euros (més IVA):” +Verd+Port*Mar” 
d’Antoni Barceló, Bàrbara Balanzó, arquitectes (Barceló-Balanzó 
Arquitectes SLP, NIF: B-64486947) i Bartomeu Rosselló Boeres, 
enginyeria i consultoria (Barcelona).  



 

 

 

•  Quatre Accèssits amb 5.000 euros (més IVA) per a cada una de les 
següents propostes: 

 -  “Llindar” de Robert Bagó, Ramiro Chiriotti, Carla Compte, Màrius 
Quintana (NIF: 46107448S), arquitectes i Guillem Baraut, eng de 
c.c.p i BAC Engineering Consultancy Grup, SL. 

-  “E la nave va” de Ramon Sanabria +Taller-Tres Arquitectura, SLP 
(NIF: B60791787). 

-  “Orígens” de Comas-Pont Arquitectes, SLP (CIF: B63461503) i 
Marc Rifà Rovira. 

-  “Lligant Caps” de Carles Orriols i Caba i Carolina Orriols i Caba 
(NIF: 47633090K). 

 

SEGON. Requerir els equips guanyadors que en un termini de quinze 
dies hàbils, des del moment de rebre aquesta notificació, presentin la 
factura corresponent al Registre d’entrada de l’Ajuntament, o per via 
electrònica, si és el cas (a partir de 5.000 euros), d’acord amb la clàusula 
dotzena del plec de condicions. 
 
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 10,439,62200 
(Inversió Barri de Mar) del vigent pressupost, corresponent a la fitxa 
“Ordenació Passeig Marítim i plaça del Port”, aprovada per la Junta de 
Govern Local el 18 de novembre de 2014. 
 
QUART. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió del Ple de la 
Corporació que es celebri.” 

 
 

El Ple es dóna per assabentat de l’acord de Junta de Govern Local. 
 
 

 
MOCIONS 

 
 

Grups Municipals de CIU, PSC i PP, amb el suport de la CUP 
 

  26. MOCIÓ PER TAL DE SOL·LICITAR LA CONCESSIÓ DE LA CREU 
DE SANT JORDI A LA PIANISTA I COMPOSITORA VILANOVINA 
LEONORA MILÀ. 

 
La Creu de Sant Jordi és un guardó creat amb la finalitat de distingir aquelles 
persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis 



 

 

 

destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, 
en el pla cívic i cultural. 
 
De tots és sabut que la pianista i compositora Leonora Milà (Vilanova i la 
Geltrú, 1942) és considerada una de les artistes amb més projecció 
internacional que ha donat el nostre país. Deixebla de la pedagoga Maria 
Canals, Milà rep el qualificatiu de “nena prodigi” gràcies als dos concerts que 
el 1949 ofereix al Palau de la Música Catalana interpretant, amb només sis 
anys, obra pròpia i el concert per a piano i orquestra KV488 de W. A. Mozart 
acompanyada per l’Orquestra Ciutat de Barcelona. La carrera internacional 
s’inicia als dotze anys quan actua en un programa de la BBC de Londres 
interpretant peces per a piano d’Enric Granados i Manuel de Falla. Aquesta 
actuació li obre les portes de la capital britànica on hi torna un any més tard, el 
1955, per actuar al Royal Albert Hall interpretant l’obra Noches en los jardines 
de España, del compositor Manuel de Falla, amb la London Philharmonic 
Orchestra. 
 
Guanyadora del Concurs Internacional d’Execució Musical Maria Canals 
(Barcelona) de 1966 i finalista del Concorso Internazionale di Musica G. B. 
Viotti (Vercelli, Itàlia), Leonora Milà compagina al llarg de la seva carrera 
professional la vessant d’intèrpret amb la de compositora. Llargues gires per 
Europa, Estats Units i Àsia l’han portat a ser la primera artista espanyola que 
actua a la República Popular de la Xina (1979), en gravar un disc amb la 
China National Symphony Orchestra (1988) i en ser també la primera 
compositora que estrena un ballet a Sant Petersburg. Es tracta de Tirant lo 
Blanc, la novel·la de cavalleries escrita per Joanot Martorell al segle XV, que 
Leonora Milà transforma en partitura i el ballarí i coreògraf rus Iuri Petukhov en 
un ballet de dues hores. Per a aquesta obra Milà rep el Premi Internacional de 
la Cultura Catalana concedit a València el 1995.  
 
Leonora Milà, considerada ja una de les grans pianistes del nostre país, pel fet 
de ser dona i de viure sota el règim dictatorial de Franco es va veure obligada 
a desenvolupar part de la seva carrera a l’estranger. Això no obstant, en les 
seves llargues gires sempre va interpretar compositors del nostre país, així 
com obra pròpia i dels grans autors clàssics.  D’entre l’extensa obra escrita per 
Leonora Milà, formada per més de 100 partitures, destaquen els seus quatre 
concerts per a piano i orquestra, les cançons per a veu i piano, les exitoses 
havaneres per a piano i el ballet Tirant lo Blanc, interpretat per la companyia 
de St. Petersburg State Ballet of Mussorgsky Theatre. 
 
Leonora Milà té més d’una trentena de discos publicats, ja sigui com a solista 
o acompanyada d’orquestres de renom internacional, amb un repertori basat 
en obres de grans compositors europeus, com ara Maurice Ravel, Claude 
Debussy, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann i Felix Mendelssohn. 



 

 

 

Destaca la seva versió de l’obra Das Wohltemperierte Klavier, de J. S. Bach, 
que la crítica especialitzada considera “de referència”, i les interpretacions al 
piano dels compositors clàssics catalans i espanyols com Manuel de Falla, 
Enric Granados, Isaac Albéniz i Joaquín Turina, que li han valgut el 
reconeixement unànime del públic. Ha actuat com a solista en més d’una 
vintena de reconegudes orquestres (London Philharmonic Orchestra, 
Orchestre de la Suisse Romande, Hong Kong Philharmonic Orchestra, 
Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, Orquesta Sinfónica de 
Radiotelevisión Española, China National Symphony Orchestra, Manila 
Symphony Orchestra...) dirigides per alguns dels més reputats directors del 
moment (Eduard Toldrà, Li Delun, Pierre Colombo, Renard Czajkowski, Miguel 
Angel Gómez Martínez, Joan Pich Santasusana, Brian Wright...). 
 
L’any 2002, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li atorgà la Medalla de la 
Ciutat en reconeixement a la seva trajectòria artística, fent-la així mereixedora 
de formar part dels personatges destacats que conformen la història de la 
ciutat. 
 
Degut als antecedents i fets exposats entenem que la trajectòria artística de 
Leonora Milà, reconeguda i aplaudida en els grans auditoris d’arreu del món 
dóna prestigi al sector cultural i a la producció cultural del país i evidencia un 
esforç individual en benefici de tots. 
 
És per tot l’anterior que aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Tramitar la sol·licitud al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per a la concessió de la CREU DE SANT JORDI a la persona de la 
compositora i pianista LEONORA MILÀ i ROMEU. 
 
SEGON. Obrir, a partir d’avui mateix, un període de temps d’un mes per tal 
que diverses entitats i persones de la ciutat puguin també, mitjançant una 
instància dirigida a la Regidoria de Cultura, donar suport a la sol·licitud de la 
Creu de Sant Jordi en benefici de la Sra. Leonora Milà i Romeu. 
 
TERCER. Donar trasllat al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya d’aquests ACORDS i formalitzar la sol·licitud a la concessió de la 
Creu de Sant Jordi a la Sra. Leonora Milà i Romeu a partir del 18 de maig de 
2015, moment en què haurà finalitzat el període d’adhesió per a ciutadans i 
entitats a través de les instàncies dirigides a la Regidoria de Cultura d’aquest 
Ajuntament, per tal de poder-les incorporar en la sol·licitud.” 
 
 



 

 

 

Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 
 

Grups Municipals de CiU, PSC i ICV 
 

  27. MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA “XARXA 
DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME.  MAI MÉS.” 

 
La recuperació i defensa de la memòria històrica és un deure indefugible de 
les societats democràtiques. Recuperar i defensar, però sobretot prevenir, 
perquè esdeveniments com la barbàrie nazi no es torni a repetir. 
 
El projecte de “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”, té 
aquest com a objectiu fonamental, recuperar els valors republicans, defensar 
la memòria dels deportats i deportades espanyols i catalans, i sensibilitzar 
perquè “mai més” es repeteixin situacions semblants. 
 
I això fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de 
persones de la localitat, que el feixisme va internar en els camps nazis. Són 
projectes “amb rostre” que han d’aportar a la ciutadania i a la joventut la 
memòria que ha d’esdevenir compromís. 
  
L'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme 
d'Espanya és una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un 
grup d’antics deportats amb la finalitat de defensar els seus drets morals i 
materials, donar-se suport mutu i endegar, en la mesura del que permetien les 
circumstàncies polítiques, una tasca de divulgació de la seva tràgica 
experiència. Actualment l’associació, la més antiga d'Espanya en el camp de 
la preservació de la memòria del passat, compta gairebé amb un miler de 
socis, repartits per tot l’estat i també a altres països d'Europa i Amèrica. La 
seu de l’entitat és a Barcelona, però té delegacions a Andalusia, Aragó,  
Astúries, Galícia, Madrid, País Basc i València. A nivell internacional, l'Amical 
ostenta la representació espanyola als Comitès Internacionals de Buchenwald 
i Mauthausen, i manté estretes relacions amb amicals dels diversos camps, a 
França i altres països, que han permès la implicació en projectes d’abast 
europeu.  
 
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de 
testimonis directes, apunta la necessitat d’endegar estratègies que vinculin les 
experiències del passat amb reflexions sobre el present, especialment entre 
els joves. La contínua vulneració dels Drets Humans arreu del món, i els 
intents, sovint malintencionats, de deformar el passat de lluita per les llibertats 



 

 

 

dels republicans deportats, ens obliguen a treballar en la línia de l’anàlisi 
històrica i del seu coneixement i reconeixement.  
 
L’associació recull l’experiència personal de la deportació, l’exili, el pas pels 
camps francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també 
l’experiència i la lluita per la República i pels valors republicans de la igualtat, 
la solidaritat i la fraternitat, en el gran marc de l’humanisme i la justícia social. 
 
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la 
conservació de la memòria històrica de la deportació i treballar per a la 
prevenció del feixisme i el projecte Amical que recull aquestes premisses: 
MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I PREVENCIÓ DEL FEIXISME, sota el lema de 
dos camps emblemàtics : PROJECTE BUCHENWALD-MAUTHAUSEN. 
 
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de conservar  
la memòria històrica de la deportació republicana i prevenir i sensibilitzar 
contra el feixisme, s’impulsen els projectes des del món local, els projectes 
amb rostre, a partir de les vides de les persones concretes de cada vila o 
ciutat i de les seves experiències en el relat històric de l’exili i la deportació i es 
vol comptar amb el suport del municipi, del seu ajuntament i de les entitats 
cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i especialment amb la 
participació dels centres de secundària. 

 
Las  accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que 
contemplen entre altres: Projectes pedagògics; Xerrades i conferències; Cicle 
de cinema sobre la deportació; Exposicions; La commemoració del Dia 
Internacional de l’Holocaust; o els Viatges als camps. 
 
Per a l’execució dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte de Xarxa de 
Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més. 
 
Una Xarxa que a partir del món local, de les ciutats i dels projectes amb rostre, 
vol sumar municipis, entitats i centres educatius del país, que es coordinin 
amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes d’Europa. 
 
És per tot l’anterior que aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“ÚNIC. Adherir-se al Projecte Buchenwald i a la Xarxa “Mai Més”, per a 
participar conjuntament amb l’Amical en la tasca de sensibilització, divulgació i 
prevenció del feixisme, i amb la recerca històrica dels deportats i deportades 
de la localitat, amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques, i 
especialment amb els Centres de Secundària de la ciutat, definir i realitzar 



 

 

 

conjuntament un programa d’activitats que faci de la nostra societat una 
societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 
 

 28. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL PROJECTE DE LA FAÇANA MARÍTIMA. 

 
El passat 29 d’abril de 2014, l’equip de govern va aprovar inicialment l’Estudi 
de Detall de la zona de ribera del Port de Vilanova i la Geltrú. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’esmentat projecte, es van presentar 
un conjunt d’al·legacions per part d’un col·lectiu de veïns i altres pel Grup 
Municipal Socialista.  Amb posterioritat, l’1 de juliol de 2014, el govern adoptà 
l’acord de suspendre la tramitació de l’Estudi de Detall, fins al 
desenvolupament d’un procés de participació ciutadana i d’un concurs d’idees. 
 
Entre les al·legacions, es sol·licitava que el concurs d’idees analitzés la 
reordenació del front marítim i l’encaix de la plaça del Port, així com assolir un 
consens veïnal, ciutadà i polític. 
 
Amb posterioritat, s’han aprovat unes bases per dur a terme el concurs 
d’idees, creant-se a l’efecte un jurat format per representants municipals, de 
Ports, arquitectes i representants veïnals. 
 
Tenint en compte el resultat del procés final, així com les premisses sobre les 
que es va realitzar el concurs, que eren facilitar la participació ciutadana, 
entenem que cal continuar amb algun mecanisme que faciliti el seguiment i la 
interlocució entre els diversos representants, en les fases posteriors.  
D’aquesta forma es facilita també un dels principis rectors de l’urbanisme a 
Catalunya, com és el de facilitar el de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, 
informació i participació ciutadana en els processos urbanístics de 
planejaments i de gestió (article 8 del Text refós d’urbanisme). 
 
La creació d’una comissió específica de seguiment del projecte podria ser un 
dels mecanismes que faciliti aquests objectius, a més, pot ser més operativa 
tenint en compte també l’existència del Consell Assessor del Barri de Mar, que 
permet obrir a més col·lectius i veïns per tractar aquestes i altres qüestions del 
barri de forma més general. 
 



 

 

 

Per tots aquests motius aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Sol·licitar al govern municipal que acordi la creació d’una comissió 
de seguiment del projecte d’intervenció a la plaça del Port i la façana marítima. 
 
SEGON. Sol·licitar al govern que presenti en el termini de 15 dies, a la 
Comissió Informativa corresponent, una proposta de comissió i funcionament, 
per al debat i discussió entre els grups municipals, així com a la resta de 
col·lectius i representants que han participat en el Jurat del concurs d’idees.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 
d’ICV). 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

 29. MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE LA CAMPANYA MUNICIPAL 
“QUATRE ANYS, UN PROJECTE DE CIUTAT”. 

 
Des de la CUP podem entendre  que en algunes ocasions hi pot haver una 
línia bastant fina entre el que és la difusió i explicació de les polítiques 
municipals i la campanya electoral pura i dura a favor del partit o partits polítics 
que governen la institució. Per això mateix, creiem que hem de ser 
extremadament curosos per evitar que les campanyes de les administracions 
públiques (pagades amb diners de tots) puguin ser concebudes i percebudes 
per la ciutadania com a campanyes de promoció del partit de govern de torn. 
 
El passat mes de març l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va engegar una 
campanya anomenada “quatre anys, un projecte de ciutat” on, mitjançant un 
vídeo i un llibret a tot color (que es va fer arribar a totes les cases de la ciutat), 
s’explicaven les bondats del projecte de l’equip de govern i la seva pròpia visió 
del que ha fet el govern de CiU durant la legislatura que està finalitzant. 
 
Des de la CUP entenem que es tracta d’una clara utilització de diners públics 
per a publicitar les bondats de les polítiques de l’actual equip de govern a dos 
mesos vista de les properes eleccions municipals del 24 de maig.  
 
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i a Geltrú l’adopció de l’acord següent: 
 



 

 

 

ACORD 
 
“PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reprova a l’equip de 
govern de CiU, ja que considera que la campanya “quatre anys, un projecte de 
ciutat” no és una campanya d’interès públic, sinó una campanya a favor de CiU 
de cara a les properes eleccions municipals. 
 
SEGON. La retirada immediata de la campanya “quatre anys, un projecte de 
ciutat”, tant pel que fa a materials físics, com al vídeo o la resta d’elements de 
la campanya presents a les xarxes i tots els enllaços a la campanya des de la 
pàgina web municipal.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA, amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CUP  = 2 vots 
   Vots en contra: CiU  = 9 vots 
   Abstencions: PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 12 vots 
 
 

 30. MOCIÓ EN SOLIDARITAT AMB ELS CONDEMNATS I 
CONDEMNADES PELS FETS DEL 15-J DEL 2011 AL 
PARLAMENT. 

 
Atès que la primavera de l’any 2011 va estar marcada per l’ocupació de la 
plaça de Catalunya de Barcelona i el sorgiment d’un moviment popular crític 
que es va anomenar 15M. Aquest moviment es va estendre com una taca d’oli 
per tot el país i l’estat. L’excepcionalitat d’aquells moments va trasbalsar la 
política catalana per mitjà de la intervenció de la societat en política d’una 
manera tan massiva que existeixen pocs precedents amb els que referir-se a  
aquella mobilització i participació ciutadana. Les conseqüències polítiques 
d’aquell procés de participació  intervenció massiva estan avui, quatre anys 
més tard,  sobre la taula. 
 
Atès que la vida als municipis del país tampoc va ser aliena a aquest 
terrabastall i vam ser moltes les poblacions d’arreu dels Països Catalans 
(Vilanova i la Geltrú entre elles) que vam sentir la presència, queixes i 
reivindicacions de Assemblees Indignades locals. 
 
Atès que el cas de la manifestació del 15 de juny del 2011 contra els primers 
pressupostos de les retallades (les més fortes des de l’any 1979), davant del 
Parlament de Catalunya amb el lema Aturem el Parlament ha estat actuant 
com un autèntic termòmetre de la salut democràtica de l’Estat espanyol i de les 
elits dirigents a casa nostra. 



 

 

 

 
Atès que el juliol passat la sentència de la Secció Primera de l’Audiència 
Nacional sobre el cas absolia totes les acusades en una interessantíssima 
valoració de la importància que té en una societat democràtica el dret a la 
protesta, col·locant-lo com a pedra angular del sistema de llibertats: sense 
manifestació no hi ha expressió i sense expressió no hi ha pluralitat política ni 
tampoc acció política al marge del poder. Sabem que és un discurs judicial, 
que es construeix sovint a partir de lleis i conceptes que no hem consensuat, 
que no hem construït ni aprovat, però acostumats al no perquè no i a la 
democràcia estrictament epidèrmica del règim del 78, la Sentència del 
magistrat Ramon Sáez va fer un salt endavant cap a un model de societat com 
la que sovint defensem des d’aquestes manifestacions avui criminalitzades. 
 
Atès que la Sentència de l’A.N. havia considerat que enfront dels drets 
personals dels parlamentaris (indemnitat, honorabilitat, llibertat de moviment), 
es trobava el dret preferent a la llibertat d’expressió i de manifestació, que per 
a molts col·lectius suposen l’única possibilitat de dir la seva sobre l’afectació de 
drets bàsics que estan patint per les retallades. No resulta viable garantir el 
pluralisme polític, pilar de la democràcia, sense assegurar un espai 
suficientment ampli per a l’expressió col·lectiva de crítica al poder, sent per tant 
raonable tolerar alguns eventuals excessos. Els manifestants estaven actuant 
en el marc de l’exercici de drets constitucionals, qüestionant la representativitat 
dels polítics i reivindicant drets fonamentals. Per tant, els emparava l’exempció 
de responsabilitat criminal (Art. 27.2 Codi Penal). 
 
Atès que  la sentència de l'Audiència Nacional argumentava que el dret penal 
no es podia usar per limitar o desincentivar l’exercici de drets fonamentals. 
Finalment, entenia que els fets que s’atribuïen a les encausades no eren prou 
greus per constituir el delicte contra les institucions de l’Estat (mai abans 
aplicat) que exigia que s’usés la força, violència, intimidació o amenaça greu 
per a impedir als parlamentaris assistir al Parlament o per a coartar la seva 
llibertat d’opinió/vot. Finalment, expressava que en tot cas, sent la pena 
mínima d’aquell delicte la de 3 anys, el que suposava ingrés a presó, el principi 
de proporcionalitat imposava la opció de l’absolució. El Suprem, no realitza ni 
una sola menció a la justificació d’una pena tan greu com és l’ingrés a presó. 
 
Atès que el Suprem, apartant-se del resultat de valoració de la prova de la 
sentència de l’A.N, afirma que el lema de la manifestació “Aturem el Parlament” 
provava que la voluntat col·lectiva era la de pertorbar el normal funcionament 
del Parlament, que és el que protegeix aquell delicte. El sentir personal de 
cada parlamentari i el més o menys encertat dispositiu policial eren irrellevants 
per arribar a aquesta conclusió. En aquest context “ambiental” coactiu i 
intimidatori, creat per centenars de persones, les encausades van aprofitar-lo, 
fer-lo seu i reforçar-lo amb la seva participació, materialitzant amb les seves 



 

 

 

conductes individuals la finalitat col·lectiva perseguida. Per tant, la seva 
conducta era penalment reprovable. El Suprem acaba descartant el delicte 
d’atemptat a l’autoritat pel qual també acusava la Fiscalia per quan suposaria 
castigar dos cops la mateixa conducta. 
 
Atès que  la col·lisió amb el dret a la lliure expressió i la rebaixa del llindar de 
llibertat per protestar o emetre opinions discordants amb les institucions 
governants és un atemptat directe a un dels Drets Fonamentals reconeguts a 
la Carta de Drets Humans. 
  
Atès que la vulneració dels drets processals per part del Tribunal Suprem 
procedint a anul·lar una sentència absolutòria per una condemna amb ingrés a 
presó sense la repetició del judici, esdevé una negligència i una manca de 
garanties jurídiques i processals pròpies de règims no democràtics. 
 
Atès que la inexistència de correlació entre les penes amb les quals s’imposa 
un ingrés a presó i la manca de delicte reconeguda a la sentència, denota una 
desproporció en la condemna i la poca adequació d’una llei pensada a l’ombra 
dels temps del Franquisme i dels cops d’Estat militars. 
 
Atès que la col·lisió amb les prerrogatives jurídiques europees en matèria 
processal, així com a nivell de les llibertats reconegudes a la Carta dels DDHH 
esdevenen un indicador de la dubtosa qualitat de la justícia espanyola i 
treballen en detriment de la imatge del país. Una dinàmica inacceptable. 
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Instar el Govern de Catalunya i el Parlament, en tant que han estat 
partícips del recurs que ha motivat aquesta Sentència, a dur a terme totes 
aquelles accions necessàries per a evitar l’ingrés a presó de les persones 
condemnades pels fets del 15 de juny de 2011. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament a que 
interpel·lin a les instàncies judicials implicades a revisar la Sentència 
condemnatòria, en tant que hi ha motius suficients per considerar-la dubtosa i 
qüestionable. 
 
TERCER. Posicionar-se a favor del dret a manifestació i expressió com a drets 
col·lectius inalienables recollits en la carta de Drets Humans. 
 



 

 

 

QUART. Mostrar la nostra solidaritat amb els condemnats a tres anys de presó 
pels fets del 15 de juny del 2011, per la desproporció que entenem que 
representa la seva entrada a presó enfront dels fets denunciats. 
 
CINQUÈ.  Enviar els acords anteriors al Govern de la Generalitat de Catalunya 
i a la presidenta i a la Mesa del Parlament de Catalunya.” 
 
 
A continuació es fa una votació separada dels punts de la moció: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2, 4 i 5: 
 
   Vots a favor: PSC (7), CUP (2) i  ICV (2) = 11 vots 
   Vots en contra: CiU (9) i PP (3) = 12 vots 
 
Per tant, no s’aproven aquests punts de la moció.    
 
 
 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 
S’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots (9 vots de CiU, 
7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 de la CUP i 2 d’ICV). 
 
 
En base a les votacions efectuades, l’acord adoptat és el següent: 
 
“ÚNIC. Posicionar-se a favor del dret a manifestació i expressió com a drets 
col·lectius inalienables recollits en la carta de Drets Humans.” 
 
 
 

 31. MOCIÓ DE VNG PER LA INDEPENDÈNCIA PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE SENYERES ESTELADES A LES ROTONDES 
D’ENTRADA A LA CIUTAT. 

 
En els últims anys el sentiment independentista entre la població –tant a la 
nostra ciutat com al conjunt del Principat de Catalunya- ha crescut de manera 
imparable.  Ja sigui a través de consultes populars, de manifestacions 
multitudinàries de tota mena o amb els resultats electorals, la ciutadania ha 
posat de manifest el seu desig que aquesta part de la nació esdevingui un nou 
Estat. 
 



 

 

 

Per tal de donar resposta a aquesta demanda creixent de la societat civil, 
diverses institucions han endegat diverses iniciatives encaminades a assolir 
l’objectiu de la Independència.  En són una bona mostra la Declaració de 
Sobirania del Parlament de Catalunya del mes de gener de 2013, la consulta –
reconvertida en procés participatiu- del passat 9 de novembre o l’anunci 
d’eleccions al Parlament per al proper 27 de setembre, que tindran un caràcter 
plebiscitari. 
 
Els ajuntaments, les institucions més properes a la ciutadania, no s’han volgut 
mantenir al marge d’aquest procés i, amb la finalitat de treballar per 
l’assoliment de l’Estat propi, van fundar l’any 2011 l’Associació de Municipis 
per la Independència, de la qual avui formen part més de 700 ajuntaments i 
una quarantena de consells comarcals, diputacions i altres ens locals. 
 
Atès que la població vilanovina ha participat activament en totes les accions 
proposades en el camí cap a la independència. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú forma part de l’Associació de 
Municipis per la Independència des de la seva creació. 
 
Atès que les eleccions anunciades per al 27 de setembre tindran caràcter 
plebiscitari i poden representar, per tant, un pas definitiu cap a l’objectiu de la 
independència. 
 
Atès que la visibilització de la voluntat conjunta de societat civil i institucions 
és bàsica per arribar a un final satisfactori del procés. 
 
Atès que la senyera estelada simbolitza la lluita de Catalunya i del conjunt dels 
Països Catalans per la seva llibertat. 
 
Vista la petició de l’Associació VNG per la Independència, aquest Ple de 
l’Ajuntament  

ACORDA 
 

“Hissar senyeres estelades a les rotondes d’entrada a la ciutat, com a mostra 
del compromís dels vilanovins i les vilanovines en la lluita per la 
Independència de Catalunya, i mantenir-les-hi fins a la consecució d’aquest 
objectiu.” 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9) i CUP (2) = 11 vots 
   Vots en contra: PSC (7) i PP (3) = 10 vots 
   Abstencions: ICV = 2 vots 



 

 

 

 
 

PREGUNTES 
 
32.  Pregunta del grup municipal de la CUP: 
 
- Quin ha estat el cost de la confecció, impressió i repartiment del llibret de 
balanç de legislatura que recentment ha arribat a totes les cases? I el cost del 
vídeo? 
 
El grup municipal de la CUP retira la pregunta. 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

Grup Municipal de la CUP 
6 de febrer 2015 
 
Les següents preguntes fan referència a les contractacions realitzades 
pels següents ens durant els exercicis des del 2003 fins al 2014 ambdós 
inclosos: 
 
-EPEL Neàpolis 
-Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 
-Funerària Vilanova, SA 
-ICVSAM 
-PIVSAM 
-VNG Aparcaments 
-Organisme Autònom Víctor Balaguer 
 

1) Quines empreses van facturar més de 18.000€ durant aquests 
exercicis? Dades dividides per anys, on es pugui veure el nom de 
l’empresa, el motiu de la contractació i la facturació anual per cada 
una d’aquestes empreses. 

2) Quin va ser el sistema de contractació utilitzat amb aquestes 
empreses? Es va fer concurs públic? 

3) En cas afirmatiu, volem els expedients d’aquests concursos. En cas 
negatiu, quin és el motiu perquè no es fessin aquests concursos 
públics. 

 
La resposta a aquestes preguntes es va efectuar en paper. 
 



 

 

 

Amb relació a l’empresa Funerària Vilanova, es tracta d’una empresa mixta de 
capital públic minoritari (10%) i per tant no s’aplica la Llei de contractes de les 
administracions públiques ni, per tant, els límits establerts per aquesta Llei. 

 
Grup Municipal de la CUP 
9 de març 2015 
 
• De quins locals, pisos, terrenys i solars l'Ajuntament de Vilanova n'és 

arrendatari i de quins n'és arrendador?  
 

• On estan situats?  
 

• Per quin import? 
 

ARRENDATARI AJUNTAMENT 

Núm. Exp. ADREÇA TITULAR ÚS 
 

IMPORT 
 

  45V FONDO PINYONER GERMANS ROCA 
ZUMAQUERO, CB FERROVELLERS 1.394,73€ 

MENSUALS 

  57V PLAÇA DELS COTXES 
NÚM. 4 CASA D’EMPARA OFICINES POLICIA 

NACIONAL 
961,02€ 
TRIMESTRALS 

  71V C. COL·LEGI, 28 BAIXOS FINCAS MONTANÉ POLICIA NACIONAL 1.386,08€ 
MENSUALS 

144V C. LLANZA, 1-7 PROMOCIONS 
VILANOVA,SA 

OFICINES 
MUNICIPALS 

9.887,00 € + 
21% IVA 
MENSUALS 
11.963,27€ 

151Va RONDA IBÈRICA/ 
TERRENY     

ESXAPI GRUP,SA, 
PROILA,SL, 
PROMOTORA 
EXPOFIN,SL, xxxxxx 

  APARCAMENT 9.000€ 
ANUALS 

 

 

ARRENDADOR AJUNTAMENT 
Núm. Exp.  
 

ADREÇA TITULAR ÚS IMPORT 

308 CASA 
C. FERRER VIDAL, 2 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
PROCEDENT 
D’EXPROPIACIÓ 

HABITATGE 
SRA. xxxxxxxxx 

172,65€ 
MENSUALS 

 

 

 
 



 

 

 

Destinació lloguer social 
 

HABITATGES 

Pl. de la Rajanta, 5 01-01 141,52 € 

Pl. de la Rajanta, 5 01-02 178.87 € 

Pl. de la Rajanta, 5 02-01 Adjudicat. Pendent de tràmit    

Pl. de la Rajanta, 5 02-02 159,39 € 

Pl. de la Rajanta, 5 03-01 166,41 € 

Pl. de la Rajanta, 5 03-02 179,62 € 

Pl. de la Rajanta, 5 04-01 140,62 € 

Pl. de la Rajanta, 5 04-02 160,00 € 

Pl. de la Rajanta, 6 01-01 152,64 € 

Pl. de la Rajanta, 6 01-02 140,20 € 

Pl. de la Rajanta, 6 02-01 152,64 € 

Pl. de la Rajanta, 6 02-02 114,67 € 

Pl. de la Rajanta, 6 03-01 152,64 € 

Pl. de la Rajanta, 6 03-02 140,20 € 

Pl. de la Rajanta, 6 04-01 152,64 € 

Pl. de la Rajanta, 6 04-02 140,20 € 

Pl. de la Rajanta, 9 bx 118,90 € 



 

 

 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 bx-01 143,14 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 bx-02 Ocupat. Pendent Contenciós 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 bx-03 143,14 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 bx-04 143,14 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 01-01 135,46 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 01-02 130,13 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 01-03 143,14 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 01-04 142,03 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 02-01 143,14 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 02-02 137,73 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 02-03 130,11 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 6 02-04 127,70 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 bx-01 156,31 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 bx-02 146,23 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 bx-03 136,14 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 bx-04 67,00 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 01-01 148,05 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 01-02 156,31 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 01-03 136,14 € 



 

 

 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 01-04 121,91 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 02-01 156,31 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 02-02 156,31 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 02-03 132,62 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 02-04 134,41 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 03-01 182,74 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 03-02 156,31 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 03-03 135,18 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 03-04 138.00 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 04-01 156,31 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 04-02 156,31 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 04-03 136,14 € 

C. del Pintor Martí Torrents, 8 04-04 136,14 € 

C. Estudis, 1 1r 1a Pendent de signar contracte 

C. Ivern, 4 esc. Dreta 02-03 133,05 € 

C. de Josep Coroleu, 48 C 02-02 106,50 € 

Pl. Beatriu de Claramunt, 1 1r 2a 403,93 € 



 

 

 

Pl. Peixateria, 17 Esc. B 2n 2a Pendent de cessió 

Pl. Peixateria, 19 Esc. A 2n 3a 391,65 € 

Pl. Peixateria, 19 Esc. A 3r 1a 370,45 € 

 
PARQUINGS 

Pl. de la Rajanta, 3-9 Plaça 21 42,45 € 

Pl. de la Rajanta, 3-9 Plaça 29 42,45 € 

Pl. de la Rajanta, 3-9 Plaça 23 41,00 € 

 
 



 

 

 

Grup Municipal de la CUP 
18 de març 2015 
 

• Dades de facturació de la treballadora Blanca Giribet durant els anys 2014 i 2015. 
 

 



 

 

 

• Última factura emesa per Blanca Giribet. Quantitat cobrada i data 
d’emissió? 

 

 
 

 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22.05 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 


