
 

 

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-06-10-2014/ 
 
 
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 6 D’OCTUBRE DE 2014 
 

Acta núm. 13 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 6 d’octubre de 2014, 
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) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (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) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (REGIDOR NO ADSCRIT) 



 

 

 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CiU) s’incorpora a la sessió en 
el punt 11 de l’ordre del dia (18:50 hores). 
 
Els punts de l’ordre del dia 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 del dia 8 de setembre de 2014.  (0:01) 
   2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 

del Ple de l’Ajuntament del dia 22 de setembre de 2014.  (0:01) 
 
 DICTÀMENS 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
   3. Aprovació, si escau, de la subvenció extraordinària al Casal d’Amistat 

Cuba-Garraf Camilo Cienfuegos per al projecte d’emergència Catalunya 
amb Gaza.  (0:01) 

   4.  Aprovació, si escau, de l’expedient per tal d’atorgar el títol de fill 
predilecte de la ciutat al Sr. ALBERT SALVANY I BERTRAN.  (0:13) 

   5.  Aprovació, si escau, de l’acord de delegació de les competències del Ple 
a la Junta de Govern Local per als contractes de pisos municipals de 
promoció pública.  (0:18) 

   6. Ratificació del Decret de l’alcaldessa de data 15.07.2014, amb relació a 
la finca ubicada al paratge “Fondo del Pinyoner”, d’acord amb el 
contracte de 25 de novembre de 1996. (exp. 43 V 13/2014-PAT)  (0:19) 

   7. Aprovació inicial, si escau, del canvi en la forma de prestació del servei 
de l’Oficina de Turisme, de gestió indirecta per contracte de serveis a 
gestió directa pel propi Ajuntament (municipalització).  (0:24) 



 

 

   8.  Aprovació, si escau, de la proposta de municipalització del servei de 
gestió administrativa dels expedients sancionadors que en matèria de 
trànsit gestiona l’empresa municipal SERVEIS D’APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.  (0:25) 

 
 Hisenda 
 
   9. Aprovació, si escau, de l’expedient núm. 24 de modificació de crèdits del 

Pressupost municipal vigent.  (0:33) 
10. Donar compte de l’Informe de Tresoreria i annexos d’Intervenció referent 

al que disposa la Llei 3/2004, de lluita contra la morositat, 3r Trimestre.  
(0:38) 

 
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
  11.  Ratificar l’acord de la JGL, expedient 301/2014-RH, de sol·licitud al SOC 

d’atorgament de subvencions.  (0:45) 
 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Promoció Econòmica i Turisme 
 
 12. Aprovació, si escau, del conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

i l'Associació Menja't Vilanova, l'Associació Estació Nàutica, el Gremi 
d'Hoteleria i Restauració, l'Associació Tot Comerç i l'ADEG.  (0:48) 

 
 Cultura 
 
 13. Proposta d’atorgament de la Medalla de  la Ciutat al Sr. FRANCESC 

XAVIER PUIG I ROVIRA.  (1:00) 
 14. Proposta d’atorgament del Diploma de la Ciutat al Sr. RAMON FALCÓ I 

CASES.  (1:14) 
 
 
 MOCIONS 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
 15. Moció per donar compte en seu plenària dels indicadors socials.  (1:16) 
 16. Moció per a una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.  

(1:24) 
 
 
 



 

 

 Grup Municipal de CiU 
 
 17. Moció de suport a les iniciatives internacionals per defensar la llibertat 

religiosa i denunciar la persecució dels cristians al món, especialment a 
Síria i a l’Iraq.  (1:49) 

  
 Grup Municipal de la CUP 
 
 18. Moció sobre la informació a les persones amb dret a vot a la consulta del 

9N sense nacionalitat espanyola.  (1:59) 
 19. Moció sobre el Reglament de Participació Ciutadana i la convocatòria de 

consultes populars.  (2:02) 
 20. Moció per l’aplicació del model d’immersió lingüística als centres 

educatius de la ciutat.  (2:25) 
 
 Grup Municipal del PSC 
 
 21. Moció en suport del poble sahrauí.  (3:13) 
 22. Moció sobre el dret de remuneració als autors dels préstecs de les seves 

obres realitzades a les biblioteques.  (3:17) 
 23. Moció per la recuperació dels drets laborals de les treballadores del 

servei de neteja d’equipaments municipals.  (3:04) 
 
 PREGUNTES 
 
 24. Pregunta del grup municipal d’ICV sobre la compatibilització del descans 

dels veïns amb els locals d’oci nocturn.  (3:28) 
 25. Pregunta del grup municipal del PP sobre la neteja de contenidors 

d’escombraries a la ciutat.  (3:29) 
 26. Preguntes del grup municipal del PSC:  (3:31) 
  -  Sobre l’enllumenat públic. 
  -  Sobre el futur del CAS. 
 
 PRECS  (3:35) 
 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 
DE SETEMBRE DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. 
Francisco Álvarez Marín). 
 



 

 

 
   2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 22 DE SETEMBRE DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. 
Francisco Álvarez Marín). 
 

 
 

DICTÀMENS 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 

   3. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA AL CASAL D’AMISTAT CUBA-GARRAF 
CAMILO CIENFUEGOS PER AL PROJECTE D’EMERGÈNCIA 
CATALUNYA AMB GAZA. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la seva sessió 
ordinària del dia 28 de juliol de 2014 va aprovar una moció en suport al poble 
palestí i contra el militarisme que en el seu punt segon diu: “L’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú recolzarà qualsevol campanya, que promogui un col·lectiu 
o entitat del nostre municipi, la destinació de la qual sigui donar a conèixer la 
situació del poble de Palestina.”. 
 
Atès que els recents bombardejos realitzats per Israel han incrementat la 
precarietat de la població civil palestina provocant una crisi humanitària 
d’extrema gravetat. Es calcula hi ha uns 400.000 desplaçats a causa de la 
destrucció de cases, escassetat d’aigua potable, talls constants d’electricitat i 
gran nombre de ferits. La xarxa sanitària ha quedat molt malmesa i  danyada 
desprès de la última ofensiva de l’estat d’Israel. Els pocs hospitals que encara 
no han estat bombardejats les condicions són precàries i d’extrema urgència, 
talls de llum, centres saturats, falta de medicaments, manca de metges...  
 
Atès que el Casal d’Amistat Cuba Garraf Camilo Cienfuegos ha presentat en 
aquest ajuntament una sol·licitud de subvenció extraordinària pel projecte 
Catalunya amb Gaza, Campanya de recollida de medicaments i material 
sanitari, per, amb el recolzament d’altres associacions de la ciutat, posar en 
marxa la campanya de recollida de medicaments a la comarca del Garraf en 
resposta a la crida d’urgència arribada des de Gaza, organitzats al voltant del 



 

 

Comitè de Voluntaris Humanitaris, per fer arribar el material a la zona 
afectada. 
 
Vist l’informe emès per la cap del Servei de Participació Ciutadana, de data 17 
de setembre de 2014, en el qual exposa la necessitat de sumar-nos a la 
campanya Catalunya amb Gaza i concedir una subvenció extraordinària per a 
l’adquisició d’algun material mèdic i cobrir les despeses que suposen 
l’enviament del material i dels vehicles a la zona afectada. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar una subvenció de 2.000 € (dos mil euros) a favor de Casal 
d’Amistat Cuba Garraf Camilo Cienfuegos pel projecte Catalunya amb Gaza, 
Campanya de recollida de medicaments i material sanitari, amb càrrec a la 
partida  06.924.48003 de Cooperació, de 2014. 
 
Caldrà que l’entitat presenti una memòria justificativa de la destinació 
d’aquesta subvenció, que només podrà ser per les despeses que es generin 
de la compra o l’enviament del material mèdico-sanitari a la zona del conflicte. 
El termini per a la presentació de la justificació serà de 6 mesos a partir de la 
data de cobrament de la subvenció. 
 
SEGON. Aquesta subvenció restarà subjecta al règim jurídic que estableixen 
la Llei 38/2003, general de subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, al Decret 
179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals 
de Catalunya i a l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 68, de 20 de 
març de 2007. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que se’n 
puguin derivar.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

   4.  ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER TAL 
D’ATORGAR EL TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT AL 
SR. ALBERT SALVANY I BERTRAN. 

 



 

 

Relació de fets 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 13 de gener de 2014 va acordar 
aprovar la moció per atorgar el títol de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Albert 
Salvany i Bertran. 
 
Atès que en data 9 de maig de 2014 es va signar un Decret d’Alcaldia per 
iniciar l’expedient. 
 
Atès que en data 28 de maig de de 2014 es va donar compte del Decret 
d’Alcaldia a la Junta de Portaveus. 
 
Atès que en data 15 de juliol de 2014 es va donar compte del Decret 
d’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en data 11 d’agost de 2014 l’Alcaldia va fer una tramesa a les 
entitats de la ciutat per conèixer l’opinió social que mereix aquesta moció. 
 
Atès que l’Alcaldia ha informat favorablement per tal de seguir endavant amb 
el procediment administratiu i atorgar el Títol de Fill Predilecte de la Ciutat al 
Sr. Albert Salvany i Bertran. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’Article 28 del Reglament d’Honors i Distincions. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient per tal d’atorgar el Títol de Fill 
Predilecte de la Ciutat, al Sr. ALBERT SALVANY I BERTRAN. 
 
SEGON. Aquest acord s’exposarà al públic als efectes d’informació, en el 
BOP, DOGC, tauler d’anuncis de la Corporació i premsa local, per un termini 
de quinze dies.  Si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, 
aquest acord quedarà automàticament aprovat definitivament. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la globalitat d’entitats que han donat 
resposta a la petició de l’Alcaldia demanant la seva opinió.” 
 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

   5.  ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE 
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL PER ALS CONTRACTES DE PISOS 
MUNICIPALS DE PROMOCIÓ PÚBLICA. 

 
Atesa la possibilitat establerta per la normativa de règim local, en el sentit que 
el Ple de l'Ajuntament pugui delegar determinades atribucions a l’Alcaldia i a la 
Junta de Govern Local, i que per motius de major operativitat en el 
funcionament del òrgans municipals, atesa la poca entitat que representen les 
cessions d’ús de béns patrimonials, es proposa al Ple de l'Ajuntament 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
"De conformitat amb els articles 22, 23.2.b de la LBRL, art. 52.2.b de la 
LMRLC, articles 8, 35 i concordants del ROM, art. 51 del ROF i art. 73 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals, s'acorda: 
 
PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del 
Ple de l'Ajuntament, quan vinguin referides als habitatges municipals de 
promoció pública: 
 

• L’arrendament i cessió d’ús de béns patrimonials. 
• La cessió, a precari, de l’ús de béns patrimonials.  

 
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.  Es donarà compte al Ple dels acords presos en el 
seu exercici.   
 
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 (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 



 

 

 
   6. ALCALDIA. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDESSA DE 

DATA 15.07.2014, AMB RELACIÓ A LA FINCA UBICADA AL 
PARATGE “FONDO DEL PINYONER”, D’ACORD AMB EL 
CONTRACTE DE 25 DE NOVEMBRE DE 1996. (EXP. 43 V 
13/2014-PAT) 

 
Vist el Decret de l’alcaldessa de data 15.07.2014, pel qual es denega la 
pròrroga anual del contracte de 25 de novembre de 1996, que es transcriu a 
continuació: 
 

Relació de fets 
 
1. En data 25 de novembre de 1996, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
signar contracte de subarrendament per la ubicació de l’activitat de ferrovellers 
amb el senyor xxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI 40.918.645N, amb domicili al carrer 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, d’aquest municipi, d’una finca de superfície 1.146 m2, 
situada al paratge “Fondo del Pinyoner”, amb accés per la carretera de 
Vilafranca, descrit com a parcel·la 4a. del polígon 5 de la divisió poligonal del 
cadastre de finques rústegues. 
 
Finca descrita al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú al tom 1256 de 
l’arxiu, llibre 572 de Vilanova, foli 190, finca 37.408, inscripció 1a. 
 
2. Atès que en l’actualitat la finca en arrendament al Fondo del Pinyoner està 
ocupada pel Sr. XXXXXXXXXXXX. 
 
3. Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament poder disposar d’aquests terrenys, 
tenint en compte que s’han complert plenament els objectius i finalitat que 
motivaren l’abans mencionat contracte. 
 
4. Atès que en el pacte 5è. del contracte s’estableix una durada de cinc anys 
prorrogables automàticament per uns altres cinc i posteriorment es considerava 
prorrogat per un període bianual, en tant alguna de les parts no el donés per 
acabat amb seixanta dies d’anticipació de finalització del termini pactat d’alguna 
de les pròrrogues que s’hagin produït. 
 
El que implica que aquest contracte es troba en situació de pròrroga i per la 
seva denegació del període anual que s’iniciaria el 25 de novembre de 2014, 
resulta necessari notificar a l’esmentat senyor la voluntat de l’Ajuntament de no 
prorrogar el contracte. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Contracte de lloguer de data 25 de novembre de 1996. 
 
II. Article 21.1.a, b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 



 

 

 
III. Acord plenari de 25 de juliol de 2011, pel qual s’avoquen determinades 
atribucions al Ple municipal. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Notificar al senyor XXXXXXXXXXXX la voluntat d’aquesta corporació 
de donar per resolt i, per tant, denegar la pròrroga anual prevista al pacte 5 del 
contracte de data 25 de novembre de 1996. 
 
Segon.  Requerir al senyor XXXXXXXXXXXXX perquè el dia 25 de novembre 
de 2014, procedeixi a l’entrega de la possessió de la finca ubicada al paratge 
“Fondo del Pinyoner”, en l’estat en què es trobava en el moment que es va 
procedir a la seva ocupació com a conseqüència del contracte esmentat. 
 
Tercer. Trametre el present Decret al senyor XXXXXXXXXXX i al Departament 
de Gestió Tributària i Recaptació. 
 
Quart.  Aquest acord s’haurà de ratificar a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament.” 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“RATIFICAR el Decret de l’Alcaldessa de data 15 de juliol de 2014, de 
notificació i requeriment a la persona amb DNI 40.918.645N, de donar per 
resolt i, per tant, denegar la pròrroga anual, d’acord amb el contracte de 25 de 
novembre de 1996, i procedir a l’entrega de la possessió de la finca ubicada al 
paratge “Fondo del Pinyoner” el dia 25 de novembre de 2014.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

   7. ALCALDIA. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL CANVI EN LA 
FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’OFICINA DE 
TURISME, DE GESTIÓ INDIRECTA PER CONTRACTE DE 
SERVEIS A GESTIÓ DIRECTA PEL PROPI AJUNTAMENT 
(MUNICIPALITZACIÓ). 

 
Relació de fets 
 



 

 

I. Atès que es considera que la millor forma de prestació del servei de l’Oficina 
de Turisme en termes d’eficàcia i eficiència es correspon a la seva prestació 
directa per part de l’Ajuntament.  
 
II. Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 29 d’abril de 2014, d’incoació 
de l’expedient de canvi en la forma de prestació del servei.  
 
III. Vistos els informes tècnics emesos pels departaments de Promoció 
Econòmica, Recursos Humans, Secretaria i Intervenció.  
 
IV. Atès que s’ha arribat a un acord entre la treballadora afectada, els 
representants sindicals i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre les 
condicions de la subrogació empresarial.  
 
Fonaments de dret 
 
I. Art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
II. Art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
III. Art. 158 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
IV. Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i Decret 66/2014, de 
13 de maig, que regula els serveis d’informació, difusió i atenció turística de 
Catalunya. 
 
V. Art. 44 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
 
De conformitat amb això, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
“PRIMER. 1.1. Aprovar el canvi en la forma de prestació del servei de l’Oficina 
de Turisme, de gestió indirecta a gestió directa per part del propi Ajuntament, 
amb adscripció a la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
1.2. Aprovar la subrogació empresarial del personal adscrit per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors i el pacte signat entre la treballadora afectada, les organitzacions 
sindicals i l’Ajuntament, que obra a l’expedient administratiu, amb la 
subrogació dels treballadors següents: 
 



 

 

(DNI) 44.024.002R 
 
1.3. El servei es prestarà de conformitat amb allò que disposa el Decret 
66/2014, de 13 de maig, i subjecte a les mateixes condicions amb les que es 
venia prestant.  
 
SEGON. Iniciar les actuacions administratives oportunes per a la resolució del 
vigent contracte administratiu de gestió del servei de l’Oficina de Turisme. 
 
TERCER.  3.1. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant anunci que s’insereixi al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Simultàniament s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si 
s’escau, han exercit la iniciativa. 
 
3.2. En el supòsit d’haver-hi reclamacions o al·legacions, aquestes hauran de 
ser resoltes per acord motivat de Ple; en el supòsit de no haver-n’hi, l’acord 
esdevindrà definitiu. 
 
QUART. Procedir a les comunicacions i publicacions escaients.” 
 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

   8.  ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE 
MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS QUE EN MATÈRIA DE 
TRÀNSIT GESTIONA L’EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS 
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. 
 

Relació de fets 
 
1. Vist el marc econòmic general, i la situació econòmica municipal en 
particular, i amb la finalitat d’optimitzar els recursos públics i de preservar els 
principis normatius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sense 
que es vegi lesionat l’interès públic per continuar executant la prestació en els 
mateixos termes, la Junta de Govern Local, en data de 17 de juny de 2014, va 
acordar en la part dispositiva el següent: 
 

“PRIMER. INICIAR L’ESTUDI per a la municipalització del servei de gestió 
administrativa de multes de Vilanova i la Geltrú, requerint els següents informes, 
en un termini no superior a QUINZE (15) DIES: 
 



 

 

1.  Al cap de Servei de la Unitat d’Expedients Sancionadors, Informe relatiu a 
les següents qüestions: 

 
a)  Aspectes econòmics rellevants en el cas de municipalització del servei. 
 
b)  Aspectes organitzatius i de gestió sobre la conveniència de la 

municipalització. 
 
2.  Al cap de Recursos Humans, Informe jurídic respecte: 
  

a)  A l’eventual obligatorietat de subrogació del personal del servei en cas 
de municipalització. 

  
b)  Tant en la situació d’obligatorietat de la subrogació com en el cas 

contrari, quantificació dels costos anuals de la contractació del personal 
en cas de subrogació. 

  
c)  Caldrà, per tant, que s’efectuï pronunciament també sobre la viabilitat de 

la incorporació del personal a la plantilla municipal, ateses les limitacions 
legals respecte al Capítol I actuals.  

 
A la vista dels anteriors informes, i en un termini no superior a DEU (10) DIES 
des de la seva recepció, REQUERIR EL SECRETARI I l’INTERVENTOR 
MUNICIPAL per a que redactin Informe conjunt de Secretaria-Intervenció, 
respecte a la repercussió econòmica total de l’operació. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als caps de servei de la Unitat 
d’Expedients Sancionadors, Recursos Humans i als òrgans de representació 
dels treballadors i a la societat SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, SAM, als efectes que puguin realitzar les al·legacions que 
considerin oportunes, en un termini màxim de 20 dies naturals.” 

 
2.  En data de 18 de setembre de 2014, el cap de servei de la Unitat de Gestió 
d’Expedients Sancionadors de l’Ajuntament ha emès l’informe requerit 
justificant la conveniència de la municipalització en els següents termes: 
 

“A reserva del que es dirà a l’apartat de conclusions, la idea d’integrar les 
funcions derivades de la gestió d’expedients sancionadors que 
actualment presta VNG Aparcaments, en l’estructura de la Unitat de 
Gestió d’Expedients Sancionadors de l’Ajuntament, és coherent en la 
línia dels arguments tinguts en compte en el Decret del Regidor delegat 
de 30-10-2013, pel qual es va crear aquesta unitat amb la finalitat de 
centralitzar la gestió administrativa dels procediments sancionadors de 
tot l’ajuntament i proveir els recursos necessaris per donar resposta a 
totes les demandes dels diferents serveis municipals en matèria 
sancionadora.  
 



 

 

Es tracta, en definitiva, de centralitzar i unificar la gestió administrativa en 
matèria sancionadora independentment de la tipologia del procediment o 
del dret substantiu a aplicar, per permetre millors economies d’escala, 
millorar la coordinació interdepartamental, incrementar l’eficàcia en quant 
al cobrament i no prescripció dels procediments, satisfer tota la demanda 
administrativa dels diferents departaments i serveis municipals, i millorar 
la qualificació tècnica del personal adscrit a la unitat, el que comporta, 
també, un increment de la seguretat jurídica, tant de l’administrat com de 
l’Ajuntament.” 
 
... 
 
CONCLUSIÓ: 
 
La municipalització de la Unitat de Gestió de Multes de Trànsit de 
l’empresa Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, es considera 
plenament justificada I convenient pels següents motius: 
 
a)  Suposa un estalvi en la despesa municipal. 
 
b)  Suposa una major integració, amb les economies d’escala que això 

presenta, de tot l’aparell administratiu que té per objecte la gestió 
d’expedients sancionadors de forma centralitzada i, per tant, una 
major coordinació i qualificació, eficàcia i eficiència en tot el procés 
administratiu que se’n deriva.  

 
c)  Suposa la possibilitat d’utilitzar part del personal que s’integra en 

funcions municipals de major qualificació administrativa i jurídica.”  
 
3. El cap de RRHH en el seu informe conclou: 
 

“1.- L’entitat VNG Aparcaments SAM és una empresa mercantil que en 
forma de societat opera sotmesa al règim mercantil i du a terme diverses 
activitats i serveis de competència municipal. Per raons 
d’autoorganització municipal algunes activitats i serveis propis de 
l’objecte social de la mercantil, passaran a desenvolupar-se pels mitjans 
propis de l’Ajuntament. Això comporta que el personal de la societat que 
està vinculat en la realització de les activitats i serveis que assumeix 
l’Ajuntament, passaran a l’Ajuntament per subrogació empresarial. 
 
2.- a ) La forma de produir-se la subrogació serà mitjançant la figura 
jurídica de la successió d’empresa prevista a l’Estatut del Treballadors, 
article 44, segons el qual el canvi de titularitat d’una unitat productiva 
autònoma d’una empresa no extingirà la relació laboral, quedant el nou 



 

 

empresari subrogat en els drets i obligacions laborals i de la seguretat 
social de l’anterior. 
 
    b) El conveni col·lectiu de l’empresa VNG Aparcaments, SAM, seguirà 
regint la relació dels treballadors als quals afecti la cessió, llevat de pacte 
en contrari, fins que expiri la vigència del conveni anterior o fins que entri 
en vigor un nou conveni a l’entitat econòmica transmesa. 
 
    c) Caldrà informar abans de la transmissió als treballadors afectats a 
través dels seus representants sindicals dels extrems previstos al 
paràgraf 6 de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors (data transmissió, 
motius de transmissió, conseqüències jurídiques, econòmiques i socials 
per als treballadors i mesures previstes respecte dels treballadors). 
 
    d) Si la transmissió ha de comportar mesures laborals en relació amb 
els treballadors serà obligat iniciar un període de consultes amb els 
representants sindicals sobre les mesures i les conseqüències pels 
treballadors, que haurà de tenir lloc en un període renovable, per poder 
negociar de bona fe per arribar a un acord. 
 
3.- Els costos salarials seran els mateixos que a l’empresa 
d’aparcaments, pel que l’operació resulta viable des del punt de vista de 
les exigències de la llei de pressupostos, que impedeix l’increment de la 
massa salarial.” 

 
4. Els informes emesos per la representació sindical, l’empresa i l’informe 
conjunt d’Intervenció i Secretaria es manifesten de forma favorable al procés 
de municipalització. 
 
5. En data de 25 de setembre es va convocar comissió paritària al si de 
l’empresa, als efectes de donar compliment al que prescriu l’art. 44.6 de 
l’Estatut dels Treballadors, pel que fa a la informació dels treballadors en 
quant a la data de la subrogació, els motius que la justifiquen i les 
conseqüències econòmiques, jurídiques i de condicions laborals dels 
treballadors afectats. 
 
Fonaments de dret 
 
I. D’acord amb el RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 
 
II. Acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2014. 
 



 

 

III.  Art. 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, que atribueix competències al Ple per a resoldre expedients de 
municipalització. 
 
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: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Resoldre el conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Serveis 
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM, aprovat per la Junta de Govern 
Local de 27 de juny de 2005, per a la gestió de multes de trànsit i 
estacionament regulat, amb efectes de 15 d’octubre de 2014. 
 
SEGON. Municipalitzar el servei gestió de multes de trànsit i estacionament 
regulat, amb efectes del dia 15 d’octubre de 2014, en els termes i condicions 
establerts en els informes emesos. 
 
TERCER. Crear en la plantilla municipal les places laborals de tècnic superior 
en dret i administratiu/iva, i a la relació de llocs de treball el de tècnic superior 
en dret adscrit a Secretaria i administratiu/iva de la Unitat de Gestió 
d’Expedients Sancionadors de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. Notifiqui’s aquest acord als interessats, als representants dels 
treballadors, a l’empresa, al departament de RRHH i a la Diputació de 
Barcelona.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

  9. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT NÚM. 24 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
En data 28 de juliol del 2014 el Ple municipal va aprovar el Pla de viabilitat del 
Parc del Garraf Sport, AIE, així com la relació de deutes i crèdits i l’ampliació 
de la intervenció municipal en les concessions. 
 
De resultes d’aquest acord les posicions deutores i creditores entre 
l’Ajuntament i la concessionària tenen diferent concreció en el pressupost 
municipal. Per aquest motiu cal efectuar una modificació de pressupost que 
especifiqui les noves partides pressupostàries. En concret es tracta  d’habilitar 



 

 

un crèdit extraordinari per tal d’incorporar les quantitats aprovades com a 
aportacions al reequilibri de les concessions, per un import total de 670.935,39 
euros. Aquesta despesa es finança per una banda amb els ingressos generats 
per cànons i ingressos diversos a satisfer pel Parc de Garraf que no estaven 
previstos en el Pressupost municipal, i per l’altra per una subvenció ordinària 
pel finançament dels serveis públics de la Diputació de Barcelona en el marc 
del “Programa complementari de suport a les inversions financerament 
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals”  del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. Finalment la resta es finança amb una 
transferència de crèdit del mateix òrgan gestor d’esports. 
 
Regulació jurídica 
 
- RDL 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals. 
- Diputació de Barcelona: Anunci d’aprovació del “Programa complementari 

de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals”. (BOPB 4 juliol 2014) 

- Bases d’execució del Pressupost municipal 2014. 
- Acord de Ple municipal de 28 de juliol 2014, d’aprovació del Pla de 

viabilitat del Parc del Garraf. 
 
Per tot això, vist l’Informe d’Intervenció, i presentat l’expedient a la Comissió 
de Serveis a les Persones, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la Modificació de crèdits núm. 24 del Pressupost municipal 
vigent per un import total de 670.935,39 euros, que representa un increment 
net de 581.919,85 euros, segons el desglossament següent: 
 

Tipus  
modificació 

Aplicació Concepte  Import 

Generació de 
crèdits 
 

33,55007 
33,31304 
33,4611 

Cànons Parc del Garraf 
Parc del Garraf. Pla viabilitat 
Diputació. Programa 
complementari 
 

  62.321,02 
319.462,77 
200.136,06 

Transferència 
de crèdits 

33,341,48101 
 

Convenis i subvencions  89.015,54 
 

     
           TOTAL 

   
670.935,39 

 
Crèdit 
extraordinari 

 
33,341,48103 

 
Parc del Garraf. Aportació 
equilibri econòmic 

 
670.935,39 

              
           TOTAL 

   
670.935,39 



 

 

SEGON. Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies a efectes 
de suggeriments i reclamacions. Si no se’n produïssin, s’entendrà 
definitivament aprovat l’expedient i es publicarà un resum del Pressupost 
modificat en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (8), PSC (8), PP (2), ICV (2)  
    i Sr. Francisco Álvarez = 21 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots  
 
 

  10. 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, 3r 
TRIMESTRE. 
 

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 tercer 
trimestre de 2014, 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, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada informats a la 
Junta de Portaveus en data 1 d’octubre de 2014, es proposa: 
 
“Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 
d’Intervenció corresponents al tercer trimestre de 2014 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.” 
 

 
I N F O R M E    T R E S O R E R I A 

 
 
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 que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al tercer trimestre 
natural de 2014, 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      Període Mitjà 
        Pagament 

01/10/2014          1.441 4.664.581,42 €        130 dies 
 

• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 
Data Informació Nombre factures Import      Període Mitjà 

      Pagament 
30/09/2014             209 919.699,78 €         139 dies 

 
• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
 
Data Informació Nombre factures       Import      Període Mitjà 

      Pagament 
01/10/2014             61    32.956,44 €          89 dies 



 

 

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   /   T R I M E S T R E      T R I M E S T R E  2014 
 

 
CÉSAR 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 
Data 

Entrada Data doc, Import Descripció 

F/2013/2506 02/01/2013 20/11/2012 12.276,30 HONORARIS PJTE. TÈCNIC COMPL. ESCOMESA ELÈCTR INT PARCEL AMB ACTIVITAT MASIA EN BARRERES II. 

F/2013/4351 31/12/2013 05/03/2013 2.395,34 ADEQUACIÓ ASCENSOR CENTRE CÍVIC LA COLLADA 

F/2014/27 05/02/2014 31/01/2014 516,00 TALLERS RESILIENT GENER 2014 

F/2014/73 31/01/2014 31/01/2014 68,51 SERVEIS DE NETEJA CENTRE CIVIC  LA COLLADA: 01/12/2013 

F/2014/94 21/01/2014 05/01/2014 9.903,00 QUOTA SOCI 2014 

F/2014/235 31/01/2014 30/01/2014 509,52 SERVEIS DE NETEJA REALITZATS AL C.C. LA COLLADA 02/01/2014 

F/2014/248 18/02/2014 13/01/2014 10.756,69 QUOTA ANUAL 2014 

F/2014/264 17/02/2014 30/11/2013 206,76 MATERIAL NOVEMBRE I DESEMBRE 2013: USM I MEDI AMBIENT 

F/2014/268 17/02/2014 31/12/2013 264,13 MATERIAL DESEMBRE 2013 

F/2014/277 25/02/2014 17/02/2014 1.943,70 FIRA DE NOVEMBRE 2013: VENDA DE TIQUETS 

F/2014/283 24/02/2014 19/02/2014 18.150,00 BESTRETA NUM. 18 

F/2014/301 04/03/2014 03/05/2013 8.246,42 SERVEIS CONVENI POLICIA LOCAL ABRIL 2013 - MARÇ 2014 

F/2014/439 07/03/2014 07/03/2014 1.125,63 TIQUETS ESPAI GASTRO FIRA NOVEMBRE 

F/2014/458 17/03/2014 14/03/2014 1.474,00 DIUS 1R TRIMESTRE 2014 

F/2014/700 13/03/2014 28/02/2014 91,96 SERVEI CONTROL CARNAVAL CONSERGERIA AJUNTAMENT 28/02/14 

F/2014/780 25/03/2014 24/03/2014 18.150,00 HONORARIS BESTRETA NUM. 9 TREBALLS D'ELEMENTS CADASTRALS DEL TERME DE VNG. 

F/2014/796 07/04/2014 20/11/2013 301,60 INTERVENCIO PRESSUPOST 10/10/13 

F/2014/799 06/03/2014 23/10/2013 1.815,00 OPOSICIO RCA 267/13 DAVANT JCA 13 BCN C/ PARC DEL GARRAF SPORT AIE 

F/2014/800 06/03/2014 04/03/2014 1.815,00 OPOSICIO RCA 502/13 DAVANT JCA 16 BCN C/ BETON CATALAN, SA 

F/2014/802 09/04/2014 09/04/2014 1.040,00 IMPLEMENTACIO TALLERS RESILIENT PER A NENS I NENES EN SITUACIÓ DE VIOLENCIA DE GENERE: 

F/2014/804 10/03/2014 06/03/2014 1.815,00 OPOSICIO AL RCA 41/14 DAVANT JCA 16 BCN C/ CARIDAD MARTINEZ MILLA I JOSE MILLAN GARCIA 



 

 

F/2014/850 14/04/2014 07/04/2014 907,50 RECURS AMPARA TC (RCA 319/09 INTERPOSAT PER OBRAS QUINTANA SA I JONA CANAL VILALTA) 

F/2014/851 14/04/2014 07/04/2014 1.815,00 OPOSICIO RCA 42/14 DAVNAT JCA NUM. 14 BCN INTERPOSAT PER JOSEP MARIA PORTE VIGO 

F/2014/943 30/01/2014 20/01/2014 1.171,50 URBANITZACIO DEL PARC DE RIBES ROGES 2º FASE: 1R SEMESTRE 

F/2014/971 10/03/2014 28/02/2014 118,00 GENER I FEBRER: B-7874-BXP 

F/2014/1033 23/04/2014 22/04/2014 1.617,65 MATERIAL ALCALDIA I CULTURA 

F/2014/1064 25/04/2014 22/04/2014 831,00 277 TIQUETS FIRA NOVEMBRE 2013 

F/2014/1083 30/04/2014 30/04/2014 60,06 SERVEIS NETEJA CENTRE CIVIC MAR 03/03/2014 

F/2014/1084 06/05/2014 02/05/2014 2.165,90 RENTAVAIXELLES 

F/2014/1085 06/05/2014 02/05/2014 10.001,51 MOBLES DE CUINA 

F/2014/1086 06/05/2014 06/05/2014 936,00 TALLERS RESILIENT PER A NENES I NENS EN SITUACIO DE VIOLENCIA DE GENERE: 08/04/2014 - 05/05/2014 

F/2014/1360 07/02/2014 01/01/2014 59,00 GENER: B-7874-BXP 

F/2014/1373 13/05/2014 30/04/2014 868,85 MATERIAL CULTURA I USM 

F/2014/1379 09/05/2014 30/04/2014 98,11 MATERIAL CENTRES CIVICS 

F/2014/1415 04/06/2014 31/05/2014 260,54 MATERIAL MAIG 2014: PARTICIPACIO 

F/2014/1534 10/06/2014 09/06/2014 10,65 MATERIAL USM 

F/2014/1617 13/06/2014 13/05/2014 2.000,00 REPARACIÓ SISTEMA DETECCIÓ 

F/2014/1644 20/06/2014 17/06/2014 1.664,00 DEL 06/05/14 AL 17/06/14 

F/2014/1677 13/06/2014 31/05/2014 251,01 MATERIAL CULTURA 

F/2014/1680 25/06/2014 19/06/2014 1.474,00 100 DIUS 

F/2014/1707 26/06/2014 19/06/2014 674,18 CONSUM PL. VILA, 8: 16/05/14 - 12/06/14 

F/2014/2135 30/06/2014 26/06/2014 189,38 MATERIAL USM 

F/2014/2136 30/06/2014 09/06/2014 1.038,35 REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE CALBES LINEA CREMATS AL C. TURBINA 

F/2014/2149 13/05/2014 25/02/2014 72,00 MATERIAL NAU USM 

F/2014/2168 19/05/2014 19/05/2014 1.750,24 REVISIO I TAXES LEGALITZACIONS BUTLLETINS ELECTRICS 

F/2014/2314 13/06/2014 13/06/2014 3.685,23 RELACIÓ DE FACTURES DEL MES DE MAIG 2014 

F/2014/2347 13/06/2014 30/04/2014 34,19 MATERIAL HISENDA 

F/2014/2348 13/06/2014 15/05/2014 24,79 MATERIAL HISENDA 

 
No consten factures o documents de conformar o aprovar en l’ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI 
VICTOR BALAGUER, ni a l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, que hagin transcorregut més de 
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures. 
 
El Ple es dóna per assabentat d’aquests informes. 



 

 

 11.  RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICAR 
L’ACORD DE LA JGL, EXPEDIENT 301/2014-RH, DE 
SOL·LICITUD AL SOC D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS. 

 
A proposta del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local amb núm. exp. 301/2014-
RH, de data 29 de juliol de 2014, pel qual es sol·licita al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, de conformitat amb la resolució EMO/221/2014, de 21 de juliol, 
l’atorgament de subvencions en el marc del Programa Treball i Formació, el 
qual literalment diu:  
 

“I. Vista la convocatòria  per a l’any 2014 del Servei d’Ocupació de 
Catalunya EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de 
persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit 
la prestació i/o el subsidi per desocupació. 
 
II. Atès que l’esmentada Ordre indica la preassignació a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de 21 contractes de treball. 
 
III. Atès que aquest Ajuntament està interessat en obtenir la subvenció 
per la contractació i formació de 21 persones aturades, prioritàriament de 
30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el 
subsidi, així com portar endavant projectes per desenvolupar treball de 
caràcter públic i interès social d’aquest municipi. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local 
 

ACORDA 
 
“Primer. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució 
EMO/221/2014, de 21 de juliol, publicada al DOGC 6668, de 21 de juliol 
de 2014, l’atorgament de subvencions en el marc del Programa Treball i 
Formació, per la contractació i formació de 21 persones. 
 
Segon. Les accions a realitzar per la corporació per portar a terme el 
Programa  Formació i Treball,  i desenvolupar els  treballs de caràcter 
públic i interès social estan detallats a l’annex 1 del present acord. 
 



 

 

Tercer. Informar que els contractes de treball tindran obligatòriament una 
durada de sis mesos i una jornada laboral de 37 hores i mitja . El Servei 
d’Ocupació de Catalunya finançarà el 100% de la jornada amb un import 
màxim de 850€ mensuals, més l’import corresponent a les pagues extres 
durant sis mesos. Aquest import correspon al salari base i les pagues 
extraordinàries corresponents, i s’incrementarà amb les despeses de 
cotització empresarial que correspongui. Cada treballador contractat 
haurà de realitzar activitats formatives professionalitzadores 
obligatòriament, directament relacionades amb el treball que desenvolupa 
o amb el seu itinerari ocupacional, durant una durada mitjana de 90 hores,  
impartida durant el contracte de treball dins de l’horari laboral. La formació 
haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima de 120. Els 
mòduls formatius han de correspondre obligatòriament a formació 
vinculada a certificat de professionalitat i han de ser impartits per un 
centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Quart. L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) assumeix la 
realització de les accions formatives obligatòries per tots els contractats 
en el marc del Programa Treball i Formació   dels mòduls vinculats a 
certificat de professionalitat,  com a centre acreditat i homologat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
abonarà a l’IMET la part de la subvenció corresponent a les accions 
formatives de 5 € per hora de formació i participant. 
 
Cinquè. El conjunt d’actuacions econòmicament es concreten de la forma 
següent:  
 
21 treballadors  
•  Cost salarial brut (6 mesos + part proporcional pagues extraordinàries) 

5.950 €/treballador............................................................................124.950 € 
•  Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 8 dies de 

salari per cada any de servei) 113,33 €/treballador:....................... 2.379,93 € 
•  Cost Seguretat social empresa 2.201,5 €/treballador................... 46.231,50 € 
•  Cost Formació (5 € hora formativa/persona per 90 hores) 
      450 €/treballador.................................................................................. 9.450 € 
•  Vestuari laboral i EPI’s (14 treballs d’ofici per 80 € vestuari i  
      75 € EPI’s persona)............................................................................. 2.170 € 
•  Assegurança accidents personals pel període formatiu..........................120 € 
•  Revisió Mèdica personal oficis 38 €/revisió............................................ 532 € 
•  Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat.......10.000 € 
 
 

Concepte Cost 
Total 

 Subvenció 
 sol·licitada 

  Aportació  
  Municipal 

Sous  124.950,00 € 124.950,00 € 0 € 



 

 

Indemnització 2.379,93 € 0 € 2.379,93 € 
Seguretat Social 46.231,50 € 46.231,50€ 0 € 
Formació 9.450,00 € 9.450,00€ 0 € 
Vestuari laboral i 
EPI’s 

2.170,00 € 0 € 2.170,00 € 

Assegurança 
Accidents 

120,00 € 0 € 120,00 € 

Revisió Mèdica 532,00 € 0 € 532,00 € 
Materials 10.000,00 € 0 € 10.000,00 € 
Total  195.833,43 € 180.631,50 € 15.201,93 € 

 
 

Les contractacions s’han d’iniciar com a màxim l’1 de novembre de agost 
de 2014, l’import dels  costos aplicables al Pressupost 2014 són els 
següents: 

 
• Els import dels sous, seguretat social i formació que són les actuacions 

i despeses subvencionables es tramitarà la corresponent modificació 
del Pressupost 2014 per incorporar l’ingrés de la subvenció i les 
despeses esmentades, de manera que es consignarà un codi 
comptable específic per cada concepte esmentat per mantenir un 
sistema de comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que 
regula la subvenció. 

 
• El cost de la indemnització per finalització de contractació anirà a càrrec 

de les partides següents: 
    31.330.12000.................... 113,33€ 
    42.170.12000.................... 113,33€ 
   52.160.12000................. 1.586,62€ 
   08.169.12000.................... 226,66€ 
   20.934.12000.....................226,66€ 
   21.923.12000.....................113,33€ 
 

Aquestes despeses aniran imputades a les partides pressupostaries de 
2015 que s’habilitin a tal efecte. 

 
• El cost del vestuari laboral i EPI’s anirà a càrrec de les partides del 

pressupost 2014 següents: 
          
   52.169.21300....................2.170,00€ 
 

• El cost del material del Projecte Manteniment ciutat, equipaments 
municipals i suport a les activitats festives estivals anirà a càrrec de la 
partida del pressupost 2014 següent: 
 



 

 

   52.169.21300..................10.000€ 
 

• El cost de l’assegurança obligatòria d’accidents durant el període de 
formació  anirà a càrrec de la partida del pressupost 2014 següent: 
           
    04.920.2260601..................120€ 
 

• El cost de les revisions mèdiques dels treballadors personal d’Ofici 
anirà a càrrec de la partida del pressupost 2014 següent: 

 
   04.920.21300....................532€ 
 
 

L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries 
necessàries per fer front als costos generats pel Programa Treball i 
Formació 2014 que tinguin repercussió en el Pressupost Municipal 2015. 
 
Setè. Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i  
per formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
subvenció en el marc del Programa Treball i Formació (EMO/221/2014, 
de 21 de juliol)i fins i tot per modificar i concretar els programes per 
desenvolupar el treball de caràcter públic i interès social, adaptant-los a 
la preassignació establerta pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vuitè. El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
Novè. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya 
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

 12. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ MENJA'T VILANOVA, L'ASSOCIACIÓ 
ESTACIÓ NÀUTICA, EL GREMI D'HOTELERIA I RESTAURACIÓ, 
L'ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ I L'ADEG. 



 

 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que l'any passat es va iniciar una campanya de promoció de la gamba 
de Vilanova per donar a conèixer les possibilitats gastronòmiques tant de la 
gamba com d'un cava de qualitat superior (Cuvée DS amb l'empresa 
Freixenet) i, per aquest motiu, es va signar un conveni de col·laboració per a 
l'any 2013. 
 
2. Atès que enguany, les associacions principals que promocionen 
turísticament  la ciutat en diferents àmbits han mostrat l'interès en continuar la 
campanya iniciada l'any passat de la Gamba de Vilanova atesos que els 
resultats obtinguts va ser òptims per a una campanya d'aquesta naturalesa. 
 
3. Atès que les bases de convocatòria de subvencions, al punt 3.2 especifica 
que les subvencions es podran concedir de forma directa en els casos que de 
forma excepcional s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o 
humanitari i que aquesta subvenció compleix amb raons d'interès públic i 
econòmic. 
 
4. Atès que les parts volen desenvolupar accions promocionals de productes 
gastronòmics km 0 i tenen interès en desenvolupar a través del present 
conveni, un acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i 
participació ral de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una 
ciutat cohesionada, socialment més justa, ecològicament més sostenible i amb 
igualtat d'oportunitats per a tothom. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el reglament que desenvolupa l'esmentada llei, Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
Vist allò que disposa l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l'Associació Menja't Vilanova, l'Associació Estació Nàutica, el Gremi 
d'Hoteleria i Restauració, l'Associació Tot Comerç i l'Adeg, que s'incorpora a 
aquest acord com a annex. 



 

 

 
SEGON. Aprovar la despesa de 12.000 € (dotze mil euros) amb càrrec a la 
partida 10.430.2260201 Accions promoció econòmica, a nom de l'Associació 
Menja't Vilanova amb CIF G-65517526. a la signatura del conveni que figura a 
l'annex. 
 
TERCER. Facultar l'alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
a signar qualsevol documentació relacionada amb la proposta.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
I  L'ASSOCIACIÓ MENJA’T VILANOVA, L'ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA , EL 
GREMI D’HOTELERIA I RESTAURACIÓ, L'ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ I L'ADEG 
 
A Vilanova i la Geltrú a, xxx de xxxx de 2014. 
 
D’una part, la Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa - Presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Sr. Gerard Figueras i Albà, regidor de 
Promoció Econòmica i Turisme, ambdós assistits pel secretari de la Corporació, Sr. 
Isidre Martí Sardà, facultats per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de 
data xxx de xxx de 201x. 
 
I de l’altra part, el Sr. Carlos Alcover Ballestero, president del col·lectiu, Menja’t 
Vilanova , CIF núm. G-65517526; Sr. Carlos Díaz Collados, president de l’Estació 
Nàutica de Vilanova i la Geltrú, amb CIF núm. G-62834874; Sr. Jaume Martí 
Carbonell, president del Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i la Geltrú, amb 
CIF núm. G-08795999; Sra. Montserrat Andreu i Domingo, presidenta de l'Associació 
Tot Comerç (Viu Comerç) amb CIF núm. G-62255070 i el Sr. Jordi Solè Tuyà, 
president de l'Associació d'Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, amb 
CIF núm. G-58519992. 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en promocionar la Gamba 
de Vilanova L'objecte del present conveni és la d'establir una col·laboració entre les 
parts amb la finalitat de dur a terme la promoció de la Ciutat 
 
II. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, té la voluntat de recolzar aquests col·lectius, 
donant visibilitat a la seva tasca, i a la seva trajectòria, i sumant-se a les  diferents 
accions relacionades amb la Gamba de Vilanova i totes les activitats al voltant de la 
mateixa. 
 
Per tant, les parts acorden voluntàriament formalitzar el present conveni en base als 
següents: 
 

P A C T E S 



 

 

 
 
PRIMER.-  La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, es compromet a fer una aportació de dotze mil euros (12.000 €) per al 
desenvolupament  de la campanya promocional de la Gamba de Vilanova (endavant 
Campanya de la Gamba) dins el marc de la promoció gastronòmica de la ciutat. 
 
L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a coordinar la campanya i a 
destinar-hi la quantitat de 12.000 €  (dotze mil euros) de la partida 2260201 Accions 
de Promoció Econòmica de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
La quantitat que s’esmenta en aquest pacte és el total absolut que l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú aporta a per a la campanya de la Gamba de Vilanova per a l'any 
2014. 
 
Qualsevol altre despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni, haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 
 
SEGON.-  La comissió de les associacions signatàries del present conveni es 
compromet a lliurar a la regidoria de Promoció Econòmica, un desglossament 
pressupostari de les despeses derivades de les accions realitzades al voltant de la 
Campanya de la Gamba abans de l'inici de l'esmentada campanya.  
 
En tot cas, les associacions i entitats signants d'aquest conveni es comprometen a: 
 
1. Promoció i difusió de la marca de ciutat “Gamba de Vilanova”, en la pàgina web de 
promoció turística "www.vilanovaturisme.cat", així com en totes les pàgines webs i 
altres mitjans de difusió digitals que siguin gestionades per les parts signatàries del 
present conveni, així com en tota la difusió per diversos mitjans. 
 
2. Despeses de disseny, creació, i publicitat de la campanya objecte d'aquest 
conveni. 
 
3. Promoció i realització de tota mena d’activitats de dinamització i difusió que reforcin 
la singularitat de la campanya.  
 
4. Qualsevol altre despesa necessària i degudament justificada, per al bon 
desenvolupament de la campanya.  
 
5. Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment, les associacions 
signatàries del present conveni hauran d'estar al corrent de qualsevol deute contret 
envers l’Ajuntament. 
 
6. L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú figurarà a tot el material relatiu a la Campanya 
de la Gamba com a co-organitzador de l'esmentada campanya i figurarà el logotip 
institucional a més del promocional. 
 



 

 

7. Les associacions signatàries d'aquest conveni estaran obligades a la presentació 
de les factures corresponents a les despeses de la Campanya objecte d'aquest 
conveni. 
 
8. Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
 
TERCER.-  La vigència d’aquest conveni s’inicia en la data de la seva signatura i 
tindrà una durada fins el 31 de desembre de 2014. 
 
 
QUART.- Qualsevulla de les parts podrà denunciar el present conveni, notificant-li a 
l’altra part, amb un avís de trenta dies d’anticipació a la seva efectivitat. 
 
 
CINQUÈ.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
ambdues parts. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest 
conveni. 
 
SISÈ.- 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’altre part. La desestimació expressa o presumpta 
de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
SETÈ.-  Les causes d’extinció d’aquest conveni són: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per avinença de les parts signatàries. 
c) Per incompliment essencial de les clàusules establertes en aquest conveni. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius.  

 
VUITÈ.-  El marc normatiu d’aquest conveni. Els pactes integrants d’aquest 
instrument i la Normativa  General, constitueixen la llei del present conveni, essent 
aquesta normativa aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions;  el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals; l'Ordenança Municipal reguladora de les Subvencions. 

 
 



 

 

NOVÈ.- Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment 
del conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació 
dels recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles 
variacions a introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 

- El regidor de Promoció Econòmica i Turisme o persona en qui delegui.  
- Un representant de la Regidoria. 
- Un representant del col·lectiu Menja't Vilanova 
- Un representant de l'Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú 
- Un representant del Gremi d'Hoteleria i Restauració de Vilanova i la Geltrú 
- Un representant de l'Associació Tot Comerç (Viu Comerç) 
- Un representant de l'Associació d'Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix 

Penedès 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i al menys, una vegada 
a durant la vigència del present Conveni. 
 
DESÈ.- 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.- La 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 executora material de les actuacions. 
 
 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen a l’encapçalament. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (9), PSC (8), PP (2), ICV (2)  
    i el Sr. Francisco Álvarez = 22 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 

 13. CULTURA. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA MEDALLA DE  
LA CIUTAT AL SR. FRANCESC XAVIER PUIG I ROVIRA. 

 
Relació de fets 
 
Atès que sis entitats registrades al Registre d’entitats de la ciutat (Agrupació 
Excursionista Talaia, La Unió Vilanovina, l’Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran, Penya Filatèlica, Foment Vilanoví i els Amics de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer) van presentar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 



 

 

una carta donant suport a la iniciativa de diversos ciutadans per tal de 
concedir la Medalla de la Ciutat al Sr. Francesc Xavier Puig i Rovira. 
 
Atès que en data 16 de juliol de 2014 es va signar un Decret per iniciar 
l’expedient.  
 
Atès que en data 22 de juliol de 2014 es va donar compte del Decret 
d’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en data 11 d’agost de 2014 l’Alcaldia va fer una tramesa a les 
entitats de la ciutat per conèixer l’opinió social que mereix aquesta iniciativa. 
 
Atès que l’Alcaldia ha informat favorablement per tal de seguir endavant amb 
el procediment administratiu i atorgar la Medalla de la Ciutat al Sr. Francesc 
Xavier Puig i Rovira. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’article 28 del Reglament d’Honors i Distincions. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient per tal d’atorgar la Medalla de la 
Ciutat al Sr. FRANCESC XAVIER PUIG I ROVIRA. 
 
SEGON. Aquest acord s’exposarà al públic als efectes d’informació, en el 
BOP, DOGC, tauler d’anuncis de la Corporació i premsa local, per un termini 
de quinze dies. Si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, 
aquest acord quedarà automàticament aprovat definitivament. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la globalitat d’entitats que han donat 
resposta a la petició de l’Alcaldia demanant la seva opinió.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CiU (9), PSC (8), PP (2), Sr. Manel Claver d’ICV 
        (1) i el Sr. Francisco Álvarez = 21 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots  
  Abstencions:     Sra. Iolanda Sánchez d’ICV = 1 vot 
 

 



 

 

14. CULTURA. PROPOSTA D’ATORGAMENT DEL DIPLOMA DE LA 
CIUTAT AL SR. RAMON FALCÓ I CASES. 

 
Relació de fets 
 
En data 24 de febrer de 2014 la Parròquia de Santa Maria de la Geltrú, en 
nom del Grup Instrumental, el Consell Pastoral i la Moixiganga va presentar a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una petició per la concessió del Diploma 
de Reconeixement de la Ciutat, al Sr. Ramon Falcó i Cases. 
 
Fonaments de dret 
 
El Reglament sobre honors i distincions de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, aprovat en data 18 de març de 1996, preveu l’atorgament a ciutadans 
o entitats que siguin mereixedors d’un reconeixement especial i que hagin 
contribuït a augmentar el prestigi de la ciutat d’honors, distincions i 
nomenaments honorífics, i en regula la seva concessió. 
 
Els articles 19 a 22 del citat Reglament sobre honors i distincions disposa que 
els Diplomes de Reconeixement de la Ciutat es concedeixen a persones, 
nascudes o no a la ciutat, o a una entitat, que per la seva tasca cultural, 
econòmica, social, etc. contribueix o a contribuït a prestigiar la ciutat. 
 
L’article 30 del Reglament sobre honors i distincions abans esmentat fixa el 
procediment de concessió del diploma de reconeixement de la ciutat, que serà 
concedit per acord de Ple, per majoria simple, a proposta de l’Alcaldia, a 
instància de qualsevol Comissió informativa, o de tres entitats ciutadanes. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat va prendre en 
consideració la proposta formulada per la Parròquia de Santa Maria de la 
Geltrú, en nom del Grup Instrumental i el Consell Pastoral i la Moixiganga. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ACORDA atorgar el 
Diploma de Reconeixement de la Ciutat al senyor RAMON FALCÓ I CASES, 
com a reconeixement a la seva trajectòria en l’àmbit musical religiós i pel seu 
compromís amb la vida social i cívica de la ciutat.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 



 

 

 
MOCIONS 

 
Grup Municipal d’ICV 

 
 15. MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS 

INDICADORS SOCIALS. 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a Catalunya 
com a conseqüència de la crisi econòmica perllongada que patim i una quarta 
part de la població catalana es troba en risc de pobresa.  Els ajuntaments, 
com a administració més propera, hem hagut de fer i fem front a aquesta 
situació que està esdevenint estructural per a moltes famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora en 
els indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem veient 
caure i patir a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des de la 
nostra administració local i també col·lectivament, com a ciutat i ciutadania, 
per respondre el més eficientment a les situacions de vulnerabilitat socials 
actuals i les possibles futures. 
 
Atès que 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 un procediment de tramitació, informació i 
publicitat de les obligacions pendents de pagament i que cada trimestre 
aquest Ple rep aquesta informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha 
respondre a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a fer 
un bon exercici d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els grups 
polítics i la ciutadania, la demanda i diagnosi social el més ajustada possible a 
la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: sol·licituds 
mensuals rebudes d’atenció als serveis socials, serveis educatius i 
ocupacionals; tipologia de les demandes; nivell de resposta i resolució; així 
com els recursos econòmics i humans destinats.” 



 

 

 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 
8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. 
Francisco Álvarez Marín). 
 
 

 16. MOCIÓ PER A UNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES 
I DE LES ALCALDESSES. 

 
L’àmbit local és un espai complex i plural, de grans transformacions i 
constants mutacions, i la primera instància per a la resolució dels problemes 
de la ciutadania i per a la millora de les condicions de vida de la gent. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis 
culturals de finals del segle XX: els fenòmens migratoris, els nous models 
familiars, la dependència i l’envelliment de la població, i en aquesta primera 
dècada del segle XXI són els espais principals de resistència, de dignitat, de 
defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per a generar 
alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les 
retallades. 
 
Des de diferents posicions polítiques tots defensem un model de governs 
locals de proximitat, un model que desenvolupi l’autonomia local i les 
competències, amb recursos suficients per a fer-les efectives. 
 
L’educació, els serveis socials, les polítiques d’igualtat, la cultura, la solidaritat 
i el dret a l’habitatge són les claus de volta de la vertebració municipal i la 
construcció de la ciutadania. 
 
Defensem un municipalisme que integri els valors del paisatge, el territori i 
l’espai natural com a vectors d’identitat, i de ciutats i pobles sostenibles.  Que 
fugi del creixement des d’una òptica d’ingressos i recursos substitutius d’un 
veritable finançament del món local just i ajustat de les seves competències. 
 
En definitiva, un municipalisme que efectivament es pugui desenvolupar i 
reconèixer a la Carta Europea d’Autonomia Local, i que es basi en els principis 
de simplificació, transparència i modernització dels ens locals, el principi 
d’autonomia, subsidiarietat, diferenciació, equilibri territorial, desenvolupament 
sostenible i suficiència financera per atendre les necessitats socials dels seus 
habitants. 
 
Els municipis de l’Estat espanyol han estat des del 1979 l’expressió més 
evident de l’arribada de la democràcia al nostre país: milers de regidors i 



 

 

regidores, d’alcaldesses i alcaldes, elegits pels seus veïns/es, van accedir al 
govern dels seus ajuntaments des de la preocupació per satisfer les 
demandes més apressants dels seus veïns i també, davant la falta de definició 
constitucional de les competències locals, per afrontar aquells reptes i 
actuacions que foren impulsades per la ciutadania.  Des d’aquest principi 
d’administració més propera, es van configurar els ajuntaments com les 
entitats que visualitzaren la democràcia al nostre país i que representaren la 
primera experiència, fins ara irreversible, de descentralització política. 
 
Considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat 
raonablement garantit durant tot aquest període per un sistema electoral que, 
sense ser perfecte, ha permès que les opcions polítiques significatives en les 
que s’organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat majories de 
govern local amb un recolzament majoritari del vot popular a través d’un 
sistema de representació respectant la proporcionalitat contemplada a la 
Constitució. 
 
La democràcia no és compatible amb un govern municipal que no reflecteixi la 
majoria dels vots expressada en les eleccions.  Això significa que una llista 
municipal no pot tenir la majoria de govern i, conseqüentment, l’alcaldia, si no 
té el recolzament de la majoria dels votants, expressada per un sistema de 
representació política constitucionalment establert. 
 
És més, l’art. 140 de la Constitució Espanyola estableix que el vot de veïns i 
veïnes serà igual, per tant ha de tenir el mateix valor i produir els mateixos 
efectes en l’elecció dels regidors i regidores.  A més, els regidors i les 
regidores seran elegits de forma directa. 
 
Atès que el govern del PP ha expressat la possibilitat d’una reforma de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régimen Electoral General (LOREG), 
Capítol IX, article 196, per tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa 
correspongués a la llista més votada. 
 
Atès que la ciutadania amb el seu vot diposita la seva representativitat en una 
candidatura i no exclusivament en el seu cap de llista. 
 
Atès que el Ple d’un ajuntament és la màxima representació de la citutadania, 
integrat per tots els regidors i regidores i alhora l’òrgan que entre les seves 
atribucions li correspon el control i la fiscalització, els acords i aprovacions de 
caràcter general entre els quals decideix i escull a l’alcalde o alcaldessa i és 
qui presidirà el Ple. 
 
És per això que el grup municipal d’ICV proposa el següent 
 



 

 

ACORD 
 
“PRIMER.  El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesta la seva 
oposició a la reforma anunciada pel Partit Popular al mètode d’elecció de 
regidors i regidores i dels alcaldes i alcaldesses de les Corporacions locals, i 
molt especialment a: 
 

a)   L’atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o 
llistes més votades, per vulnerar els principis de proporcionalitat i vot 
igual establerts constitucionalment. 

b)  L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan no tingui el suport 
de la majoria dels regidors i regidores elegits en vot igual mitjançant un 
sistema proporcional i constituït en el Ple de l’Ajuntament. 

c)  La constitució del Ple Municipal per regidors i regidores que no hagin 
estat escollits en el mateix acte electoral mitjançant sufragi universal, 
igual, lliure, directe i secret, tal com estableix l’art. 140 de la Constitució 
Espanyola. 

 
SEGON. Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat espanyol, a tots els 
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya i 
a les entitats municipalistes ACM, FMCi FEMP.” 
 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:      CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra:  PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
  Abstenció:        Sr. Juan Luis Ruiz del PSC per ser fora de la sala 
        en el moment de la votació. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
  
 
“PRIMER.  El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesta la seva 
oposició a la reforma anunciada pel Partit Popular al mètode d’elecció de 
regidors i regidores i dels alcaldes i alcaldesses de les Corporacions locals, i 
molt especialment a: 
 

a)   L’atribució de qualsevol prima de representació per regidors a la llista o 
llistes més votades, per vulnerar els principis de proporcionalitat i vot 
igual establerts constitucionalment. 

b)  L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, sense un debat previ al 
Ple de l’Ajuntament. 



 

 

c)  La constitució del Ple Municipal per regidors i regidores que no hagin 
estat escollits en el mateix acte electoral mitjançant sufragi universal, 
igual, lliure, directe i secret, tal com estableix l’art. 140 de la Constitució 
Espanyola. 

 
SEGON. Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat espanyol, a tots els 
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya i 
a les entitats municipalistes ACM, FMCi FEMP.” 
 
 

Grup Municipal de CiU 
 

 17. MOCIÓ DE SUPORT A LES INICIATIVES INTERNACIONALS PER 
DEFENSAR LA LLIBERTAT RELIGIOSA I DENUNCIAR LA 
PERSECUCIÓ DELS CRISTIANS AL MÓN, ESPECIALMENT A 
SÍRIA I A L’IRAQ. 

 
En la Declaració Universal dels Drets Humans del 10 de desembre de 1948, 
els estats es van comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets 
humans, civils, econòmics, polítics, socials i culturals, entre els quals s’inclou 
el dret de tota persona a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.  
 
D’acord amb aquesta Declaració, tothom té els drets i llibertats que s’hi 
proclamen, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió 
política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement 
o altra condició.  
 
Catalunya sempre ha defensat el respecte i compliment dels drets humans i 
s’ha mostrat contrari a la persecució de les persones per qualsevol motiu, tal 
com constaten la Declaració institucional sobre la commemoració del 52è 
aniversari de la Declaració universal dels drets humans de 29 de novembre 
del 2000 o la Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del 60è 
aniversari de la Declaració universal dels drets humans d’1 de desembre del 
2008, entre d’altres, i és que cap causa no mereix la mort d’innocents. 
 
Així mateix, el compromís del poble de Catalunya a favor de la pau i de la 
resolució pacífica dels conflictes per contribuir decididament a la construcció 
d’un nou ordre mundial més just és manifest des de fa molts anys. 
 
Ara bé, els estudis d’organitzacions internacionals independents coincideixen 
quan destaquen que les hostilitats socials relacionades amb la religió, les 
restriccions governamentals en matèria religiosa i l’abús de les minories 
religioses creix any rere any. Aquesta situació es reprodueix pràcticament en 
totes les grans regions del món, excepte al continent americà. D’entre les 



 

 

diferents confessions religioses que pateixen assetjament, restriccions o 
persecució, les esglésies cristianes ocupen un lloc preeminent. Els cristians, 
efectivament, són la confessió més afectada, patint restriccions, hostilitats o 
assetjaments en 151 països d’arreu del món.  
 
Darrerament, aquesta situació s’ha agreujat en alguns països de l’Orient Mitjà. 
A principis del segle XX els cristians suposaven el 26% de la població total, 
però actualment només en representen un 10%, i cada cop més les minories 
cristianes d’aquests països són perseguides pel fet de professar la seva fe. 
 
Malauradament, les matances sistemàtiques d’ètnies i pobles també tenen 
molt a veure amb les creences i la religió. No endebades, alguns dels episodis 
més dramàtics que s’han viscut els darrers mesos a l’Iraq i Síria han estat 
qualificats per historiadors i analistes internacionals com “un crim contra la 
civilització i contra la humanitat”. 
 
Davant d’aquesta persecució, moltes han estat les veus que s’han alçat per 
denunciar la situació i alhora per fer crides a favor de la pau, la convivència i la 
reconciliació. Diferents caps d’Estat i de confessions religioses com també 
moltes altres personalitats d’altres àmbits s’hi han referit en reiterades 
ocasions i han promogut personalment actuacions en aquesta línia.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER.  Manifestar públicament el suport a les iniciatives promogudes per 
part d’institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les 
persecucions basades en motius religiosos o ètnics que estan patint les 
diferents minories, especialment contra les minories cristiana i yazidí de 
l’Orient Mitjà. 
 
SEGON. Creure fermament que les diferents confessions religioses i cultures 
tenen en comú la recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat 
universal, havent de ser un factor de cohesió, però mai d’enfrontament, i 
encoratjar les institucions internacionals, i també el poble de Catalunya, a 
continuar alçant la seva veu i sumar esforços a favor de la pau i el respecte a 
la llibertat de pensament, de consciència i de religió.  
 
TERCER. Demanar a la comunitat internacional accions de responsabilitat i 
d’urgència per aturar nous genocidis i noves persecucions massives de les 
minories ètniques i religioses a l’Orient Mitjà. De forma concreta, demanar a la 



 

 

comunitat internacional una acció d’emergència per aturar el genocidi sobre la 
minoria kurda i assiriocaldea a la regió kurda de Kobanê, al nord de Síria. 
  
QUART. Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, Govern de la 
Generalitat, Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC).” 
 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 
vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
  
 
“PRIMER.  Manifestar públicament el suport a les iniciatives promogudes per 
part d’institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les 
persecucions basades en motius religiosos o ètnics que estan patint les 
diferents minories, especialment contra les minories cristiana i yazidí de 
l’Orient Mitjà. 
 
SEGON. Creure fermament que les diferents confessions religioses i cultures 
tenen en comú la recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat 
universal, havent de ser un factor de cohesió, però mai d’enfrontament, i 
encoratjar les institucions internacionals, i també el poble de Catalunya, a 
continuar alçant la seva veu i sumar esforços a favor de la pau i el respecte a 
la llibertat de pensament, de consciència i de religió.  
 
TERCER. Demanar a la comunitat internacional accions de responsabilitat i 
d’urgència per aturar nous genocidis i noves persecucions massives de les 
minories ètniques i religioses a l’Orient Mitjà. De forma concreta, demanar a la 
comunitat internacional una acció d’emergència per aturar el genocidi sobre la 
minoria kurda i assiriocaldea a la regió kurda de Kobanê, al nord de Síria, i als 
cristians a l’Iraq i a Síria. 
 
QUART. Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, Govern de la 
Generalitat, Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC).” 
 
 
 
 
 



 

 

Grup Municipal de la CUP 
 

 18. MOCIÓ SOBRE LA INFORMACIÓ A PERSONES AMB DRET A 
VOT A LA CONSULTA DEL 9N SENSE NACIONALITAT 
ESPANYOLA. 

 
El proper 9 de novembre s’ha convocat a les urnes uns 800.000 catalans que 
fins ara no havien pogut votar pel sol fet de no tenir la nacionalitat espanyola.  
Ara bé, aquestes persones no podran anar a votar directament, com sí que 
podrem fer la resta, sinó que primer s’hauran de registrar per poder fer ús del 
seu dret a vot, sempre i quan puguin demostrar que fa més de tres anys que 
resideixen al Principat (o més d’un any en el cas dels que tinguin nacionalitat 
d’un estat membre de la UE). 
 
Des de la CUP creiem que és important que aquestes persones puguin rebre 
la informació clara de quins passos han de seguir per poder votar.  És per això 
que des de la CUP creiem que l’Ajuntament ha de ser un agent actiu perquè 
aquelles persones que ho desitgin puguin votar a la consulta del 9N. 
 
És per tots aquests motius que des del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular proposem al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova faci una campanya informativa 
dirigida als vilanovins amb nacionalitat diferent de l’espanyola per tal que 
tinguin a la seva disposició tota la informació sobre els tràmits que han de fer 
per poder votar a la consulta del dia 9 de novembre i que ho faci en les 
llengües més parlades a la ciutat. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament asseguri que els tràmits que hagin de fer aquestes 
persones per exercir el seu dret a vot i que depenen de l’Ajuntament es facin 
amb prou celeritat perquè cap persona es quedi sense poder votar degut a 
possibles endarreriments en aquests tràmits.” 
 
 
Es retira aquesta moció. 
 
 

 19. MOCIÓ SOBRE EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTES 
POPULARS. 

 



 

 

En els darrers temps hi ha hagut una demanda popular clara per tal de 
superar la democràcia representativa i augmentar els espais de participació 
ciutadana més enllà de les eleccions periòdiques. 
 
Aquest és un dels motius pels quals fa més de dos anys es va engegar una 
revisió del Reglament Orgànic Municipal i la redacció d’un nou Reglament de 
Participació Ciutadana.  Des de la CUP creiem que és necessari augmentar el 
ritme de treball per tal de poder tenir les noves propostes dels reglaments 
quan abans millor, i que es pugui engegar el procés de participació que ens 
dugui fins a l’aprovació dels reglaments definitius. 
 
També creiem que és important l’aprovació de la Llei de consultes populars no 
referendàries de la Generalitat de Catalunya, que fixa el marc legal per a la 
realització de consultes en diferents àmbits, també en el municipal.  Des de la 
CUP creiem que és una llei important que marca el marc legal per a la 
convocatòria de consultes, i per exemple, en el seu article 35 es marca que en 
ciutats d’entre 20.000 i 100.000 habitants, com Vilanova i la Geltrú, es podrà 
convocar una consulta entre altres mecanismes quan ho demanin: “un 5% de 
les persones cridades a participar, amb un mínim de 2.000 signatures”. 
 
Des de la CUP creiem que és un pas endavant molt important per tal que els 
vilanovins es puguin expressar en aquells temes que els preocupen.  
Precisament per això, i tenint en compte que molt probablement la llei serà 
anul·lada pel Tribunal Constitucional espanyol, creiem que és imprescindible 
que s’adapti de manera immediata el Reglament de Participació Ciutadana a 
aquesta llei, en tot allò que fa referència al món municipal, independentment 
del procés de revisió en marxa d’aquest reglament. 
 
És per tots aquests motius que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Accelerar la redacció del Reglament de Participació Ciutadana i del 
Reglament Orgànic Municipal per tal que es pugui fer el procés participatiu 
corresponent i portar-ho a aprovació al més aviat possible i puguin ser vigents 
dins d’aquesta legislatura. 
 
SEGON. Que independentment al procés del primer punt, s’inclogui de 
manera immediata al Reglament de Participació Ciutadana tot allò que legisla 
la Llei de consultes populars no referendàries i que afecti als ens municipals.” 
 
Es fa una votació separada dels dos punts de la moció, la qual queda 
aprovada en la seva totalitat. 
 



 

 

VOTACIÓ PUNT 1: 
 
S’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots 
del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
 
S’aprova amb els vots a favor dels grups de CiU (9), PSC (8), PP (2), CUP (3) i 
ICV (2), amb un total de 24 vots, i el vot en contra del Sr. Francisco Álvarez. 
 
 

 20. MOCIÓ PER L’APLICACIÓ DEL MODEL D’IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA ALS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT. 

 
A inicis d’aquest any 2014 una sentència judicial obligava a l’Escola Sant 
Bonaventura de Vilanova i la Geltrú a modificar el seu projecte educatiu per 
adaptar-lo a la demanda dels pares d’un alumne del centre.  Aquesta 
modificació implicava abandonar el model d’immersió lingüística i, per tant, 
suposava deixar d’aplicar un model que en les darreres dècades s’ha mostrat 
efectiu, tant pels resultats acadèmics com per la cohesió social que ha aportat 
a les viles del país.  Aquest model està avalat per una immensa majoria de 
mestres i professors, per alumnes i pels pares i mares, però la petició d’una 
sola família està obligant a canviar un model de consens. 
 
El dia 3 de febrer, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova aprovava una moció 
d’urgència de la CUP, en la que es donava tot el suport al model d’immersió 
lingüística i es posava a plena disposició de l’Escola Sant Bonaventura en la 
lluita per mantenir-lo. 
 
Un cop iniciat el curs 2014-2015, el centre educatiu ha presentat un nou 
projecte educatiu en el que, de manera més o menys evident, s’abandona el 
model d’immersió lingüística per un que aposta per utilitzar tres idiomes: 
català, castellà i anglès.  Aquesta opció que ha pres el centre ha estat, en 
part, culpa de la Conselleria d’Ensenyament, que si bé des d’un inici parlava 
de no acatar la sentència, amb el temps ha anat rebaixant la força del discurs 
per deixar sense resposta les demandes dels centres afectats per aquesta 
sentència. 
 
L’aplicació d’aquest nou model és l’acceptació d’una derrota, un 
abandonament de la defensa del model d’immersió lingüística i un acatament 
dissimulat de la sentència judicial.  Aquest exemple és molt nefast en uns 
temps on caldrà ser forts a l’hora de prendre decisions i defensar qüestions 
clau de país. 
 



 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“PRIMER.  El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dóna ple suport al 
sistema d’immersió actual, avalat per la comunitat educativa i pels resultats 
acadèmics. 
 
SEGON. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú emplaça als centres 
educatius de la vila a mantenir el model d’immersió lingüística i a no acatar 
aquelles sentències que en demanin la seva supressió. 
 
TERCER.  El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demana a la regidora 
d’Educació, Ariadna Llorens, que es retracti de les declaracions on 
considerava aquest nou sistema aplicat com una bona opció per a la resta de 
centres de la vila.” 
 
 
Es fa una votació separada dels tres punts de la moció, de la qual s’aproven 
els punts 1 i 2 i es desestima el punt 3. 
 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
  Vots a favor:      CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Vots en contra:  PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
 
  Vots a favor:      CIU (9) i CUP (3) = 12 vots 
  Vots en contra:  PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
  Abstencions:     PSC (8) i ICV (2) = 10 vots 
 
 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 
  Vots a favor:      PSC (8)i  CUP (3) = 11 vots 
  Vots en contra:  CiU (9), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 12 vots 
  Abstencions:     ICV = 2 vots 
 
 
 
 



 

 

Grup Municipal del PSC 
 

 21. MOCIÓ EN SUPORT DEL POBLE SAHRAUÍ. 
 
El Poble Sahrauí viu des de fa 40 anys dividit pels més de 2.500 km de mur de 
la vergonya construïts pel regne del Marroc.  La meitat dels sahrauís viuen en 
els camps de refugiats construïts al mig del desert, a la hammada argelina, on 
res no hi creix, mentre els seus pares, germans i amics viuen al Sàhara 
Occidental, el seu territori original, ocupat per les forces opressores del govern 
marroquí, on dia rere dia pateixen agressions per manifestar pacíficament la 
seva voluntat de ser un país lliure. 
 
La tarda del 21 els sahrauís que viuen als campaments de refugiats sahrauís 
a Tindouf, es van veure sorpresos per fortes pluges i forts vents acompanyats 
de sorra.  Aquestes pluges van ser especialment fortes a la wilaia de l’Aaiun 
als campaments, que van devastar quasi tot el campament.  Els danys han 
estat considerables als equipaments públics, especialment a les escoles 
bressol i dispensaris de la wilaia. 
 
Així mateix, moltes famílies han perdut les seves pertinences, petites reserves 
de menjar, haimes i les habitacions de fang en les que viuen. 
 
El moviment solidari de Catalunya, amb la col·laboració de la delegació del 
Font Polisari a Catalunya i la Mitja Lluna Roja Sahrauí, ha iniciat una 
campanya per la reconstrucció de l’Aaiun. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER.  Determinar una partida d’ajut d’emergència per poder contribuir a 
la campanya “Reconstruïm l’Aaiun”, engegada pel moviment solidari de 
Catalunya. 
 
SEGON.  Continuar donant suport a una solució del conflicte, basada en 
l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen 
nombroses resolucions de les Nacions Unides.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb els vots a favor dels grups municipals 
de CiU (9), PSC (8), PP (2), CUP (3), ICV (2) i el vot del Sr. Francisco Álvarez 
Marín, i amb l’abstenció de la Sra. Ariadna Llorens, per no ser present a la sala 
en el moment de la votació. 
 



 

 

 
22. MOCIÓ SOBRE EL DRET DE REMUNERACIÓ ALS AUTORS 

DELS PRÉSTECS DE LES SEVES OBRES REALITZADES A 
BIBLIOTEQUES. 

 
Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors 
pel producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’accés a la 
cultura a tota la ciutadania. 
 
Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat 
dels països de la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva 
europea (Directiva 2006/115/CE, una norma referent a la implantació del 
cànon per préstec bibliotecari. 
 
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció 
de compensació als creadors i la de facilitar l’accés a la cultura.  L’existència 
dels dos drets és compatible, fet pel qual correspon a les administracions 
públiques competents l’establiment de mecanismes i fórmules que els 
garanteixin. 
 
La legislació europea és legítima i coherent.  Sense autors no hi ha cultura i el 
dret a percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des 
de les institucions comunitàries.  Com també és evident que les biblioteques 
públiques municipals desenvolupen un paper essencial i indispensable en la 
formació i l’equilibri social i cultural.  A més, cal considerar que la indústria del 
llibre suposa el 38,1% del total de l’aportació del PIB de la cultura i que les 
biblioteques són un estímul a aquest sector industrial, greument afectat per la 
crisi econòmica. 
 
La majoria dels països europeus han considerat el cànon fonamentalment una 
política de suport a les literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és 
assumit pels governs nacionals o regionals.  En canvi, la transposició que 
Espanya fa de la directiva situa el cànon en els titulars dels serveis que, 
després de l’aplicació de les excepcions previstes, són en el nostre país els 
ajuntaments. 
 
El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques.  El paguen 
les administracions públiques.  En aquest sentit el Decret preveu que hi pugui 
haver mecanismes de cooperació entre les diferents administracions. 
 
En el cas dels municipis i entitats supramunicipals de Catalunya, cal tenir en 
compte l’esforç que han fet i fan en el foment de la lectura pública.  No es pot 
demanar, doncs, que aquestes entitats assumeixin també el cànon per préstec 
bibliotecari. 



 

 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a que incorpori en els 
pressupostos de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti 
cobrir el cànon per préstec bibliotecari a les biblioteques municipals. 
 
SEGON. Instar les administracions a recuperar els objectius i els mecanismes 
de cooperació previstos en el “Pla de foment de la lectura”, en el programa 
d’adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i 
formulat amb la cooperació de la Generalitat, en l’àmbit de Catalunya. 
 
TERCER.  Donar trasllat dels acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 
vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Instar el Ministerio de Cultura i el Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria perquè s’incorpori en els pressupostos de l’exercici 2015 una 
partida específica suficient que permeti cobrir el cànon per préstec bibliotecari 
a les biblioteques municipals. 
 
SEGON. Instar les administracions a recuperar els objectius i els mecanismes 
de cooperació previstos en el “Pla de foment de la lectura”, en el programa 
d’adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i 
formulat amb la cooperació de la Generalitat, en l’àmbit de Catalunya. 
 
TERCER.  Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Ministerio de Cultura i al Consejo de Cooperación Bibliotecaria.” 
 
 

 23. MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DELS DRETS LABORALS DE 
LES TREBALLADORES DEL SERVEI DE NETEJA 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 
El mes de març de 2014 el grup municipal socialista va presentar un 
document de propostes al govern per a incorporar al pressupost de l’any 2014. 
 



 

 

Entre les diferents propostes hi havia un apartat que feia referència al 
manteniment dels drets laborals dels treballadors municipals i de les empreses 
concessionàries dels serveis de l’Ajuntament. 
 
El govern va acceptar les propostes i, concretament la que afectava a les 
treballadores del servei de neteja dels equipaments municipals, deia: 
 
 “Amb data efecte 1 de juliol es recuperaran els drets laborals perduts 

per part de la plantilla de la neteja d’equipaments municipals.” 
 
En el moment de redactar aquesta moció a les treballadores d’aquest servei 
no se’ls ha comunicat ni com ni quan es farà efectiva la recuperació dels seus 
drets. 
 
Per tot això, el grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER.  Que en el període màxim de 15 dies se signi l’acord entre 
treballadors i treballadores del servei, l’empresa i l’Ajuntament, que reculli la 
recuperació de tots els drets laborals perduts amb data efecte 1 de juliol. 
 
SEGON.  Que la nòmina del mes d’octubre reculli ja la part econòmica de 
l’acord.” 
 
 
S’acorda per unanimitat dels presents deixar aquesta moció sobre la 
taula. 
 
 

 24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV: 
 
Un grup de veïns del carrer Correu s’han adreçat a tots els grups municipals 
per expressar la situació que pateixen per no poder compatibilitzar el seu 
descans amb l’oci nocturn. 
 

• Quines mesures ha pres el govern municipal per tal d’arribar a 
compatibilitzar el descans dels veïns amb els locals d’oci nocturn? 

 
 

 25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• Sobre la neteja de contenidors d’escombraries a la ciutat. 
 



 

 

26. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
 

• Sobre l’enllumenat públic. 
• Sobre el futur del CAS. 
 

 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
17 de setembre 2014 
 
 
1. De quins ens (fundacions, organismes, federacions, etc.) 

supramunicipals forma part l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú? 
 
 

MANCOMUNITATS 
 

• Mancomunitat TEGAR del Garraf 
• Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf 

 
CONSORCIS 

 
• Consorci de Serveis a les Persones 
• Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf 
• Consorci Sanitari del Garraf 
• Consorci de Normalització Lingüística 
• Consorci de Turisme del Garraf 
• Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de 

Catalunya 
• Consorci de Comunicació Local 
• Consorci per a la Gestió del servei de Televisió Digital Local Pública del 

Garraf 
• Consorci transversal Xarxa d’Activitats Culturals 
• Agència de desenvolupament econòmic del Garraf 
• Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Sector 2.8 de 

l’Eixample Nord 
• Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf 
• Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
 

 



 

 

XARXES LOCALS 
 

• Xarxa de Parcs Naturals 
• Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania      
• Xarxa Local de Consum  
• Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències 
• Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

 
ASSOCIACIONS 

 
• Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana 
• Consell Rector del Port 
• Associació de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
• Associació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 
ENTITATS 

 
• Fundació Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat 
• Comunitat de Regants del Pantà de Foix 
• Fundació Club Patí Vilanova 
• Consell Esportiu del Garraf 
• Fundació Privada Unió d’Esport Base de Vilanova i la Geltrú 

 
ALTRES 

 
• Taula de Salut Mental del Garraf 

 
 
2.  De totes aquestes, quines són les que és obligat formar-hi part i a 

quines s’hi ha adherit l’Ajuntament voluntàriament? 
 
La participació en tots aquests ens és voluntària, una altra cosa és que alguns 
d’ells exerceixin serveis mínims que l’Ajuntament té l’obligació de prestar amb 
alguna forma de gestió directa o indirecta i hagi considerat que és millor fer-ho 
a través de l’ens. 
 
3.  Quin cost anual té per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú formar part 

de cadascun d’aquests ens? (Cost anual detallat per cadascun) 
 
D’acord amb la relació d’entitats presentada per Secretaria, adjuntem les 
entitats que el 2013 van rebre recursos de l’Ajuntament, sigui com a 
aportacions o com a contraprestacions de serveis contractats. 
 



 

 

MANCOMUNITATS 
 

• Mancomunitat Minusvàlids Psíquics del Garraf (TEGAR).................132.155,84€ 
• Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf ...............................2.583.101,58€ 

 
 

CONSORCIS 
 

• Consorci de Serveis a les Persones...............................................1.287.000,00€ 
• Consorci Sanitari del Garraf Hospital Sant Antoni Abat ........................5.000,04€ 
• Consorci per a la Normalització Lingüística ........................................57.000,00€ 
• Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública  
      del Garraf..........................................................................................432.000,00€ 
• Agència de desenvolupament econòmic del Garraf (NODE-Garraf) ...12.500,00€ 
• Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya ....................10.756,69€ 
 

 
ASSOCIACIONS 

 
• Agrupació de Municipis Titulars Servei Transport Urbà - AMTU...........7.866,81€ 
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament .................................1.976,00€ 

 
 

ENTITATS 
 

• Comunitat de Regants del Pantà de Foix............................................10.000,00€ 
• Consell Esportiu del Garraf .................................................................54.537,00€ 
• Unió d’Esport Base la Fundació ..........................................................27.668,97€ 

 
 
Grup Municipal d’ICV 
 
18 de setembre 2014 
 

La pedregada que ha caigut la matinada del 17 de setembre en alguns 
punts del Garraf ha afectat camps de conreu al terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú. Si bé no ha afectat a tot arreu, on s’ha produït ha 
provocat importants pèrdues en la collita de productes de temporada 
(conreus d’horta i de fulla). 
 
El Govern municipal de Vilanova i la Geltrú ha avaluat els danys produïts 
per la pedregada, ha contactat amb els afectats i ha pres qualsevulla 
mesura? 



 

 

 
Amb relació als fets descrits objecte de la pregunta, l’equip de govern 
manifesta que va ser coneixedor dels fets ocorreguts, mantenint una reunió 
amb un dels afectats a la Regidoria de Promoció Econòmica.   
 
Que a continuació foren encarregats els informes pertinents a Medi Ambient, 
que s’adjunten al present document, derivats de les visites que es feren al lloc 
dels fets.  
 
Posteriorment, aquests informes, acompanyats d’una carta de l’alcaldessa, 
s’han fet arribar al Director Territorial dels Serveis d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de Barcelona, de la Generalitat de 
Catalunya, òrgan competent per estudiar les possibilitats d’ajudes als pagesos 
afectats, manifestant en tot moment el nostre suport. S’ha traslladat també 
l’informe al Consell Comarcal, perquè a la vegada manifestin el seu suport en 
el mateix sentit.  
 
S’adjunta carta i informes mencionats. 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
S’aixeca la sessió a les 22 hores, de la qual s’estén la present acta que firma 
la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


