
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 30 DE MARÇ DE 2012 

 
 
Acta núm. 4 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 30 de març de 2012, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

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

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



 

 
No assisteix el Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

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

dia 27 de febrer de 2012. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
    2. Donar compte de la relació certificada de factures, factures rectificatives i 

obligacions pendents de pagament amb data 15 de març de 2012, d’acord 
amb el que disposa el RDL 4/2012. 

    3. Aprovar el Pla d’Ajust d’acord amb el RDL 4/2012. 
    4. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al 

Conveni entre la Generalitat i la Diputació per al pagament de deutes 
municipals. 

  
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
    5. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 28-2-2012, de 

sol·licitud d’adhesió a la xarxa “Retos, Red de Territorios Socialmente 
Responsables”. 

    6. Ratificar el Decret de l’Alcaldia de reorganització del cartipàs municipal. 
    7. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia de delegació i d’avocació de 

competències delegades. 
    8. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament de la Sra. 

BLANCA ALBÀ I PUJOL com a membre de dues comissions informatives. 
    9. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de determinació de l’assignació de 

la regidora Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL. 
  10. Determinació d’un nou tipus de dedicació parcial. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
  11. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2012. 
  12. Ratificació de l’acord de sol·licitud de subvenció del programa FEDER per 

al Projecte Centre de Visitants i d’Interpretació del Mar: El Far. 
  13. Donar compte del conveni que regula l’encàrrec de la coordinació de 

programes de serveis socials al Consorci de Serveis a les Persones.  
 
 
 



 

 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  14. Aprovació del conveni de cessió temporal i a precari del terreny municipal 

ubicat a la ronda Ibèrica/carrer de Sant Roc, a favor del Consorci Sanitari 
del Garraf, per a la seva utilització com a aparcament de vehicles de la 
seva organització. 

  15. Renúncia de l’Associació Càritas Diocesana de Barcelona  al Conveni per 
a la cessió d’ús d’un local municipal al carrer de la Masia d’en Frederic, 
núm. 32. 

  16. Donar compte del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Formació i 
Treball, Empresa d’Inserció per a la gestió del cartró. 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  17. Concessió del Diploma de Reconeixement de la Ciutat al senyor Antoni 

Ordovàs i Rabinal. 
 
 MOCIONS 
 
  18. Moció de CiU “Defensem l’escola en català”. 
  19. Moció del PSC en defensa de l’escola Pasífae i d’una escola pública de 

qualitat.  
  20. Moció d’ICV per exigir els pagaments dels deutes del govern de la 

Generalitat amb aquest Ajuntament. 
  21. Moció d’ICV demanant la constitució d’un Consell Assessor d’Urbanisme i 

d’un Programa de Participació Ciutadana. 
  22. Moció en relació amb la commemoració del Dia Internacional de les 

Dones. 
  23. Moció d’ICV per a l’impuls d’accions de suport i ajuda mútua entre la 

ciutadania als centres cívics.  
  24. Moció del PP sobre tramitacions relacionades amb l’IVTM  i les sancions. 
  25. Moció de la CUP per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que 

els supermercats llencen als contenidors. 
  26. Moció de la CUP sobre el pagament de l’IRPF i l’IVA. 
  27. Moció de la CUP per a la creació d’un Consell Municipal de la Cultura. 
  28. Moció del PSC relativa al Centre d’Atenció i Seguiment de 

Drogodependències. 
  
 PREGUNTES 
 
  29. Preguntes del grup municipal del PP: 
 

• Sobre la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
Municipal en l’àmbit de Cap de Creu. 



 

• Sobre actes incívics a diferents punts de la ciutat. 
 
  30. Pregunta del grup municipal del PSC: 
 

• Sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
 PRECS 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2012. 
   

ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Benvinguts, benvingudes a aquesta sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova.   
 
Avui tenim aquí uns espectadors molt especials a primera fila.  Esteu ben 
atents, eh? 
 
Bé, començarem pel punt número 1 de l’ordre del dia, que és l’aprovació, si 
s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de febrer.  
Els hi hem passat a tots aquesta acta, no hem rebut cap esmena.  Per tant, si 
els hi sembla, la donem per aprovada.  Molt bé, gràcies. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del dia 27 de febrer de 
2012. 
 

    2. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ 
CERTIFICADA DE FACTURES, FACTURES RECTIFICATIVES I 
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AMB DATA 15 DE 
MARÇ DE 2012, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA EL RDL 4/2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 2 de l’ordre del dia.  Senyor secretari, potser 
podríem... no sé si podríem fer el punt número 2, 3 i 4 tots seguits... espera, 
no, no, anem fent.  Comencem pel número 2, el punt número 2 senyor 
secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix: 
 



 

“Es dóna compte de la relació certificada de factures, factures rectificatives i 
obligacions pendents de pagament amb data 15 de març de 2012, d’acord amb 
el que disposa el RDL 4/2012.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, bona tarda.  Es presenta una relació de 2.635 factures 
pendents.  D’acord... s’ha de donar compte de la relació certificada de les 
factures rectificatives, obligacions pendents de pagament amb data 15 de 
març del 2012, d’acord amb lo que disposa el Reial Decret 4/2012. 
 
Com deia, es presenta una relació de 2.635 factures pendents de pagament 
d’un total de 24.977.633 euros, dels quals estadísticament 122 factures 
corresponen a autònoms, 2.097 factures corresponen a PIMEs i la resta a 
grans empreses i altres operadors econòmics.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Paraules?  Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Per posicionar... això és un donar compte i per tant preferim demanar la 
paraula en el punt següent per referir-nos conjuntament a les dues coses. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyor Rodríguez.  Alguna altra paraula?  D’acord. 
 
S’ha donat compte de la relació esmentada. 
 

    3. SERVEIS A LES PERSONES. APROVAR EL PLA D’AJUST 
D’ACORD AMB EL RDL 4/2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Pues passem al següent punt, al punt número 3.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 



 

D’acord amb el que disposa l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, i atès 
que l’Ajuntament ha d’acollir-se a l’operació d’endeutament regulada en 
l’esmentat RDL per tal de pagar els deutes pendents amb proveïdors a 31 de 
desembre 2011, s’ha elaborat un Pla d’Ajust 2012-2022, amb una sèrie de 
mesures que permeten assegurar, per una banda, el retorn de l’operació 
d’endeutament i, per altra, el sanejament de l’entitat per tal d’aconseguir els 
equilibris pressupostaris i financers que permetin el pagament a proveïdors en 
els terminis previstos a les lleis. 
 
Per tot això, un cop informada la Comissió Informativa de Serveis Personal i 
amb l’informe favorable de la Intervenció municipal, es proposa: 
 
“1) Aprovar el Pla d’Ajust Municipal 2012-2022, d’acord amb el que preveu 
l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer. 
 
2) Trametre l’esmentat Pla al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
amb el format i annexos previstos, per via telemàtica i signat electrònicament.” 



 
CONTENIDO DEL PLAN 
DE AJUSTE     

            

                 
A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos 
consolidados conforme a la normativa de estabilidad 
presupuestaria)              

                 

A.1 INGRESOS Unidad: miles de euros               

 Recaudación líquida ( 2 ) DRN 
Tasa anual 
crecimiento 

media 
DRN previstos 

INGRESOS ( 1 ) 
2009 2010 2011 2011 2009-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos corrientes 59.095,00 59.409,00 57.767,00 67.048,00 -0,01 67.565,00 69.533,00 71.330,00 72.738,00 74.275,00 75.976,00 77.717,00 79.500,00 81.326,00 83.196,00 85.111,00 

Ingresos de capital 8.792,00 9.215,00 7.027,00 7.427,00  674,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Ingresos no financieros 67.887,00 68.624,00 64.794,00 74.475,00  68.239,00 69.833,00 71.530,00 72.938,00 74.475,00 76.176,00 77.917,00 79.700,00 81.526,00 83.396,00 85.311,00 

Ingresos financieros 10.173,00 3.721,00 2.804,00 4.353,00  25.078,00 101,00 1.101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 

Ingresos totales 78.060,00 72.345,00 67.598,00 78.828,00  93.317,00 69.934,00 72.631,00 73.039,00 74.576,00 76.277,00 78.018,00 79.801,00 81.627,00 83.497,00 85.412,00 

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes 
previstos de los derechos reconocidos netos una vez 
realizados los ajustes detallados posteriormente.              
(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en 
el ejercicio correspondiente a derechos liquidados 
en el mismo ejercicio               

 

 

 

 

 



 

 

 

A.2 GASTOS  Unidad: miles de euros           

 ORN ORN previstos 

GASTOS ( 3 ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gastos corrientes 64.772,00 64.526,00 62.022,00 63.088,00 64.174,00 65.457,00 66.766,00 68.102,00 69.464,00 70.853,00 72.270,00 73.715,00 

Gastos de capital 16.742,00 6.170,00 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Gastos no financieros 81.514,00 70.696,00 63.222,00 63.288,00 64.374,00 65.657,00 66.966,00 68.302,00 69.664,00 71.053,00 72.470,00 73.915,00 

Gastos operaciones 
financieras 

7.729,00 7.694,00 8.905,00 8.511,00 8.932,00 8.196,00 8.017,00 7.819,00 7.407,00 7.032,00 6.800,00 5.740,00 

Gastos totales 89.243,00 78.390,00 72.127,00 71.799,00 73.306,00 73.853,00 74.983,00 76.121,00 77.071,00 78.085,00 79.270,00 79.655,00 

(3) En relación con los años 2012-2022 indicar importes 
previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez 
realizados los ajustes detallados posteriormente.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A.3 MAGNITUDES 
FINANCIERAS Y 
PRESUPUESTARIAS             

             

 Unidad: miles de euros           

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ahorro bruto 2.276,00 3.039,00 7.511,00 8.242,00 8.564,00 8.818,00 9.210,00 9.615,00 10.036,00 10.473,00 10.926,00 11.396,00 

Ahorro neto -430,00 -2.198,00 2.108,00 3.092,00 2.733,00 3.602,00 3.958,00 4.339,00 4.948,00 5.531,00 5.989,00 7.287,00 

Saldo de operaciones no 
financieras -7.039,00 -2.457,00 6.611,00 8.242,00 8.564,00 8.818,00 9.210,00 9.615,00 10.036,00 10.473,00 10.926,00 11.396,00 

Ajustes SEC (en 
términos de Contabilidad 
Nacional) -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 

Capacidad o necesidad 
de financiación -7.593,00 -3.011,00 6.057,00 7.688,00 8.010,00 8.264,00 8.656,00 9.061,00 9.482,00 9.919,00 10.372,00 10.842,00 

             

Remanente de tesorería 
gastos generales -3.745,00 9.182,00 5.787,00 4.018,00 2.151,00 1.273,00 965,00 1.262,00 2.392,00 4.333,00 6.959,00 11.115,00 

Obligaciones pendientes 
de pago ejercicios 
cerrados 1.400,00 1.300,00 1.200,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 800,00 800,00 750,00 750,00 

Derechos pendientes de 
cobro ejercicios cerrados 33.117,00 29.191,00 23.228,63 21.626,12 18.553,15 18.791,67 18.239,73 17.977,55 17.587,73 16.886,43 16.023,58 15.488,38 

Saldos de dudoso cobro 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Saldo obligaciones 
pendientes de aplicar al 
ppto al 31/12 2.762,00                       

Periodo medio de pago a 
proveedores 300,00 150,00 120,00 90,00 60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 



 

 

A.4 ENDEUDAMIENTO             

 Unidad: miles de euros           

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Deuda viva a 31 de 
diciembre 50.160,00 60.549,00 55.146,00 49.996,00 44.165,00 38.948,00 33.696,00 28.420,00 23.333,00 18.342,00 13.406,00 9.297,00 

   A corto plazo 9.350,00                       

   A largo plazo : 40.810,00 60.549,00 55.146,00 49.996,00 44.165,00 38.948,00 33.696,00 28.420,00 23.333,00 18.342,00 13.406,00 9.297,00 

        - Operación 
endeudamiento RDl 
4/2012   24.977,00 24.977,00 24.337,00 21.698,00 18.924,00 16.009,00 12.945,00 9.726,00 6.342,00 2.786,00 0,00 

        - Resto operaciones 
endeudamiento a l.p 40.810,00 35.572,00 30.169,00 25.659,00 22.467,00 20.024,00 17.687,00 15.475,00 13.607,00 12.000,00 10.620,00 9.297,00 

             

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Anualidades operaciones 
endeudamiento a largo 
plazo 4.127,00 6.987,00 7.904,00 7.460,00 7.881,00 7.043,00 6.863,00 6.666,00 6.254,00 5.879,00 5.646,00 4.586,00 
Cuota total de amortiza-
ción del principal: 2.706,00 5.237,00 5.403,00 5.150,00 5.831,00 5.216,00 5.252,00 5.276,00 5.088,00 4.942,00 4.937,00 4.109,00 
        - Operación 
endeudamiento RDl 
4/2012   0,00 0,00 640,00 2.639,00 2.774,00 2.915,00 3.064,00 3.220,00 3.384,00 3.556,00 2.786,00 

        - Resto operaciones 
endeudamiento a l.p 2.706,00 5.237,00 5.403,00 4.510,00 3.192,00 2.442,00 2.337,00 2.212,00 1.868,00 1.558,00 1.381,00 1.323,00 

    Cuota total de 
intereses: 1.421,00 1.750,00 2.501,00 2.310,00 2.050,00 1.827,00 1.611,00 1.390,00 1.166,00 937,00 709,00 477,00 
        - Operación 
endeudamiento RDl 
4/2012   312,00 1.249,00 1.249,00 1.168,00 1.033,00 892,00 744,00 588,00 423,00 251,00 70,00 

        - Resto operaciones 
endeudamiento a l.p 1.421,00 1.438,00 1.252,00 1.061,00 882,00 794,00 719,00 646,00 578,00 514,00 458,00 407,00 

 



 
 
 
 

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE              

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN              
(Se acompañará un documento pdf en el que se 
detallen las medidas de las que se derivan los 
resultados que se recogen a continuación)   

Unidad: miles de 
euros          

   Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011 

B.1 Descripción medida de ingresos 

Soporte 
jurídico 
(1) Ver 

códigos al 
final 

Fecha 
prevista de 
aprobación 

(dd/mm/aaaa) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Medida1: Subidas tributarias, supresión de 
exenciones y bonificaciones voluntarias,  1 30/10/2012 517,00 602,00 620,00 633,00 645,00 658,00 672,00 685,00 698,00 712,00 727,00 

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la 
recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de 
convenios de colaboración con Estado y/o 
CCAA),                            

Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para 
descubrir hechos imponibles no gravados.  1 01/01/2012 100,00 301,00                   

Medida 4: Correcta financiación de tasas y 
precios públicos (detallado más adelante)   1 30/10/2012   622,00 647,00 336,00 343,00 350,00 357,00 364,00 371,00 379,00 386,00 

Medida 5: Otras medidas por el lado de los 
ingresos                           

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a ingresos (A)     617,00 1.525,00 1.267,00 969,00 988,00 1.008,00 1.029,00 1.049,00 1.069,00 1.091,00 1.113,00 
          De éste ahorro, cuantificar el que 
afectaría a ingresos corrientes (A1)                           

              

 

 



 

 

  
 

Unidad: miles de 
euros          

   Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011 

B.2 Descripción medida de gastos Soporte 
jurídico 

(1)  

Fecha 
prevista de 
aprobación  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Medida 1: Reducción de costes de personal 
(reducción de sueldos o efectivos) 4 01/01/2012   143,00 146,00 148,00               

Medida 2: Regulación del régimen laboral y 
retributivo de las empresas públicas tomando en 
consideración aspectos tales como el sector de 
actividad, el volumen de negocio, la percepción 
de fondos públicos     

                      

Medida 3:   Limitación de salarios en los contratos 
mercantiles o de alta dirección, con identificación 
del límite de las retribuciones básicas y de los 
criterios para la fijación de las retribuciones 
variables y complementarias que en cualquier 
caso se vincularán a aspectos de competitividad y 
consecución de objetivos que promuevan las 
buenas prácticas de gestión empresarial.     

                      

Medida 4:  Reducción del número de consejeros 
de los Consejos de Administración de las 
empresas del sector público.      

                      

Medida 5: Regulación de las clausulas 
indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral 
en proceso.     

                      

Medida 6: Reducción del número de personal de 
confianza y su adecuación al tamaño de la 
Entidad local. 1 01/01/2012 

244,00                     

 

 

 



 

 

Medida 7: Contratos externalizados que 
considerando su objeto pueden ser prestados por 
el personal municipal actual.  1 02/02/2012 

300,00                     

Medida 8: Disolución de aquellas empresas que 
presenten  pérdidas > ½ capital social según 
artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose 
una ampliación de capital con cargo a la Entidad 
local.      

                      

Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis 
coste/beneficio en todos los contratos de 
inversión que vaya a realizar la entidad durante la 
vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo 
dicha viabilidad requisito preceptivo para la 
celebración del contrato 1 10/12/2012 

                      

Medida 10: Reducción de celebración de 
contratos menores (se primará el requisito del 
menor precio de licitación)      

                      

Medida 11: No ejecución de inversión prevista 
inicialmente     

                      

Medida 12: Reducción de cargas administrativas 
a los ciudadanos y empresas                           

Medida 13: Modificación de la organización de la 
corporación local 1 23/01/2012                       

Medida 14: Reducción de la estructura 
organizativa de la EELL                           

Medida 15: Reducción de en la prestación de 
servicios de tipo no obligatorio.                            

Medida 16: Otras medidas por el lado de los 
gastos.  1 01/01/2012 196,00                     

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS 
MEDIDAS relativas a gastos (B)     740,00 143,00 146,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 



 

 

   
Unidad: miles de 
euros          

   Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011 

B.3 Otro tipo de medidas  
(algunas podrían no repercutir en términos 
económicos y/o repercutir incrementando el 
gasto o reduciendo los ingresos, éstas 
deberán incluirse con signo negativo) 

Soporte 
jurídico 
(1) Ver 

códigos al 
final 

Fecha 
prevista de 
aprobación 

(dd/mm/aaaa) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Medida 1: Publicación anual en las memorias de 
las empresas de las retribuciones que perciban 
los máximos responsables y directivos     

                      

Medida 2: Estimación realista de los derechos de 
dudoso cobro  1 27/02/2012 

                      

Otras                           

AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO 
TIPO DE MEDIDAS (C)     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS 
MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)     1.357,00 1.668,00 1.413,00 1.117,00 988,00 1.008,00 1.029,00 1.049,00 1.069,00 1.091,00 1.113,00 

              
(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no 
incluir texto en la respuesta):             

Soporte jurídico:              

Norma de la Entidad local = 1              

Norma estatal = 2              

Norma autonómica = 3              
Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte 
jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)            

 

 



 

 

B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:      
(no habrá que cumplimentar aquellos servicios 
que no se presten)  

        
     

  Unidad: miles de euros           

Servicio público 1: Abastecimiento de aguas 

Forma de 
financiación 

 (2)  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Coste de prestación del servicio 4.325,60 4.202,87 4.286,93 4.372,66 4.460,12 4.549,32 4.640,31 4.733,11 4.827,78 4.924,33 5.022,82 5.123,27 

Ingresos liquidados o previstos 
1 

4.325,60 4.202,87 4.286,93 4.372,66 4.460,12 4.549,32 4.640,31 4.733,11 4.827,78 4.924,33 5.022,82 5.123,27 

Desviación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Servicio público 2: Servicio de alcantarillado              

Coste de prestación del servicio 879,38 952,23 971,27 990,70 1.010,51 1.030,72 1.051,33 1.072,36 1.093,81 1.115,68 1.138,00 1.160,76 

Ingresos liquidados o previstos 
1 

878,89 952,23 971,27 990,70 1.010,51 1.030,72 1.051,33 1.072,36 1.093,81 1.115,68 1.138,00 1.160,76 

Desviación  -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              
Servicio público 3: Servicio de recogida de 
basuras              

Coste de prestación del servicio 8.708,39 8.759,63 8.921,71 9.086,83 9.255,05 9.440,15 9.628,96 9.821,54 10.017,97 10.218,33 10.422,69 10.631,15 

Ingresos liquidados o previstos 
1 

4.952,68 5.550,00 5.760,90 5.980,13 6.095,95 6.214,06 6.335,43 6.459,19 6.585,40 6.714,11 6.845,36 6.979,21 

Desviación  -3.755,71 -3.209,63 -3.160,81 -3.106,70 -3.159,10 -3.226,09 -3.293,53 -3.362,34 -3.432,56 -3.504,22 -3.577,33 -3.651,94 

 

 

 

 



 

 

Servicio público 4: Servicio de tratamiento de 
residuos              

Coste de prestación del servicio                         

Ingresos liquidados o previstos 
  

                        

Desviación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Servicio público 5: Saneamiento              

Coste de prestación del servicio                         

Ingresos liquidados o previstos 
  

                        

Desviación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Servicio público 6: Hospitalarios              

Coste de prestación del servicio                         

Ingresos liquidados o previstos 
  

                        

Desviación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Servicio público 7: Sociales y asistenciales              

Coste de prestación del servicio 2.905,84 2.955,04 3.007,64 3.061,19 3.115,72 3.178,03 3.241,60 3.306,43 3.372,56 3.440,01 3.508,81 3.578,98 

Ingresos liquidados o previstos 
1 

1.317,27 1.067,50 1.078,18 1.088,96 1.099,85 1.110,84 1.133,06 1.155,72 1.178,84 1.202,41 1.226,46 1.250,99 

Desviación  -1.588,57 -1.887,54 -1.929,46 -1.972,24 -2.015,87 -2.067,19 -2.108,53 -2.150,70 -2.193,72 -2.237,59 -2.282,34 -2.327,99 

 

 

 

 

 



 

 

Servicio público 8: Educativos              

Coste de prestación del servicio 2.875,21 2.814,33 2.857,62 2.901,59 2.946,24 3.005,16 3.065,27 3.126,57 3.189,10 3.252,89 3.317,94 3.384,30 

Ingresos liquidados o previstos 
2 

1.628,96 1.509,32 1.530,62 1.552,74 1.564,68 1.576,85 1.590,19 1.603,79 1.617,67 1.631,82 1.646,26 1.660,98 

Desviación  -1.246,25 -1.305,00 -1.327,01 -1.348,86 -1.381,56 -1.428,31 -1.475,08 -1.522,78 -1.571,44 -1.621,06 -1.671,69 -1.723,32 

              

Servicio público 9: Deportivos              

Coste de prestación del servicio 1.363,36 1.190,82 1.211,68 1.232,91 1.254,53 1.279,62 1.305,21 1.331,31 1.357,94 1.385,10 1.412,80 1.441,06 

Ingresos liquidados o previstos 
2 

834,09 968,80 978,94 989,19 999,25 1.009,41 1.025,81 1.042,51 1.059,51 1.076,80 1.094,40 1.112,32 

Desviación  -529,27 -222,02 -232,75 -243,72 -255,28 -270,21 -279,40 -288,80 -298,43 -308,30 -318,40 -328,74 

              

Servicio público 10: Culturales              

Coste de prestación del servicio 3.651,03 3.374,57 3.430,49 3.487,35 3.545,18 3.616,08 3.688,40 3.762,17 3.837,41 3.914,16 3.992,44 4.072,29 

Ingresos liquidados o previstos 
1 

581,69 604,70 612,85 621,16 628,13 635,18 647,89 660,84 674,06 687,54 701,29 715,32 

Desviación  -3.069,34 -2.769,87 -2.817,64 -2.866,19 -2.917,05 -2.980,90 -3.040,52 -3.101,33 -3.163,35 -3.226,62 -3.291,15 -3.356,98 

              

Servicio público 11: Protección civil              

Coste de prestación del servicio                         

Ingresos liquidados o previstos 
  

                        

Desviación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servicio público 12: Transporte colectivo 
urbano de viajeros              

Coste de prestación del servicio 2.107,86 2.177,00 2.209,66 2.242,80 2.276,44 2.321,97 2.368,41 2.415,78 2.464,09 2.513,38 2.563,64 2.614,92 

Ingresos liquidados o previstos 
2 

817,62 836,00 862,36 889,70 905,09 920,76 939,18 957,96 977,12 996,66 1.016,59 1.036,93 

Desviación  -1.290,24 -1.341,00 -1.347,30 -1.353,10 -1.371,35 -1.401,21 -1.429,23 -1.457,82 -1.486,98 -1.516,71 -1.547,05 -1.577,99 

              

Servicio público 13: Gestión urbanística              

Coste de prestación del servicio 1.448,32 1.413,45 1.435,48 1.457,86 1.480,58 1.510,20 1.540,40 1.571,21 1.602,63 1.634,68 1.667,38 1.700,73 

Ingresos liquidados o previstos 
1 

413,57 370,00 384,80 400,19 408,20 416,36 424,69 433,18 441,84 450,68 459,69 468,89 

Desviación  -1.034,75 -1.043,45 -1.050,68 -1.057,66 -1.072,39 -1.093,84 -1.115,71 -1.138,03 -1.160,79 -1.184,00 -1.207,68 -1.231,84 

              

Resto de servicios públicos (3)              

Coste de prestación del servicio 7.353,17 7.310,06 7.424,91 7.541,59 7.660,13 7.813,33 7.969,59 8.128,99 8.291,57 8.457,40 8.626,55 8.799,08 

Ingresos liquidados o previstos 
1 

4.472,77 4.750,92 4.938,57 5.133,72 5.235,32 5.338,95 5.444,91 5.552,99 5.663,23 5.775,67 5.890,37 6.007,35 

Desviación  -2.880,39 -2.559,13 -2.486,34 -2.407,87 -2.424,80 -2.474,38 -2.524,68 -2.576,00 -2.628,34 -2.681,73 -2.736,18 -2.791,72 

              

TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS              

Coste total de prestación del servicios 35.618,17 35.149,99 35.757,38 36.375,48 37.004,50 37.744,59 38.499,48 39.269,47 40.054,86 40.855,95 41.673,07 42.506,53 

Ingresos liquidados o previstos total   20.223,15 20.812,34 21.405,41 22.019,15 22.407,09 22.802,46 23.232,79 23.671,67 24.119,25 24.575,72 25.041,25 25.516,02 

Desviación total  -15.395,02 -
14.337,65 

-
14.351,97 

-
14.356,34 

-
14.597,41 

-
14.942,13 

-
15.266,69 

-
15.597,80 

-
15.935,61 

-
16.280,23 

-
16.631,82 

-
16.990,52 
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Antecedents 
 
El volum considerable de deute certificat pendent a proveïdors es pot considerar 
extraordinari atès que un percentatge significatiu prové d’exercicis anteriors que per 
diversos motius no es va poder fer front ni tenir el seu reflex pressupostari. En 
concret: 
 
- Anualitats corresponents a projectes d’inversió plurianuals que no es van poder 

consignar l’any 2011  per l’impediment legal d’accedir al crèdit per finançar 
inversions si es superava el 75% d’endeutament. 

 
- Deutes per revisions de preus corresponents als anys 2007-2010 de contractes de 

gestió de serveis. 
 
Aquests dos conceptes suposen un import de gairebé 10 milions d’euros, el que 
representa un 40% del deute certificat amb proveïdors. 
 
Vistes aquestes circumstàncies pressupostàries i els problemes de tresoreria que 
patia l’Ajuntament, a partir de juny del 2011 el govern municipal va efectuar un 
diagnòstic de la situació i va establir uns principis generals de sanejament de l’entitat.  
 
Aquest principis són: 
 
-  Contenció de la despesa 
-  Sanejament dels ingressos pendents de cobrament 
-  Millora de la tresoreria municipal 
-  Iniciar un pla de viabilitat de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Educació i 

Treball (IMET) 
 



 

A partir d’aquests objectius es van establir un conjunt de mesures a aplicar en el 
pressupost del 2012. En resum algunes de les mesures més importants eren:  
 
-  Reducció del 10% de les àrees de despesa, excepte les àrees de serveis socials i 

personals. 
 
-  Disminució del cost de l’estructura política i de personal de confiança. 
 
-  Fixar com a objectiu disminuir el capítol I de despeses de personal per sota de 

l’exercici 2011, ajustant la plantilla real de l’entitat. 
 
-  Revisió de contractes externs per tal de ser assumit per personal propi. 
 
-  Establir un càlcul dels ingressos de difícil cobrament per tal de sanejar la recaptació 

municipal. 
 
En conseqüència, el Pla d’ajust que ara es presenta suposa una continuació de les 
mesures de sanejament iniciades durant el segon semestre del 2011. 
 
 
Consideracions generals del Pla d’ajust 2012-2022 
 
 
Previsions del marc general 
 
-  Previsió d’increment de l’Índex de Preus al Consum (IPC) del 2% anual durant tot el 

període del Pla. 
 
-  No es contempla durant aquests anys un creixement demogràfic i urbanístic de la 

ciutat que suposi un increment vegetatiu apreciable de les bases fiscals dels 
impostos locals. 

 
 
Previsions d’ingressos  
 
-  Impost sobre Béns Immobles: No es contempla una revisió cadastral durant aquest 

període. 
 
- Impost de Construccions: S’estableix una previsió consistent amb les dades 

històriques dels tres darrers anys, que comporta un estancament general del sector 
immobiliari, però una millora de les condicions de finançament del sector.  

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Drets bruts 671 523 440 500 500 500 500 600 612 
Devolucions 499   88 362 120 100  -- -- -- -- 
Drets nets 172 438   78 380  400 500 500 600 612 

 



 

Els drets bruts s’han mantingut estables al voltant dels 500.000 euros. Però les 
devolucions d’ingressos perquè els promotors no aconseguien finançament bancari 
pels projectes, feia que els drets nets baixessin considerablement. En conseqüència, 
es preveu el manteniment dels drets bruts i una absència progressiva de devolucions. 
 
-Transferències corrents 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
PIE 12.909 13.296 13.695 14.106 14.529 14.965 
Liquid. Negativa 2008  -271 -271 -271 -271  --- --- 
Liquid. Negativa 2009  -684 -684 -684 -684 -684  
PIE net 11.954 12.341 12.740 13.151 13.845 14.965 
Transfer.  condicionades   8.744   8.771   8.794   8.814   8.559   8.111 
TOTAL 20.698 21.112 21.534 21.965 22.404 23.076 

 
El capítol IV de transferències corrents engloba bàsicament el PIE i les subvencions 
condicionades de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. S’estableix un increment 
anual del 3% del PIE, si bé fins al 2016 es considera la devolució de les liquidacions 
negatives dels anys 2008 i 2009 a retornar en 5 anys. Per altra banda, les 
subvencions condicionades es preveu que es mantinguin o amb un increment de 
l’1%. 
 
 
Previsions de despeses 
 
- Evolució general sous personal 
 
Es preveu un increment de sous fixat per les lleis de pressupostos de l’Estat igual a la 
previsió d’inflació, és a dir un 2% des del 2013 fins al 2022. 
 
- Despeses corrents (Cap. II) 
 
Atès que bona part d’aquesta despesa són subministraments i concessions de 
serveis amb revisions de preus, es preveu un increment de preus igual a la previsió 
d’IPC, un 2%. 
 
- Transferències corrents 
 
L’evolució de les subvencions i aportacions concedides per l’entitat local es preveu 
amb un increment anual inferior a l’IPC, atès que bona part de les aportacions a altres 
entitats es mantindran efectuaran el seu respectiu pla de sanejament.  
 
 
Inversions 
 
Durant el període del Pla es consideren inversions finançades exclusivament amb 
transferències de capital, amb l’excepció de l’any 2014, que es preveu la formalització 
d’un nou préstec per import d’1.000.000 d’euros. 



 

 
 
Càrrega Financera 
 
En full annex es detalla la càrrega financera durant el període de vigència del Pla. 
 
L’operació d’endeutament objecte del Pla es considera per aproximadament 25 
milions a un tipus d’interès del 5% i un termini de 10 anys, inclosos dos de carència. 
El càlcul es realitza suposant la contractació a 30 de setembre del 2012. 
 
Així mateix, el préstec d’inversions d’1 milió d’euros a formalitzar el 2014 es preveu 
amb les mateixes condicions de l’operació anterior (5% interès i 10 anys amb 2 de 
carència) i es suposa la contractació a principis de l’any 2014. 
 
D’altra banda, a la càrrega financera s’afegeix la previsió d’interessos i altres 
despeses financeres per operacions a curt termini i altres formes de finançament 
comercial (confirming). Aquest import s’estableix en 900.000 euros anuals. 
 
 
Consideració exercici 2012 
 
A l’exercici 2012 s’incorpora comptablement l’operació d’endeutament de 24.977.000 
euros, que permetrà comptabilitzar en pressupost tant les despeses comptabilitzades 
en extrapressupostaris (compte 413) com les despeses no comptabilitzades. En 
resum aquestes despeses s’integren en: 
 

• Despeses corrents     4.552.000 
• Despeses de capital   5.994.000 

 
 
Consolidació d’entitats 
 
Les xifres del Pla s’entenen en termes consolidats de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú més els dos organismes autònoms següents:  
 
- OAP Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
- OA Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  El Pla d’Ajust Municipal 2012-2022 té d’aplicació la següent 
normativa: el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 



 

obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals.  En 
segon terme, el RDL 7/2012, de 9 de març, de creació de fons de finançament 
dels pagaments a proveïdors.  I en tercer terme, l’Ordre d’Hisenda 
AP/537/2012, de 9 de març, d’aprovació dels models. 
 
A l’esquema del mecanisme general de finançament estableix el següent: els 
ajuntaments han d’informar obligatòriament al Ministeri sobre les deutes 
pendents a proveïdors a 31 de desembre del 2011, per tal de, si no ho fa 
l’entitat local, assumir el pagament del deute.  En aquest marc, l’Ajuntament 
pot fer dugues coses: pagar directament als seus proveïdors abans del 31 de 
març i comunicar-ho al Ministeri, o no pagar, o pagar només una part del 
deute.  En aquest cas el saldo pendent el pagarà el Ministeri.  En aquest 
segon cas l’Ajuntament ha de retornar al Ministeri l’import que ha pagat en 
nom seu i podrà fer-ho a través de dugues vies: que el Ministeri li retingui a 
través del PIE fins a saldar el deute, i dos, acollir-se a una operació 
d’endeutament promoguda pel Ministeri amb un préstec a 10 anys, amb dos 
anys de carència, i un tipus d’interès proper al 5%.  Si l’Ajuntament s’acull a la 
segona fórmula ha de presentar un Pla d’Ajust que asseguri que pot retornar 
el préstec que s’entén prestat, que s’està presentant justament avui per a la 
seva aprovació.  Si el Pla no l’aprova l’Ajuntament, o l’aprova però el Ministeri 
no el valora positivament, aquest no autoritzarà el préstec i rendirà el PIE fins 
a eixugar en tot cas el deute.   
 
El contingut del Pla conté el següent: el Pla tindrà una durada igual a 
l’operació de l’endeutament, és a dir, 10 anys, i els pressupostos municipals 
que s’aprovin durant aquests anys hauran de ser consistents en el Pla.  Té els 
següents requisits: ha de recollir els ingressos corrents suficients per finançar 
les despeses corrents, més la càrrega financera, inclosa l’operació 
d’endeutament; ha de plantejar les previsions d’ingressos corrents que hauran 
de ser consistents amb l’evolució dels ingressos efectivament recaptats per 
l’Ajuntament entre el 2009 i el 2011; ha d’incloure un adequat finançament 
dels serveis públics finançats per tasa o preus públics; i recollirà la descripció i 
el calendari d’implantació de les reformes estructurals així com les mesures 
que redueixen les càrregues administratives als ciutadans i les empreses. El 
Pla, en últim terme, podrà també incloure modificacions d’organització 
municipal. 
 
Per tant, la tramitació i l’aprovació que s’ha elaborat per part de l’Ajuntament, 
que es presenta a la data d’avui, ha de ser aprovada pel Ple a través d’un 
informe d’Intervenció abans del 31 de març.  L’Ajuntament haurà de trametre 
aquest Pla al Ministeri per via telemàtica, amb signatura electrònica, i el 
Ministeri valorarà el Pla i li comunicarà l’autorització a l’Ajuntament en el 
termini de 30 dies naturals.  Si no es rep comunicació s’entendrà per 



 

desfavorable.  Si la valoració és positiva, es considerarà autoritzada l’operació 
de l’endeutament.  Durant la primera quinzena de maig el Ple municipal haurà 
d’aprovar per a això, en tot cas, el préstec. 
 
Respecte al seguiment del Pla, l’Ajuntament haurà de presentar anualment al 
Ministeri un informe d’Intervenció sobre l’execució del Pla.  D’aquest informe 
es donarà compte al Ple municipal.  El contingut de l’informe es determinarà 
reglamentàriament.  El Ministeri, en tot cas, podrà requerir als seus 
organismes de control perquè valorin el citat informe.  Així mateix, amb la 
finalitat d’assegurar el reemborsament del préstec, l’Ajuntament podrà ser 
sotmès a actuacions de control per part de la Intervenció General de l’Estat.  
Aquest organisme concretaria els controls a fer en funció del risc que es derivi 
de la valoració de l’informe. Per desenvolupar aquestes actuacions de control 
la Intervenció General podrà demanar en tot cas la col·laboració d’altres 
organismes públics i empreses privades d’auditoria.   
 
El Pla s’ha fet des d’un punt de vista tècnic, on s’assegura el retorn del préstec 
i tal com he comentat abans, a través d’una sèrie de mesures concretes 
d’ingressos previstos i de reducció i contenció de la despesa, que s’hauran de 
tindre en compte els pròxims deu anys, i d’acord amb els termes establerts a 
la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  Per tant, 
l’escenari econòmic es tindrà que anar adequant a l’habilitar el projecte 
d’acord amb les premises d’aquesta Llei. 
 
Com ja hem dit, si el Pla no s’aprova per l’Ajuntament o no l’aprova el 
Ministeri, s’entendrà per no autoritzat l’operació préstec i, en conseqüència, el 
Ministeri retindrà el PIE de l’import del deute avançat.  Només es pot retindre 
anualment fins al 50% del PIE, és a dir, aproximadament 6’6 millons d’euros, 
pel que fa a l’Ajuntament de Vilanova,  segons la vigent Llei de Pressupostos 
de l’Estat.   En cas que es produís, l’impacte financer produiria un ajust molt 
sever de resultats no desitjables.  La normativa no preveu la possibilitat de 
modificar el Pla anualment, supòsit necessari atès que ha estat una previsió a 
deu anys.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  El pagament als proveïdors d’aquest 
Ajuntament és una mesura necessària, és cert, i el nostre grup no s’oposarà.  
Però el Pla de Viabilitat no deixa de ser una intervenció de l’Estat central en 
els comptes municipals.  Els dos primers anys, que són de carència per 



 

retornar el crèdit, coincideix amb la finalització d’altres crèdits vigents que té 
aquest Ajuntament, el que suposarà mantenir les despeses financeres actuals 
incloses les derivades d’aquest nou crèdit.  Aquesta mesura decretada amb 
l’obligació de compliment d’un Pla de Viabilitat com a garantia del retorn del 
crèdit obre les portes a una major intervenció i fiscalització directa de l’Estat 
central a les decisions polítiques sobre les finances locals que pot prendre 
aquest Ple.  La ciutadania té dret a saber en quines condicions ens atorguen 
la possibilitat d’adherir-nos al RDL 4/2012.  Aquest és d’un 5% d’interessos, el 
que suposa que aquest Ajuntament haurà pagat uns 9 milions d’interessos al 
2022, interessos que van destinats a les entitats bancàries i que és una altra 
forma de capitalitzar-les per part de l’Estat central.  El RDL 4/2012 és lluny de 
tenir una sensibilitat envers les hisendes municipals, en estat límit o molt 
endeutades com la nostra.  De tota manera, i com hem dit a l’inici, creiem que 
és una mesura necessària el pagament als proveïdors, per tant el nostre grup 
s’abstindrà. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Arrufat.  
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, estem davant de l’aprovació del major crèdit que mai ha demanat, ni 
segurament demanarà l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, vinculat a un Pla 
d’Ajust que ens fa decidir mesures impopulars i que s’aplicarà en els propers 
deu anys.  És un Pla que ens hipoteca, de fet estem signant una hipoteca 
sobre l’Ajuntament, sota pena d’intervenció per part de l’Estat d’aquest 
Ajuntament, d’aquí fins al 2022.  És un Pla forçat, és a dir, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú no té cap alternativa davant d’aquesta mesura presa per 
l’Estat per fer-hi front, per tant ha d’acceptar allò que se li posa sobre la taula.  
Allò que se li posa sobre la taula és, una vegada més, un espoli dels diners de 
tots els ciutadans de Vilanova i la Geltrú.  Però anem a l’origen de tot plegat.  
Hi ha un poble a l’Aragó, que es diu la Muela, on s’hi va instal·lar... un poble 
de 500 habitants, on s’hi va instal·lar un mega parc eòlic, i això va procurar 
molts ingressos a l’Ajuntament d’aquest municipi –això fa al voltant de deu 
anys-.  Aquest poble, de tots els ingressos que tenia va fer poliesportius, 
pistes de pàdel amb marbre, va fer carrers amb brosses, diguéssim, 
precioses, va enriquir-se, tots els seus ciutadans van treure un profit.  Quan 
esclata la crisi, l’empresa que portava el parc eòlic fa fallida i tot el poble 
s’ensorra.  Aquest Ajuntament, que havia tingut ingressos molt per sobre de la 
mitjana de tots els municipis, és el municipi més endeutat de l’Aragó.  És un 
municipi que, o bé és rescatat, o bé no sobreviurà, en els propers vint-trenta 
anys no aixecarà cap.  Té el major deute, no només proporcionalment, sinó en 
nombres absoluts, per sota de Saragossa, de la capital de l’Aragó. 



 

 
A Vilanova i la Geltrú ens ha passat una cosa similar.  Nosaltres feia molt 
temps que dèiem que hi havia un axioma, que les esquerres institucionals 
repetien fins a la sacietat, que era que si construíem molts més pisos això 
aniria en benefici de la població de Vilanova i dels nostres joves i de la gent 
que no tenia vivenda, perquè a més oferta, baixarien els preus i per tant 
tothom accediria a un pis.  És obvi que ara tothom riem d’aquest axioma, però 
es va defensar per promoure la construcció, els plans urbanístics, etc. 
 
Hi ha un altre axioma que també s’ha demostrat fals, però que ha servit durant 
molts anys perquè governs d’un i altre color s’apuntessin al carro del que ha 
estat finalment jugar amb foc, que és l’endeutament.  Els bancs, el sistema 
bancari, els bancs a les institucions, o sigui, els crèdits a les institucions, 
entesos com una part més de la normalitat institucional, administrativa, de 
l’espai públic, de l’esfera pública.  És a dir, els bancs eren un suport, una pota, 
perfectament contemplada, legislada, en la comptabilitat municipal per anar 
tirant de veta.  Això i una comptabilitat que permet bastanta creativitat, és a 
dir, jugar amunt i avall amb les factures quan no s’hi hauria de jugar, amb les 
factures per poder quadrar comptes, quan a vegades no es poden quadrar. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha anat durant pressupost rere 
pressupost comptant més ingressos dels que realment després ha ingressat a 
caixa.  Devem, per dir-ho d’alguna manera, tenim anotats al voltant de quinze 
milions de rebuts, d’impostos, que no cobrarem segurament.  Això és una 
tensió evident, si es gasta més del que realment s’ingressa, això algú ho ha de 
pagar.  Llavors hi ha dues maneres de pagar-ho bàsicament, una és 
demanant crèdit, que ja no en podem demanar més i que de forma més o 
menys racional es demanava només per a obres públiques, no per pagar 
deute aquest crèdit, i l’altra és simplement deixant de pagar a qui fa serveis a 
l’Ajuntament, anar tensant fins al límit.  Fins al límit, quin és el límit?, que 
plegui l’empresa a qui li deus diners, o portant a pagar factures fins a 9 mesos 
de retard.  Aquesta és la situació que ens trobem ara.  Quan l’Estat ens 
requereix, ens imposa, que l’Ajuntament lliuri les factures que es deuen a 
proveïdors, aflora la xifra que ja s’havia anunciat al mes d’agost, de... llavors 
era 24’7, ara és 24’9 milions d’euros.  24’9 milions d’euros esdevenen ara 
mateix una hipoteca que, com molt bé ha dit el regidor d’Iniciativa, a un 5% 
que estimem que serà el que finalment posarà l’Estat, és el pagament, és 
l’espoli directe de 9 milions d’euros a la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, és a 
dir, en concepte d’interessos d’un cop perdrem 9 milions d’euros.  Per què?  
Perquè ens imposen això, però per què també?, perquè acumulàvem un deute 
totalment irresponsable per part d’una gestió, entenem nosaltres, en el sentit 
comptable i econòmic, nefasta per part de l’anterior govern en aquest sentit.  
Perquè ens hipoteca, perquè –i ho hem repetit moltes vegades- quan més 
necessitem els diners públics, la institució pública al costat dels aturats, al 



 

costat de les empreses que estan a punt de tancar, per reactivar 
econòmicament la ciutat, per garantir formació ocupacional que recicli tota la 
massa treballadora que tenim a Vilanova i la Geltrú;  quan més necessitem 
aquesta inversió, menys la tenim.  Exactament, a una altra escala, el mateix 
que li va passar al municipi de la Muela, i que passa a tot arreu.  Les èpoques 
d’especulació, de creixement no racional, de creixement especulatiu de 
l’economia, porten les administracions públiques que juguen al joc i posen 
totes les facilitats per jugar al joc que s’està desenvolupant, endeutar-se molt 
més del que poden i, per tant, quan peta la bombolla ho han de pagar els 
ciutadans i les ciutadanes.   
 
El Pla d’Ajust que es porta avui a Ple implica, no implica res especial, o sigui, 
implica pujar impostos i menys serveis.  Retallar i pujar taxes i impostos.  És la 
solució que hi ha per resoldre aquest problema a través de la via que proposa 
l’Estat.  L’Estat podria haver decidit que ens prestava els diners, que avançava 
aquests diners del crèdit ICO a un 1% d’interès, i haguéssim pagat 2 milions i 
mig d’interessos bancaris, dos milions i mig, ho dic en xifres rodones, eh?, o 
dos milions d’interessos bancaris en els propers deu anys.  Però no, ha decidit 
que, a banda de solucionar aquest problema per als Ajuntaments, també volia 
fer una altra cosa que és refinançar el sistema bancari, en bancarrota 
absoluta, perquè és qui més ha jugat amb productes tòxics, en bancarrota 
absoluta, anem a refinançar-lo entre tots.  Entre tots vol dir tenint menys 
serveis públics i pagant més impostos i més taxes.  I aquest refinançament 
ens sembla a nosaltres un robatori a mà armada, i robar és delicte.  
Evidentment no amb aquesta legislació, però moralment per a nosaltres això 
és un robatori, i a més a més no ajuda en absolut a sortir de la crisi, no ajuda 
en absolut, deixar, escanyar encara més els ajuntaments no ajuda en absolut. 
 
Però hi ha un argument que és vàlid, hi ha un argument que és vàlid per part 
de qui ha posat en marxa aquest Pla, que és el govern espanyol, que és que 
és inadmissible que l’Ajuntament degui a tants mesos tantes factures a 
empreses i empresaris, autònoms, que ho estan passant malament i que dels 
quals en depenen o el propi lloc de treball o més llocs de treball.  Correcte.  
Però desenganyem-nos, que les factures que es deuen –i això és el que és 
més greu, això és el que és més greu del xiclet que s’ha estirat amb les 
factures a proveïdors-, és que al voltant de 20’5 milions no es deuen ni a petits 
ni a mitjans empresaris, ni a autònoms, es deuen a grans constructores i a 
multinacionals.  Perquè s’ha jugat a estirar les factures, no només amb aquella 
despesa ordinària de l’Ajuntament, sinó amb moltes altres partides i amb 
moltes altres inversions amb qui no s’hauria d’haver jugat en absolut.  I no és 
una cosa que passi de per se, no és una cosa en què tothom hi hagi caigut, no 
és cert.  L’Ajuntament de Vilafranca té zero factures a proveïdors, zero, no en 
té, abans de 31 de desembre no en té, i les poques que tenia les pot 
solucionar i no ha de caure amb la imposició, la imposició d’aquest crèdit ICO 



 

per part de l’Estat que és un refinançament descarat per part de la ciutadania 
al sistema bancari.  No ho té, perquè... per diferents raons, segurament 
perquè té una intervenció que s’ha posat molt més dura que aquí a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i probablement, interpretem sense saber-
ho, perquè ha tingut doncs una direcció política de l’Ajuntament, o una manera 
de fer de l’Ajuntament que ha fet cas a aquesta intervenció i no ha estirat més 
el braç que la màniga i per tant ha mantingut la despesa en allò que realment 
ens podem gastar.  I ha escrit partides d’ingressos que realment després es 
cobren, i no aquelles que després no s’acaben cobrant o són de dubtós 
cobrament i per tant estiren la caixa fins a tensar-la fins al moment en què ens 
trobem. 
 
Nosaltres, dit això, explicat l’origen i explicat el que considerem una imposició i 
un refinançament descarat del sistema bancari en els moments que no toca, i 
explicats els arguments pels quals entenem que això no ajuda en absolut a 
sortir de la crisi, sinó que ens enfonsa encara més, a la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú especialment, que hi ha diferents orígens de la culpa i diferents 
executors del Pla i de la imposició, també volem dir que si l’Estat ens imposa 
el Pla i no ens dóna alternativa, i el Pla d’Ajust l’elabora la Intervenció de 
l’Ajuntament, sota uns criteris, diguem-ho clar, tècnics, tecnòcrates, perquè 
acaba sent un Pla de la tecnocràcia, s’imposa i l’elabora una intervenció de 
l’Ajuntament que bàsicament diu, no diu res més que els ciutadans hauran de 
pagar més i disfrutaran de menys serveis, és aquest el negoci.  És aquest el 
negoci que ens portarà a signar una hipoteca i crec que és bo –i aquí crec que 
s’equivocava el regidor anterior, quan deia que podem pagar perfectament la 
mateixa càrrega financera els propers anys signant aquest crèdit ICO-, ens 
portarà a la següent corba de càrrega financera.  Càrrega financera és 
justament el que paguem cada any del nostre pressupost.  Si aquest any ja 
havíem arribat a un rècord de 7’6 milions d’euros que paguem del nostre 
presspuost;  penseu que el pressupost de Vilanova és de 64 milions, per tant 
està al voltant del 12 coma alguna cosa per cent.  És una barbaritat pagar 
això, són molts serveis que no es presten per pagar aquesta càrrega 
financera.  Si havíem arribat a aquest rècord enguany, l’any que ve assolirem 
el 8’9, o sigui, 8’9 milions, gairebé 9 milions d’euros pagarem, és a dir, haurem 
de retallar molts més serveis des de l’Ajuntament per culpa d’aquest crèdit 
ICO, que ve per culpa d’unes factures no pagades, 8’5 al 2014, 8’9 una altra 
vegada al 2015, 8’1 al 2016, 8 milions al 2017, i així anar baixant fins als 6’8 
del 2021, i al 2022 gent que ara té deu anys, i que llavors en tindrà vint, i serà 
conscient de la situació on viu, dels polítics que té, del sistema institucional i 
bancari en el qual s’ha desenvolupat la seva societat, i tindrà dret a vot i tindrà 
dret a crítica, i tindrà dret a emprenyar-se i a passar factura, estarà pagant 5’7 
milions encara del pressupost del comú, dels diners comuns de tots nosaltres, 
per saldar el que durant els 12 anys anteriors s’ha construït a base d’endeutar 
les administracions públiques i el que els darrers quatre anys s’ha construït 



 

per donar sortida, no a la ciutadania i als interessos populars, sinó al sistema 
bancari en fallida i en bancarrota absoluta.  Amb quina cara mirarà algú d’aquí 
deu anys a la gent que vingui i sigui regidora llavors i pugi jove i miri els 
deutes i digui: d’on vénen aquests 5’7 milions?, qui va signar una hipoteca, 
que ara encara estem pagant per no res?, per no res, perquè no és una 
hipoteca vinculada, que no l’estem anant pagant perquè s’està construint no 
sé quin equipament.  No, no, o sigui, ve de la gestió pura i dura, ve d’haver 
estirat més el braç que la màniga, i ve d’algú que està buscant les solucions a 
la crisi per als bancs, però no per a nosaltres.  I aquest algú té diferents colors. 
 
Per tot això, perquè se’ns imposa aquest crèdit ICO, aquesta hipoteca fins al 
2022 a l’Ajuntament, que obligarà a retallar i apujar impostos, perquè el Pla 
d’Ajust no ens permet més marge que sigui un pla tècnic elaborat per 
l’interventor i, per tant... i perquè no hi podem votar en contra perquè votar en 
contra és intervenir l’Ajuntament, nosaltres no votarem aquest Pla, no ens 
abstindrem, no estem d’acord, no hi pintem res en aquest Ple ara mateix en 
aquesta decisió.  No hi pintem res, no se’ns consulta, nosaltres ens ha escollit 
una ciutadania perquè donem la nostra opinió i no la podem donar, se’ns 
imposa per part de l’Estat un Pla, intervenció l’elabora, no podem votar en 
contra ni discrepar-hi; és més, ja és prou ajustat aquest Pla com perquè 
després l’aprovi el Ministeri d’Hisenda, ja correm el risc de que després no 
s’aprovi.  Això, ho sento, no és una decisió democràtica; això, en tot cas, és 
una decisió administrativa que ens ve imposada, crec que en això podem 
estar-hi tots d’acord, més o menys necessària, més o menys encertada.  
Nosaltres ja hem expressat la nostra opinió, però en tot cas no se’ns requereix 
la nostra opinió.  Com que nosaltres hem estat escollits democràticament per 
representar una opinió, per expressar una opinió i per donar el nostre vot o no 
segons l’opinió que expressem, i en aquí no se’ns permet, en aquesta 
estructura, en aquest recorregut no se’ns permet... això és una decisió 
tècnica, tecnòcrata, administrativa, imposada, que ve i s’ha d’acceptar, i prou.  
Nosaltres, quan es produeixin les votacions, si ens disculpeu –i no ens agrada 
fer això, perquè se’ns ha escollit per estar aquí, no per estar fora-, marxarem 
cinc minuts i tornarem quan s’acabin les votacions.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Sóc plenament conscient que ara comença 
aquella època que a un li comença a agafar un cert complexe d’advocat de 



 

l’Estat sense ser-ho, no?  I he de començar necessàriament la meva 
intervenció dient que l’Estat no imposa absolutament res en aquest 
Ajuntament, és voluntàriament l’Ajuntament que s’acull en aquesta possibilitat 
i que s’acull en aquest Real Decret.  Hi ha hagut qui ho ha criticat, 
legítimament ho ha criticat, però tampoc no hem sentit alternatives, i potser 
seria bo dir quines són les alternatives.  Però abans de dir quina és 
l’alternativa, que crec que només n’hi hauria una, diguem que el deute que hi 
ha és de 25 milions d’euros, i aquests 25 milions d’euros es deuen a 404 
empreses, que també tenen treballadors, i sumen un total de 2.632 factures 
sense pagar.  I tenim l’alternativa aquesta que ens posa el govern de l’Estat a 
l’abast, que és dir: escolti’m, d’una forma evidentment molt dura, escolti’m, 
vostès tenen aquest crèdit al seu abast, aquestes són les condicions, vostès 
ho poden agafar i sinó vostès mateixos.  Doncs, quina és l’alternativa?, doncs 
molt senzill, pagar els 25 milions d’euros als proveïdors.  Com?  Això ja no ho 
sabem.  D’on treurem 25 milions d’euros?  No he sentit cap solució.  Ja podem 
vendre empreses públiques, la Companyia de l’Aigua, la Companyia 
d’Aparcaments, la PIVSAM, ho podem vendre tot, hasta l’Ajuntament, i tancar, 
que no sé si els treuríem 25 milions d’euros per pagar aquestes factures que 
queden pendents. 
 
I a vegades tinc la sensació fins i tot que quan busquem responsabilitats, 
sempre intentem mirar molt més enllà del que tenim davant.  I potser les 
responsabilitats les hem de buscar al davant, al davant o endarrere, i quan 
parlo endarrere em refereixo en els darrers equips de govern que van 
considerar que s’havien de fer unes despeses.  I ho van considerar de tal 
manera –per cert, ja hi havia un grup municipal, o dos fins i tot, dos grups 
municipals que feia molts anys que deia que no s’estaven portant bé les 
finances municipals, abans que altres grups estiguessin representats en 
aquest Ple.  Perquè quan era l’època de vaques grasses es gastava tot i més, 
no s’estalviava per quan vinguessin dures, i ara vénen dures.  Però 
legítimament hi va haver un govern que va decidir gastar el que va decidir 
gastar, i avui ens trobem com ens trobem precisament perquè hi va haver un 
govern que va decidir gastar aquests 25 milions d’euros.  I el problema no és 
que decidís gastar aquests 25 milions d’euros, el problema és com es van fer 
anar les comptes per poder gastar aquests 25 milions d’euros, i el problema 
és que d’aquests 25 milions d’euros se n’han gastat 10 sense consignació 
pressupostària, 10 sense consignacions pressupostàries.  I podem buscar 
responsables a Saragossa, a la Muela, a Madrid, on vulguem; ningú ens ha 
obligat a gastar el que s’ha gastat sense tenir els diners per gastar lo que s’ha 
gastat.  Insisteixo, les responsabilitats les tenim molt més a prop que el que 
alguns pretenen fer-nos veure.  I davant d’aquesta circumstància, pues el 
govern de l’Estat posa sobre la taula una mesura per evitar que ajuntaments 
com el de Vilanova, i també altres, i segurament no és qüestió de colors 
polítics, perquè també hi han ajuntaments del PP, i del Partit Socialista, i de 



 

tots els partits que governen als ajuntaments, han deixat no un forat, han 
deixat un forat negre en els ajuntaments.  I per evitar que els ajuntaments 
hagin de tancar, perquè si fossin empreses haurien de tancar, fer concurs de 
creditors, despatxar els treballadors i tancar, i de passada també despatxar els 
treballadors de totes aquelles empreses que no han cobrat els serveis que 
han prestat als ajuntaments, el govern de l’Estat posa un crèdit a l’abast dels 
ajuntaments.  I segurament no és cap meravella, segur no és cap meravella, 
però estic convençut que el dia que es va fer públic això el regidor d’Hisenda 
va dormir tranquil, per primera vegada des de que és regidor d’Hisenda, 
n’estic convençut, plenament convençut; el de Vilanova i els de molts altres 
ajuntaments, n’estem absolutament convençuts.  Per tant, que això es vengui 
com una intervenció de l’Estat en l’autonomia municipal, escolti’m, ho sento, 
no, hi han alternatives, el que passa és que no expliquen quines són aquestes 
alternatives i es bo que tothom conegui quines són aquestes alternatives. 
 
Però permetin-me dir una altra cosa, perquè el nostre grup va ser molt 
insistent que quan es van conèixer les deutes que tenia l’Ajuntament de 
Vilanova era necessari que hi haguessin responsabilitats.  I també el govern 
de l’Estat ha actuat en aquest sentit.  Hi ha sobre la taula un avantprojecte de 
Llei sobre transparència i bon govern, en el qual es preveu que aquells polítics 
que gastin més d’allò que està pressupostat, tinguin responsabilitats, i no sé si 
serà una altra intervenció de l’Estat o no, però em sembla que és just i 
raonable dir que els governants, el que tenen que ser és molt escrupolosos 
amb els recursos dels ciutadans.  I a Vilanova no s’ha estat escrupolós amb 
els recursos dels ciutadans, i per això avui ens trobem amb aquesta situació.  
Amb una llista de 2.600 factures per valor de 25 milions pendentes de pagar, 
amb 404 empreses al redere amb els seus treballadors esperant a cobrar 
d’aquest Ajuntament, amb un crèdit, amb la possibilitat de tenir un crèdit que 
permetrà, sense cap mena de dubte, a l’Ajuntament pagar aquests proveïdors, 
per descomptat, i anar més desofegats amb la tresoreria municipal, element 
importantíssim.   
 
I tot això ve amb un Pla d’Ajustament, Pla d’Ajustament que vull recordar 
legislatures anteriors, que se n’han fet molts de plans d’ajustaments, plans de 
sanejaments, se n’han fet moltíssims en aquest Ajuntament.  No se n’ha 
complert mai cap.  I el nostre grup, sempre que s’havia presentat un Pla de 
sanejament, el primer de la legislatura, sempre hi vam donar suport.  Advertim, 
els plans de sanejament no són tràmits, són un compromís, i com a 
compromís al primer pla de sanejament de cada equip de govern li vam donar 
suport, igual que farem avui en aquest Pla d’Ajustament, li donarem suport, 
però també ho fem des del convenciment de que no és només un tràmit per 
salvar la papereta ara en aquest moment, sinó que aquest és un compromís 
de futur per tal de poder complir amb els requisits que se’ns exigeixen per 
poder salvar la situació en la que ens trobem ara en aquest moment.  Per tant, 



 

aquest és el posicionament del nostre grup, que donarà suport en aquest Pla 
d’Ajustament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  El pressupost és un equilibri, no?, i un equilibri 
entre el que s’ingressa i el que es gasta, i també tenint en compte les 
necessitats de la ciutat.  Perquè això no és una empresa, no és només una 
empresa, és una institució, una institució municipal que presta uns serveis 
públics a la ciutadania.  I conegut és que per a la majoria d’institucions que ho 
han analitzat, de les despeses municipals més d’un 30% són per a qüestions, 
per a feines, per a competències que no són seves, per a coses que ha de fer 
que altres institucions no fan, i que ho ha de fer l’Ajuntament, perquè sinó no 
ho ha ningú, i si no es fan llars d’infants, que és competència de la Generalitat 
i aquesta ciutat n’ha fet dos, i si no complementa les despeses que no dóna el 
govern de la Generalitat, sigui del color que sigui, en aquesta ciutat no hi 
haurien 200 places més de llars d’infants.  Perquè això és una institució 
pública, al servei de qui?, dels ciutadans, i això vol dir que s’han de fer moltes 
més coses, per exemple la teleassistència –que potser en parlem després-, 
que afecta a 1.500 persones de la nostra ciutat i que gratuïtament l’han tingut 
durant molts anys.  I tants i tants i tants altres serveis públics que depenen 
d’altres administracions, que haurien de fer altres administracions, que no fan 
altres administracions, i que la ciutat de Vilanova i tantes altres ciutats del 
nostre país han hagut d’assumir per cobrir el que no han fet altres.  Perquè les 
necessitats existeixen. 
 
I és veritat, el sistema és pervers, el sistema és pervers, però el sistema no 
l’inventa l’Ajuntament de Vilanova ni les famílies quan han de demanar crèdit 
per poguer tenir una vivenda digna.  Ho demanen perquè el sistema funciona 
així, i és d’aquesta manera sobre la base de la qual s’ha pogut fer i tirar 
endavant moltes i moltes i moltes iniciatives, i molts i molts serveis públics 
imprescindibles per als ciutadans de Vilanova i la Geltrú.  I naturalment seria 
preferible que això no fos així.  El que seria millor és que qui ha de fer les 
escoles les fes, que el qui ha de fer les llars d’infants les fes, que qui ha de 
cobrir les necessitats de la gent i és la seva competència ho fes, que qui 
hagués de fer polítiques actives d’ocupació ho fes, però sinó la ciutat també 
ho ha de fer, i és la seva responsabilitat.  I amb equilibri, naturalment amb 
equilibri.  I és veritat, sempre es podrà agafar una cosa, una competència, una 
gestió, un equipament, un programa, que es podria haver fet diferent.  Les 
travesses el dilluns és molt fàcil de fer, molt fàcil, són molt fàcils de fer el 



 

dilluns.  Però hi han molts equipaments, molts serveis i moltes necessitats que 
han estat reivindicades pels ciutadans i que eren una necessitat evident i que 
s’havia de donar resposta.  I reitero: amb equilibri, naturalment amb equilibri.  I 
insisteixo que es pot agafar un exemple, es pot agafar un altre, de cosa de es 
podia haver fet diferent o es podia haver fet millor, però mirem la globalitat de 
les coses i els serveis públics que s’han prestat i que s’han liderat des 
d’aquest Ajuntament.  I creiem que s’ha de seguir fent això, i que no és bo 
buscar excuses per comprendre que no es segueixi fent això, perquè la ciutat 
necessita que es segueixi fent això. 
 
I és veritat que s’ha de fer amb equilibri.  És per això que a nosaltres ens 
agradaria, naturalment, que les coses no estiguessin en aquesta dimensió, 
que encara estigués... que la situació econòmica de l’Ajuntament fos millor, 
naturalment, però l’equilibri, des del meu punt de vista i des del nostre punt de 
vista, ha existit.  Quan l’altre dia sortien als mitjans de comunicació els 85 
ajuntaments més endeutats de Catalunya i no sortia el nostre, crec que és una 
bona notícia.  Ens ha de tranquil·litzar, ens ha de tranquil·litzar evidentment.  
Però malauradament en el país en el que estem, el sistema per tirar endavant 
les coses ha estat a través del sistema financer i a través de la petició de 
crèdits per fer inversions públiques.  I en aquesta gent que d’aquí a quinze 
anys se li podrà dir: com és que encara estem pagant un crèdit?, se li podrà 
dir que s’està pagant un crèdit per la seva llar d’infants, per la seva escola o 
pels seus serveis públics en molts casos.   
 
I evidentment s’ha de fer amb equilibri, i com s’ha de fer amb equilibri, creiem 
que aquesta mesura que ha fet el govern de l’Estat, que evidentment podria 
tenir un tipus d’interès diferent, és útil, és un pedaç però és útil.  És un pedaç 
perquè no resol aquesta carència del 30% de serveis que presta l’Ajuntament i 
que no cobra per ells perquè no són de la seva competència.  Però nosaltres 
reclamem que aquests es segueixin fent.  I és útil per garantir aquest 
desofegament de la situació del nostre Ajuntament i a tantíssims ajuntaments 
del conjunt de l’Estat.  I és evident que la ciutat ha patit una situació 
econòmica difícil, no som una illa, eh?, és una situació econòmica difícil que 
està patint el municipalisme en general, per aquesta contradicció del seu 
finançament i també per una davallada brutal dels ingressos de fa quatre 
anys, no un, eh?, quatre anys, que ve patint l’Ajuntament de Vilanova i tot el 
municipalisme del nostre país. 
 
Déu n’hi do!  Set millons, vuit millons d’euros menys, números rodons, 
d’ingressos té la nostra ciutat, i en proporció probablement la resta de 
municipis igual, que representa un 10 o un 12% dels ingressos municipals.  I 
coincideixo que -això és un judici d’intenció- el que hi ha darrere d’aquesta 
mesura doncs no sé si és protegir els petits autònoms o aquesta millonada 
que deuen tots els ajuntaments d’Espanya, majoritàriament els deuen a 



 

empreses que tenen molt a veure amb els bancs, que probablement són 
amics dels bancs o... en fi, però benvinguda sigui, eh?, benvinguda sigui per 
poder pagar els acreedors, petits i grans, i poder resoldre aquesta situació. 
 
És evident que també és un judici de valor el pensar si hi ha la voluntat o no 
de controlar més els ajuntaments i les comunitats autònomes amb aquest 
tipus de mesures.  Des de la perspectiva ideològica meva, nostra, creiem que 
sí, que hi ha una clara voluntat per part del govern de l’Estat de controlar les 
administracions autonòmiques i municipals.  Però insisteixo, és un judici de 
valor.  Insistim, per tant, que pensem que aquesta mesura pensem que és 
últil, que malgrat no resol el problema de fons del finançament local és útil, i és 
per aquesta raó que nosaltres ens abstindrem, perquè l’aplicació d’aquest Pla 
és anual el seu compliment, en cada un dels pressupostos.  Una () és que 
nosaltres ens vam abstenir en aquest pressupost de l’any 2012 i que per tant, 
doncs la valoració de l’aplicació d’aquest Pla i del conjunt de la política 
pressupostària l’anirem analitzant en cada pressupost municipal i, per tant, en 
conseqüència, en coherència amb el pressupost, amb la votació que vam fer 
en el pressupost anterior i amb la voluntat de parlar els pressupostos 
posteriors, naturalment, doncs ens abstenim. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.   
 
En nom del govern jo només volia puntualitzar algunes afirmacions de les que 
s’han fet, especialment una que ha fet ara mateix el senyor Elena  en quant a 
l’endeutament de l’Ajuntament.  Jo crec que perquè les persones que ens 
estan escoltant ho entenguin, val la pena destacar que quan es fan... quan es 
parla dels ajuntaments més endeutats, sempre es parla d’endeutament 
bancari i aquest Ajuntament allà no surt.  Per què?  Perquè ha finançat, s’ha 
finançat amb càrrec a proveïdors, per tant deu 25 millons a proveïdors.  Jo 
crec que això és important tenir-ho en compte, perquè creiem, aquest equip 
de govern creu... evidentment es continuaran fent i treballarà per donar tots 
els serveis i fer tot allò que cal a la ciutat, però no creu, no considera 
acceptable que això es financiï amb càrrec a proveïdors, i per tant s’hauran de 
buscar les maneres de fer això d’una altra manera. 
 
Des d’aquest punt de vista estem satisfets de poder pagar aquests imports 
que es deuen als proveïdors, creiem que és important.  No podem estar 
satisfets cent per cent amb el tipus d’interès d’aquest crèdit, no podria ser 
d’altra manera.  Tampoc com a ajuntament ens agrada que en certa manera 
quedem intervinguts per aquesta mesura, però creiem que dintre de tot, en 
aquests moments lo que ha de prevaldre és la necessitat de pagar a aquests 
proveïdors, que tanta falta fa.  Perquè sinó, aquestes persones a les quals 



 

estem donant serveis, a les quals ens devem com a Ajuntament, a ells 
mateixos els estem perjudicant, perquè gran part d’aquests deutes és a 
proveïdors de la ciutat, i per tant nosaltres creiem que això no pot continuar 
així i, per tant, en global, valorem positivament la possibilitat de saldar aquests 
deutes amb els proveïdors. 
 
Dit això, crec que hi ha un parell de paraules demanades.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, dues puntualitzacions: la primera, estem 
parlant del nostre deute.  Després, en una altra moció, haurem de parlar del 
que ens deuen, perquè haurem de recordar que institucions del país ens 
deuen diners a Vilanova.  Ja en parlarem. 
 
El que he trobat també a faltar en tots els discursos, potser el del senyor Elena 
no tant, és que portem 33 anys d’un finançament municipal inadequat, i molt 
possiblement, senyor regidor de la CUP, al 2022 aquest possible votant hagi 
d’haver un regidor o regidora d’Iniciativa aquí recordant que portem 43 anys 
sense un finançament adequat als ajuntaments.  I és això el que pot ser el 
nostre problema, és aquest el nostre problema.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, només per respondre algunes afirmacions i matisar, i alguna cosa que 
m’he deixat.  El refinançament del sistema bancari obligant els ajuntaments i 
obligant –i ara matisaré perquè s’obliga- a agafar hipoteques a deu anys, com 
dèiem, que generaran 9 milions d’interessos bancaris que sortiran dels 
vilanovins i vilanovines, es produeix en el moment en què dels nostres diners 
públics el Banc Central Europeu els presta als bancs a l’1% i a nosaltres se’ns 
presten al 5%.  És aquest, el refinançament es produeix en aquest intercanvi 
en el qual tenim unes institucions, jo diria una dictadura financera, que no ha 
escollit ningú, que presta els nostres diners als bancs a l’1% i ens obliga a 
nosaltres a pagar-los al 5%, i això és un negoci absolut, d’això es pot viure i 
no cal tenir gaires estudis, eh?, per arribar en aquestes cotes d’enriquiment. 
 
Alternatives a l’ICO, ens deia el regidor del Partit Popular, home, sí que n’hi ha 
una d’alternativa a l’ICO, jo crec que l’hem expressat, o sigui, alternativa a 
l’ICO, que l’ICO hagués pogut fer diferent el tant per cent d’interès, l’interès 
bancari hagués pogut ser diferent, i de fet encara no ha sortit públic, encara 



 

ens podem trobar amb un 5’8, encara ens podem trobar amb un 6%, però 
podia haver estat de l’1’5%, entre altres coses perquè no és una mesura 
diguéssim ideològicament nostra, eh?, posar-ho a l’1’5%, seria més aviat 
socialdemòcrata.  Però si tens uns ajuntaments que tenen més diners 
disponibles, faran més inversió, gastaran més, amb la qual cosa donaran més 
serveis però a més a més reactivaran abans l’economia i tot tornarà a rodar, 
en tot cas això deia Keynes.  Vull dir, no és que sigui sant de la nostra devoció 
aquesta mesura, però en tot cas sí que hagués pogut fer l’Estat central doncs 
un exercici d’ajut a les administracions municipals, més enllà de pagar a 
proveïdors i prestar-ho a menys interès.  Proveïdors que, ja s’ha dit, ja ho he 
dit jo abans, però s’ha dit una altra vegada, proveïdors que això, que recordem 
que n’hi han molts que ho estan passant molt malament, empreses del 
territori, empreses petites, mitjanes, autònoms, que representen uns 4 milions 
d’aquests 25 milions; la resta corresponen a empreses que són propietat dels 
bancs, que són grans multinacionals, que tenen accionistes els quals 
segurament la gran majoria són les pròpies entitats bancàries, que després 
prestaran els diners que faran possible... etc., etc.  Vull dir que és una roda en 
la qual ells hi surten guanyant per duplicat.  Que això no treu que no es pot 
jugar comptablement a estirar el xiclet d’anar pagant coses a partir de deure 
als proveïdors, no treu en absolut.  Però siguem conscients també quin és el 
joc en el qual uns perden i els altres guanyen, o uns perdem i els altres 
guanyen. 
 
I ho sento, vull dir, està molt bé el discurs, està molt bé: les institucions 
públiques, financien serveis, i són serveis que a més haurien de finançar altres 
administracions, que no financien, etc.  Si estem molt d’acord, però diguem-ho 
llavors clar, el règim institucional i econòmic en el que ens movem i que 
s’abona des de determinats partits i determinades ideologies, no funciona per 
a allò que voldríem que fos, no pot arribar a finançar i a donar els serveis que 
necessitem com a societat.  No funciona: no ens dóna feina, no ens dóna 
habitatge, no ens garantitza serveis bàsics.  Però diguem-ho, però no intentem 
jugar al mateix sistema i caure bé a Botín i a la gent que està a l’atur.  Clar, no 
intentem dir a la gent que tot va bé indultant banquers fins a l’última setmana 
del govern Zapatero, alhora que se’ls hi diu als aturats que ho finançarem tot.  
Vull dir, clar, o uns o els altres, o expliquem que això no va més així, que les 
mesures que s’estan prenent des de la dictadura financera europea no ens 
trauran de la crisi, que no hi ha pa per a tothom si es continua alimentant els 
bancs i caixes, o diem el contrari, però les dues coses peten, peten, i peten 
per aquí.  Intentar creure que amb l’actual marc administratiu i financer es pot 
fer tot allò que faria un estat socialista, no, perquè resulta que no el tenim, 
resulta que vivim en una dictadura financera, resulta que decideixen més els 
bancs que el poder democràtic.  
 



 

I nosaltres seguim creient, 33 anys després, els principis de l’Assemblea de 
Catalunya: accés al poder democràtic, accés al poder econòmic.  On és, 
l’accés al poder econòmic?  Zero.  I autodeterminació per al poble de 
Catalunya. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Alcaldesa, un parell de matisacions, no?  Una primera; entenem que hi puguin 
haver devots de Keynes i segurament si avui estem com estem és gràcies a 
Keynes.  Perquè... sí, home, escolti’m, escolti’m senyor Ruiz, ja veurà com ho 
entén de seguida, no?  Perquè la filosofia de Keynes, que quan hi ha crisis i 
per tant la part privada no pot invertir, qui té que fer-ho és l’administració 
pública, està molt bé, està molt bé quan qui ho fa és qui té la màquina de fer 
diners, i per tant acaba empobrint el conjunt de la societat.  Però quan la 
màquina de fer diners no la tenim nosaltres, sinó que la tenim un conjunt de 
països, no només nosaltres, les polítiques de Keynes fallen.  I precisament per 
això estem on estem. 
 
Segona qüestió.  És de concepte, perquè a mi la veritat, em faria el cor que 
quedessin conceptes en l’aire havent-hi avui quitxalla per aquí davant 
escoltant-ho, no?  Almenys diré el que per al nostre grup municipal representa 
equilibri, el concepte d’equilibri pressupostari per a nosaltres, per al grup 
municipal del Partit Popular.  Jo respecto altres opinions, però per al grup 
municipal del Partit Popular el concepte d’equilibri és: tant s’ingressa, tant 
gasta.  Jo puc respectar que hi hagin grups que pensin: tant s’ingressa, es 
gasta lo que s’ingressa més 25 milions d’euros.  Per a nosaltres això no és 
equilibri.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Alguna paraula més?  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, no vull entrar en disquisicions ideològiques que ara apuntava el senyor 
Rodríguez.  Estem a les antípodes, efectivament, perquè a més a més de 
l’equilibri pressupostari, a més a més de l’equilibri pressupostari, s’ha de mirar 
la societat i s’han de mirar les necessitats.  I això també ho han de fer les 
administracions públiques, perquè són els representants de la gent.  I el 
contrari, des del meu punt de vista, és fer demagògia.  És la meva opinió. 



 

 
Han fallat les polítiques Keynesianes?  No, el que no s’apliquen, no s’apliquen, 
perquè qui controla, qui controla i ha de regular en aquests moments no ho fa.  
Qui controla i ha de regular, en aquest moment no ho fa, no hi ha cap control 
respecte les transaccions econòmiques, perquè van en una esfera diferent a 
la dels Estats.  I efectivament, aquestes polítiques s’han d’aplicar en àmbits 
superiors a l’estatal i s’han d’aplicar en l’àmbit europeu.  I és imprescindible 
que això es faci, perquè sinó es genera el descontrol en el que s’està en 
aquests moments.  I com a conseqüència d’això, senyor Arrufat li he de dir, 
doncs moltes vegades també m’ho plantejo aquesta afirmació que ha fet, 
naturalment.  Però també crec profundament en l’acció de la política, en la 
possibilitat que des de la política, des del reformisme, des de la ideologia, des 
de les institucions, es pugui transformar, canviar i millorar.  I a vegades això 
genera frustració, li reconec, quan veus determinades coses.  Però segueixo 
creient i apostant perquè aquesta possibilitat de canviar també des de les 
institucions, liderant des de les institucions polítiques diferents, és possible 
millorar, canviar, avançar, transformar i reformar la nostra societat.   
 
Potser d’aquí 30 anys, que ja no estarem en l’acció política –vostè pot, per 
edat- li donc la raó, confio sincerament que espero, espero i desitjo que no 
sigui així.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Si no hi han més paraules, crec que les postures han 
quedat clares.  
 
SECRETARI 
 
Per un tema de procediment, en quant a la intenció de la CUP d’abandonar, 
com s’ha iniciat la deliberació abans d’abandonar el Ple, això equival a 
abstenció.   Si us quedeu aquí i voteu abstenció o us en aneu, l’abstenció serà 
el que hi figurarà. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyor secretari.  Per tant, serien tres abstencions.  Molt bé.  
 
 
(Veu) 
 
Però s’ha de votar... 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Sí, sí, no, evidentment, però ja tenim tres abstencions de moment.  
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant, 
el Pla de viabilitat s’aprova amb els vots a favor del govern, del Partit Popular, 
i amb l’abstenció de la resta de grups del Consistori.  Moltes gràcies. 
 
Els membres de la Candidatura d’Unitat Popular surten de la sala a les 18.58 
hores, i tornen a entrar a les 18.59, després de la votació. 
 
Havent estat presents en les deliberacions i, tal com ha esmentat el secretari, 
el fet de no votar, a efectes de comptabilitzar el nombre de vots a la votació, 
es considera un vot d’abstenció. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU i PP (12) 
  Abstencions: PSC, CUP i ICV (12) 

 
    4. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’ADHESIÓ 

DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ AL CONVENI 
ENTRE LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ PER AL PAGAMENT 
DE DEUTES MUNICIPALS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 4, que és... senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari dóna compte de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 20 de març de 
2012, que literalment diu: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament s’adhereixi al Conveni subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de 
Municipis de Catalunya, publicat al BOPB de data 15 de març de 2012, amb 
què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local. 
 
SEGON. Que, d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a 
la Diputació de Barcelona un pagament per import de 1.032.975,73 euros, per 
compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de 
Catalunya, que es relacionen tot seguit: 



 
 

Data doc. Núm. doc. 
financ. 

Centre Gestor Partida pressup. Descr. Programa Import Net 

30.11.2011 1000398880 EN0119-Gab. I SG d’Ensenyament D/460000700/421A/000 Educació General 181.000,00 
14.12.2011 1000433699 EN0119-Gab. I SG d’Ensenyament D/460000800/4210/0000 Educació General 342.790,00 
28.11.2011 1000392906 EN0119-Gab. I SG d’Ensenyament D/460000800/4210/0000 Educació General 182.160,00 
07.12.2010 460914 GO03 - Dir. Gral. D’Adm. Local D/460000300/7110/0000 Suport financer de la GC 

als ens locals 
  44.101,84 

24.10.2011 1000326711 GO03 - Dir. Gral. d’Adm. Local D/460000300/7110/0000 Suport financer de la GC 
als ens locals 

282.923,89 

    Import total Ajuntament: 1.032.975,73 



 

TERCER. Que, en contraprestació pel pagament de l’import sol·licitat, 
l’Ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de 
la Diputació de Barcelona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la 
Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta 
Diputació. 
 
QUART. Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses 
de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, 
concessionaris i altres proveïdors.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  Aquest conveni té com finalitat injectar liquiditat 
als ajuntaments consistent en la compra per part de la Diputació de la deute 
líquida i exigible de la Generalitat amb data 31-12-2011, a les entitats locals.  
En el nostre cas l’import és d’1.032.975’73 euros.  Per tant, és necessari 
adreçar-nos a aquest conveni per poder fer efectiu l’import comentat abans del 
30 d’abril.  Que, en contraprestació pel pagament de l’import sol·licitat, 
l’Ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor 
de la Diputació de Barcelona, de forma que per quedar alliberat del deute, la 
Generalitat els ha de fer efectius directament a la Diputació. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula sobre aquest punt?  Cap paraula?  
Senyor Font... la senyora Sánchez.  Senyora Sánchez, si us plau. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, aquí, per fer un símil amb el punt que hem debatut anteriorment, en tot 
cas aquí s’aplica un model diferent i en tot cas que no té costos futurs per a la 
ciutadania.  Bàsicament és que la Generalitat reconeix el deute, part del deute 
–després hi ha una moció al respecte presentada per nosaltres, per veure 
realment quin és el deute de la Generalitat i d’altres administracions vers el 
nostre Ajuntament- i en tot cas la Diputació, que és una altra administració, 
ens fa de caixa, o fa de caixa, otorgant el suport als ajuntaments perquè es 
puguin fer les... fer el pagament en aquest cas dels deutes de la Generalitat.  
Hi han formes i alternatives diferents de fer les coses, en aquest cas la 



 

Generalitat i la Diputació doncs han possibilitat aquesta forma.  No, com hem 
vist, la de l’Estat.  En tot cas manifestar el nostre vot favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
És donar compte, però...  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Ah, sí, sí, disculpi. 
 
ALCALDESSA 
 
No, però és el posicionament.  Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font.  
 
MARC FONT 
 
Sí.  Bé, només intervenir per recordar que a través d’aquest conveni no es 
liquida tot el deute que té la Generalitat amb aquest Ajuntament.  Que a través 
de la Diputació ara se’ns avançarà aproximadament un milió d’euros, però que 
queda un deute pendent major a aquest milió d’euros.  I de fet, des d’aquest 
grup municipal, encara no entenem quins són els criteris totalment subjectius 
que s’han utilitzat en aquest pacte entre Diputació i Generalitat per dir què 
pagaria la Diputació i què no pagaria.  No entenem com pot entrar l’Escola 
d’Art, quan no entra l’Escola de Música.  No entenem perquè no es paguen els 
diners que es deuen del SOC.  Per tant, l’únic que volíem apuntar és això: sí, 
ens sembla molt bé que la Diputació fagi aquest esforç –deu ser de les 
poques institucions d’aquest país que encara funcionen-, una institució ben bé 
que crec que el ciutadà no té clar quines tasques fa, perquè serveix i què en fa 
del seu finançament, però en tot cas criticar aquest punt, que ja que es feia, 
doncs home, que s’hagués solucionat tot el deute que tenia la Generalitat amb 
els ajuntaments, no que es fes amb aquests criteris de subjectivitat i que, per 
tant, s’explica que es liquidarà aquest deute o en general és la sensació que 
s’ha donat de la Generalitat, quan això no és totalment cert. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Dues coses, una primera per explicar, per a qui 
no ho tingui clar, que el paper de la Diputació i el que fa amb els seus 
recursos és precisament ajudar as ajuntaments, que és lo que es fa amb 



 

aquest acord que s’ha signat amb la Generalitat de Catalunya; primera 
qüestió. 
 
Segona qüestió.  No comparem el crèdit amb l’adhesió amb aquest conveni. 
El crèdit és perquè nosaltres, nosaltres, no uns altres, nosaltres, en plural, 
hem gastat 25 milions d’euros més del que podíem gastar.  I en canvi, el 
conveni amb la Diputació és que la Generalitat, que deu diners en aquest 
Ajuntament, pagarà a través de la Diputació, i després la Diputació i la 
Generalitat ja s’entendran.  Per tant, no confonguem, que estem parlant de 
dues coses absolutament diferents.  És molt diferent deure 25 millons, que 
te’n deguin a tu.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, alguna paraula més?  No?  D’acord.   
 
El senyor Gargallo volia contestar a una intervenció del senyor Font. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Senyor Font, en tot cas dir-li que el conveni està adreçat amb els paràmetres 
que va plantejar la Diputació en l’acord que va fer amb la Generalitat, per tant 
nosaltres no podem escollir el tipo de deute.  En segon terme, tinc que dir-li 
que era deute líquida i exigible a 31 de l’onze de l’any passat.  Per tant, és 
possible que algunes qüestions que estiguessin pendents de justificar, o la 
subvenció o l’import de la despesa no hagin entrat.  Per tant, és una qüestió 
certament tècnica.  I en tot cas nosaltres no podíem escollir l’import que en tot 
cas corresponia, però tenim constància –i en això sí que l’he de comentar, i 
crec que és públic, perquè em penso que ha sortit inclús a la premsa- que la 
Generalitat ha plantejat un ICO, el qual farà efectiu la resta dels imports 
pendents entre els mesos de juny i juliol d’aquest any.  Per tant, entenem de 
que aquesta qüestió i aquest neguit que té vostè respecte la deute de la 
Generalitat, molt properament el farà efectiu amb aquests imports que queden 
pendents.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Sí, senyor Font.  
 
MARC FONT 
 
Sí, només per deixar clar que la intervenció no anava en el sentit de criticar el 
govern, sinó de criticar l’acord entre Diputació i Generalitat, que enteníem que 
no era complert.   



 

 
ALCALDESSA 
 
No, no, totalment, eh?, a veure... Però crec que valia la pena explicar que hi 
havia previst aquest segon pagament al juny i al juliol.  Gràcies, senyor Font. 
 
Per tant, era donar compte. 
 
S’ha donat compte de l’adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera 
local. 
 

    5. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 28-2-2012, DE SOL·LICITUD 
D’ADHESIÓ A LA XARXA “RETOS, RED DE TERRITORIOS 
SOCIALMENTE RESPONSABLES”. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem, per tant, al punt número 5, que és la ratificació de l’acord de la 
Junta de Govern Local referent a l’adhesió a la Xarxa Retos, Red de 
Territorios Socialment Responsables.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2012, pel 
qual es sol·licita l’adhesió d’aquest Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
RETOS, i que literalment és el següent: 
 

Primer. Sol·licitar l’adhesió a RETOS, Red de Territorios 
Socialmente Responsables, liderada pel Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social i integrada per més de 50 entitats municipals i 
provincials.  
 
Segon. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
que sigui necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Ratificar pel Ple aquesta proposta.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora García. 
 



 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  El Pla d’Actuació Municipal recull la voluntat 
d’aquest Ajuntament d’incorporar la responsabilitat social com a eina 
estratègica de la seva gestió.  Per aquest motiu s’ha elaborat un document 
que recull els objectius d’aquesta estratègia.  Aquest document d’objectius 
recull també la voluntat de participació i implicació d’aquest ajuntament en les 
diferents xarxes de responsabilitat social existents i aquest és el motiu de 
presentar la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Retos.  
 
La red Retos de territoris socialment responsables fou constituïda l’any 2007 i 
és una xarxa d’àmbit estatal.  El seu objectiu general és l’articulació, la 
integració i la implementació d’estratègies pel desenvolupament de territoris 
socialment responsables i l’objectiu és que aquesta plataforma sigui un espai 
d’intercanvi d’experiències i de cooperació entre els seus diferents integrants i 
que ajudi a la implementació de la responsabilitat social en el nostre territori.  
El cost de adhesió a aquesta xarxa és zero.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Alguna paraula sobre aquest punt?  No?  És 
ratificació, per tant hauríem de votar-ho.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents.  
 
A continuació es tracten conjuntament els punts del 6 al 10 de l’ordre del dia, 
ja que es tracta de temes referents al cartipàs municipal. 
 

    6. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RATIFICAR EL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE REORGANITZACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 6.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent. 
 
“RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 1 de març de 2012, pel qual es 
canvien les atribucions de les Comissions Informatives de Serveis a les 
Persones i de Serveis a la Ciutat, així com la denominació d’aquesta última. 
 



 

El Decret diu literalment el següent: 
 
“Relació de fets 
 
Atès que fruit de la substitució del regidor JAUME MUNNÉ I MUNNÉ per la 
regidora BLANCA ALBÀ I PUJOL, resulta necessari reorganitzar el cartipàs 
municipal pel que fa a l’assignació d’atribucions i competències a diferents 
regidors de l’equip de govern. 
 
Atès que les competències de Cooperació, Participació i Agermanaments de la 
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat i Participació s’inclouran dins de la 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Atès que les competències de Responsabilitat Social Corporativa, fins a la data 
d’avui no estaven expressament assignades a cap Comissió Informativa. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 21.1.a) de la Llei 7/87, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Les atribucions relatives a Participació, Cooperació, Agermanaments 
i Responsabilitat Social Corporativa s’integraran dins de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones. 
 
SEGON. La Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat i Participació es 
passarà a denominar Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat. 
 
TERCER.  Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que celebri.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Podríem fer... exacte, és que abans, quan hem començat... 
els punts 6 a 10 tots és el mateix tema, és tema cartipàs, per tant, si els hi 
sembla, ho fem tot seguit.  Senyor secretari, si us plau. 



 

    7. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 
L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ I D’AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES 
DELEGADES. 

 
El secretari dóna compte dels decrets següents: 
  
DECRET DE L’ALCALDIA d’1 de març de 2012: 
 
Relació de fets 
 
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de 27 de febrer de 2012 la Sra. BLANCA 
ALBÀ i PUJOL ha pres possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, 
en substitució del Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ. 
 
Atès que fruit de la dimissió del Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ com a regidor 
de Medi Ambient, la regidora Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO va assumir 
transitòriament les competències de Medi Ambient, en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 25 de gener de 2012. 
 
Atès que per a una millor gestió política i administrativa resulta necessari 
reestructurar el cartipàs municipal, reassignant les atribucions del Sr. 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA i de la mateixa Alcaldia en la 
competència relativa a Esports. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de les corporacions locals. 
4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Revocar i deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia de data 25 de 
gener de 2012, pel qual s’atribuïen de forma transitòria a la regidora Sra. 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO les competències de Medi Ambient d’aquest 
Ajuntament. 
 



 

SEGON. Avocar la competència delegada de Serveis Socials del regidor Sr. 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA. 
 
TERCER. Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL, regidora de Serveis 
Socials, Medi Ambient i Esports, i delegar-li específicament les atribucions 
per a la gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit competencial de la 
Regidoria, que comporta la capacitat per dictar els corresponents actes 
administratius i les facultats següents: 
  
a) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

propostes d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 
b) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions 

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e) La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

f)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
QUART. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret al regidor al qual es confereix la delegació, i tindran caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 



 

CINQUÈ. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals. 
 
SISÈ. Notificar aquest Decret al Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA i a 
la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO.” 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA de 7 de març de 2012: 
 
Relació de fets 
 
Atès que la incorporació de la regidora BLANCA ALBÀ I PUJOL ha suposat 
una reorganització del cartipàs municipal i de les delegacions d’aquesta 
Alcaldia en determinats regidors i regidores. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 29 de febrer de 2012 s’han reordenat 
les atribucions de la Comissions Informatives de Serveis a les Persones i de 
Serveis a la Ciutat, així com la denominació d’aquesta última. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de 15 de juny de 2011 es va nomenar la Sra. 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO regidora de Serveis Viaris, Mobilitat, Participació i 
Cooperació. 
 
Atesa la necessitat que les atribucions de Participació, Cooperació i 
Agermanaments i Responsabilitat Social Corporativa s’integrin dins de les 
atribucions a exercir directament des d’aquesta Alcaldia. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 47 i 59 del Reglament Orgànic Municipal.  
 
Article 14 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Avocar les competències de Participació, Cooperació i 
Agermanaments atorgades per Decret de delegació de data 15 de juny de 
2011 a la regidora Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, les quals seran exercides 
directament per aquesta Alcaldia, així com les de Responsabilitat Social 
Corporativa. 



 

 
SEGON. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament.” 
   

    8. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE LA SRA. BLANCA ALBÀ I 
PUJOL COM A MEMBRE DE DUES COMISSIONS 
INFORMATIVES. 

 
El secretari dóna compte del decret següent: 
 
DECRET DE L’ALCALDIA de 7 de març de 2012: 
 
Relació de fets 
 
Atès que la incorporació de la regidora BLANCA ALBÀ I PUJOL ha suposat 
una reorganització del cartipàs municipal i de les delegacions d’aquesta 
Alcaldia en determinats regidors i regidores. 
 
Atesa la necessitat de determinar les Comissions Informatives en les que ha de 
participar l’esmentada regidora. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 29 de febrer de 2012 s’han reordenat 
les atribucions de la Comissions Informatives de Serveis a les Persones i de 
Serveis a la Ciutat, així com la denominació d’aquesta última. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’article 61.d) del Reglament Orgànic Municipal.  
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar la regidora del grup municipal de Convergència i Unió, 
Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL, membre de la Comissió Informativa de 
SERVEIS A LA CIUTAT, en substitució del Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ, i de 
la Comissió Informativa de SERVEIS A LES PERSONES, en substitució 
d’aquesta Alcaldia. 
 
SEGON. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament.” 

 
    9. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA DE DETERMINACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DE LA 
REGIDORA SRA. BLANCA ALBÀ I PUJOL. 



 

El secretari dóna compte del decret següent: 
 
DECRET DE L’ALCALDIA de 7 de març de 2012: 
 
Relació de fets 
 
Atès que per acord plenari de 4 de juliol de 2011 es van determinar les 
assignacions brutes dels membres de la Corporació Local en funció de la seva 
dedicació exclusiva, parcial o regidors sense dedicació específica. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Fer efectiva l’assignació bruta anual de 7.920 €, a la regidora Sra. 
BLANCA ALBÀ PUJOL, amb efectes des del dia 28 de febrer de 2012.  
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà en el BOP.” 
 

  10. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DETERMINACIÓ D’UN NOU TIPUS DE 
DEDICACIÓ PARCIAL. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que l’article 13.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les Corporacions locals, aprovat per RD 2564/86, de 28 de 
novembre, determina que el Ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar les 
assignacions dels regidors. 
 
Vista la necessitat d’establir les assignacions de tots els membres de la 
Corporació. 



 

 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. S’acorda establir les assignacions brutes anuals següents per als 
membres de la Corporació local: 
 

Regidors/ores amb dedicació al 17’5%        8.927 € 
   
El règim d’aquestes dedicacions estarà subjecte al que prescriuen els articles 
80 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 

 
SEGON. Aquestes quantitats s’actualitzaran anualment en funció de les 
variacions de l’IPC, a partir del 1r. de gener de cada any natural, o el que 
resulti de les normes legals d’aplicació. 
  
TERCER. Dotar la corresponent partida pressupostària. 
  
QUART.  Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al 
Tauler d’Edictes.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Hi han paraules sobre aquest tema?  
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement, en coherència amb el nostre posicionament pel que fa als temes 
d’organització i cartipàs municipal, és un donar compte, però bueno, 
bàsicament és abstenir-nos, no hi volem entrar.  El govern és legítimament 
doncs qui ha de proposar el sistema d’organització i de funcionament polític i 
tècnic en aquest sentit.  Però en tot cas sí que ja a la mateixa Comisió 
Informativa vam fer doncs una certa valoració i veiem... fem una valoració dels 
impulsos polítics i de les dedicacions polítiques a les que doncs ara s’hi 
destinen i s’organitzen, no?  En aquest sentit veiem que sembla doncs que hi 
haurà una major dedicació per als temes de seguretat, en tot cas hi ha un 
regidor de Seguretat Ciutadana, de Protecció Ciutadana, perquè en aquest 
cas doncs el responsable passa a tenir exclusivament el responsable polític 
doncs major incidència.  I en segon terme creiem en aquest sentit doncs que 
compartir les responsabilitats de Medi Ambient, Esports i Serveis Socials, amb 
una dedicació tan parcial, doncs segurament doncs nosaltres haguéssim fet 
evidentment una altra proposta i ens sembla doncs, bueno, doncs que la 



 

dedicació política no és en aquest sentit excessiva.  Ja els hi vam comentar en 
Comisió Informativa i volíem deixar-ho palès aquí en el Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí.  Una mica en el mateix sentit del que expressava ara la senyora Sánchez.  
El canvi en general d’organigrama i de... bé, el canvi del senyor Munné per la 
senyora Albà doncs la veritat és que ens preocupa una mica.  Ens preocupa 
no tant en el sentit de vàlua personal, de la qual no dubtem, de la senyora 
Albà, però sí pel tema de dedicació, o més ben dit per la poca dedicació que 
pressuposem que podrà tenir.  I no per una altra cosa, perquè és una persona 
que té la seva feina, com tenim tots, que està treballant les seves hores, i que 
a part vindrà a fer tasques de regidoria en el govern -tots... per desgràcia no 
tots, aquells que tenim sort de tenir-la, perdó.   
 
I bé, a més a més hem substituït un regidor que entenem que tenia més hores 
i que només portava Medi Ambient, per una regidora que a més a més de 
Medi Ambient li estem donant Serveis Socials, que prou feina tindrà amb la 
situació de crisi actual, i a més a més esports. 
 
A més a més aquesta setmana se’ns ha presentat un nou organigrama tècnic, 
un organigrama tècnic molt treballat.  Entenem que canvia bastant l’estructura 
que hi havia a nivell tècnic a l’Ajuntament i ens fa por tot plegat que en el 
govern de la ciutat no guanyi pes aquest organigrama tècnic, a canvi de que 
perdi una mica de poder el poder polític i democràtic que està representat pels 
regidors.   I ho diem perquè, a part de la senyora Albà, doncs tenim altres 
regidors que tenen feina en altres institucions, que són diputats en altres 
institucions, i per tant creiem que en un govern de nou regidors, doncs ens fa 
una mica de por això, que hi hagi poca dedicació i que, per tant, molts temes 
ja no només passin a ser portats pels tècnics, sinó una miqueta governats, o 
que aquella feina que tenen, que en teoria és executar les ordres polítiques, 
doncs pugui passar a ser una mica ells qui prenguin aquestes directrius.   
 
Per tant, com que entenem que al final els ciutadans amb qui han de passar 
comptes és amb els polítics, és amb els regidors del govern, creiem que... o 
de fet a nosaltres ens agradaria més doncs que es prengués més 
responsabilitat, que hi hagués més dedicació per part del govern i, per tant, 
del poder polític, que no pas tant per aquestes persones que estan a 
l’organigrama tècnic i que per tant haurien de ser executores i no qui 
decideixin aquestes polítiques.  Gràcies. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, el nostre posicionament per coherència serà d’abstenció, i també 
per coherència dir que aquesta entenem que és una decisió sobre la capacitat 
d’autoorganització del govern municipal, i que nosaltres no entrarem a dir si 
els regidors hi dediquen més o menys hores.  A vegades dedicant-hi menys 
hores i ben empleades és més útil i eficaç que dedicar-li moltes hores i mal 
empleades.  Per tant, tampoc nosaltres creiem que haguem d’entrar a dir si els 
regidors han de dormir més o menys, o han de cobrar una mica més o han de 
cobrar una mica menys.  Nosaltres el que voldrem i el que exigirem, amb 
independència de l’organització que tingui l’Ajuntament, és que siguin eficaços 
i això ho vetllarem, evidentíssimament, i si aquest govern no és eficaç 
evidentíssimament que ho direm, i si ho és també ho direm, eh?, però la 
capacitat d’organització nosaltres preferim que la triï el propi govern.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Si us plau... 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Moltes gràcies, bona tarda.  Bé, primer volíem també felicitar i donar la 
benvinguda a la senyora Albà, i òbviament en el tema organitzatiu del punt 
que és de ratificar, nosaltres ens abstindrem, perquè és un tema organitzatiu i 
per tant això l’equip de govern té tot el dret de decidir com s’organitza.  Però sí 
que volíem deixar també constància d’un tema que a nosaltres ens preocupa, 
que és diferent del que s’ha comentat fins ara i que ja vam estar parlant a la 
Comisió Informativa, que és el tema de separar les regidories de Serveis 
Socials i Salut.  Ja sé que l’equip de govern en el seu moment ja ens va dir 
que això no era important, però nosaltres sí que creiem que és un tema 
important, perquè diguem que ajuda, si els serveis estan junts, ajuda a 
coordinar i a integrar els serveis.  Si estan separats no vol dir que hagin d’anar 
descoordinats, però sí que ajuda menys, diguem.  És un tema que a lo millor 
des de fora doncs pot semblar que no té massa més importància, els que 
sabem la dificultat i el laberint que a vegades és el propi sistema de salut o el 
propi sistema de serveis socials, el fet de coordinar-se o el fet de que puguin 
estar més o menys integrats doncs clar, el fet de separar-ho no acabem 
d’entendre –ja ho vam esmentar a la Comisió Informativa-, i d’alguna manera 
ens preocupa també pel missatge que donem, no?; estem dient en els 



 

professionals i les administracions de que ens hem de coordinar i ens hem 
d’integrar i en canvi nosaltres ens dividim, o sigui, el propi govern municipal 
divideix els caps, no?  Ja sé que tècnicament pot ser que continuï amb la 
mateixa coordinació, però clar, el fet de tenir dos regidories separades a 
nosaltres ens preocupa una mica.  Bàsicament era per deixar constància 
d’això i, home, perquè nosaltres... Vilanova ha estat... fa molts anys que està 
apostant per un model d’integració de serveis, tant a nivell d’entre Serveis 
Socials i Salut, com per la integració i la coordinació també en tot el tema de la 
recerca que coordina els dos àmbits.  I llavorens, home, hem estat referents, 
han vingut de fora i era un dels temes que sempre ens comentaven: home, 
vosaltres teniu un avantatge perquè teniu això junt.  Llavorens, bueno, el fet 
de cap a dintre, diguem, cap a l’organització, suposo que més o menys es farà 
com es cregui convenient, però sí que estarem vetllant diguem perquè al final 
els serveis i els ciutadans no pateixin, o no rebin aquesta descoordinació, que 
prou complicada és ja cada una pel seu cantó, sinó que ademés doncs per la 
integració encara ens preocupa, no?  I era bàsicament deixar constància 
d’això, perquè ho estarem vetllant.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Grifell.  El senyor Sánchez ha demanat la paraula per 
al·lusions.  
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, per dos motius, no?  Per puntualitzar primer que no sóc única i 
exclusivament regidor de Seguretat, sinó també de Convivència, i que això 
incorpora des del nostre punt de vista una visió política de la seguretat 
diferent, com a mínim, en aquest sentit.  Ho dic per matitsar.  Perquè la 
seguretat per a nosaltres és un servei social més, un servei públic més, no és 
només la policia, sinó que incorpora altres coses.   
 
I segona, per una mica donar-li tranquil·litat a la regidora, en el sentit de que el 
fet de que hi hagin dos regidors en una unitat que estarà coordinada, que 
estarà coordinada per una única persona i per tant, en tot cas, hi haurà una 
persona que tècnicament ho coordinarà, el que farà és sumar més esforços en 
aquesta tasca de seguir integrant.  Aquest govern, en els nou mesos, deu 
mesos que porta treballant no ha fet res en contra de que això segueixi 
sumant esforços en tots els temes dels serveis, tant socials com de salut.  Al 
revés, ho ha potenciat i ho ha seguit treballant en aquest sentit.  Per tant, el fet 
de que hi hagi dos regidors i que estiguin tots dos sota també el paraigües 
d’una tinença d’alcaldia, no separada, sinó a la mateixa tinença d’alcaldia, a la 
mateixa Comisió, és simplement per reforçar la feina que es fa en aquest 
àmbit. 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Jo, breument per tancar aquest debat, voldria destacar que retribució 
no és igual a dedicació efectiva.  I en aquest sentit jo crec que aquí s’està 
enfocant com a negatiu un fet que per a mi és positiu.  La regidora Blanca 
Albà intenta gravar les arques municipals amb una dedicació mínima amb la 
qual ella creu que podrà realitzar tota la seva feina.  Per tant, jo crec que això 
és positiu i així ho valora aquest govern.  Aquest govern, en la línia del que ha 
comentat el senyor Font, està fent una aposta forta per modernitzar 
l’organització municipal, per això aquesta setmana ha presentat un equip 
directiu format per tècnics de la casa i per tant és un aspecte, la millora de 
l’organització, que es pren molt seriosament.  En aquest sentit, els regidors 
han de tenir la funció, però jo crec que és molt positiu el poguer destacar que 
els regidors intenten ajustar al mínim la seva dedicació.  I per tant, voldria 
deixar constància d’això, que retribució no és igual a dedicació efectiva i que 
intentar tenir la mínima dedicació significa intentar gravar al mínim les arques 
municipals i per tant per al govern municipal això és positiu. 
 
Bé, doncs, dels punts que tenim, de tots els punts que fan referència a aquest 
aspecte, el 7, 8 i 9 són donar compte.  El 10 s’ha de votar, senyor secretari? 
 
SECRETARI 
 
Sí. 
 
ALCALDESSA 
 
El 6, que és ratificar el Decret d’Alcaldia, s’hauria de votar i el 10 també.  Per 
tant, passaríem, si els hi sembla, a votar el punt 6, que és ratificar el Decret 
d’Alcaldia de reorganització del cartipàs municipal.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del govern i l’abstenció 
de la resta de grups. 
 
I passaríem al punt número 10: Determinació d’un nou tipus de dedicació 
parcial.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  Gràcies.  S’aprova amb 
els vots a favor del govern i l’abstenció de la resta de grups.  Moltes gràcies. 
 
Es vota en primer lloc el punt número 6 de l’ordre del dia, el qual s’aprova amb 
el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) 
  Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
 



 

A continuació es vota el punt  número 10 de l’ordre del dia, el qual també 
s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) 
  Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 

 
  11. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE LES XIFRES DE 

POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és l’aprovació de les xifres de població a 1 de 
gener de 2012.  Senyor secretari... 
 
El secretari dóna lectura a la proposta: 
 
D’acord amb l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial de 
les entitats locals, els Ajuntaments han d’aprovar la revisió dels seus padrons 
municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, i formalitzar les 
actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.   
 
Per donar compliment a les disposicions vigents sobre la revisió del Padró 
municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de la xifra oficial de 
població, aquest Ajuntament ACORDA: 
 
“APROVAR la totalitat de la gestió administrativa realitzada durant el període 
de la revisió del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 
2012, i la xifra de població resultant, que puja a SEIXANTA-SIS MIL SET-
CENTS VUITANTA-DOS HABITANTS (66.782 habitants). 
 
Lliurar els registres i documentació corresponent a la Delegació provincial de 
l’Institut Nacional d’Estadística, per a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Seixanta-sis mil set-cents vuitanta-dos.  A veure, senyors regidors. 
 
SECRETARI 
 
Realment s’ha d’aprovar la totalitat de la gestió administrativa... 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord, és un tràmit administratiu.  Vots a favor?  Vots en contra?  
Abstencions? S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat. 
 

  12. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA FEDER PER AL 
PROJECTE CENTRE DE VISITANTS I D’INTERPRETACIÓ DEL 
MAR: EL FAR. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 12.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de març de 2012, el 
qual diu literalment el següent: 
 
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció al programa FEDER publicada a 
l'ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, del projecte “El Far, Centre de Visitants i 
d’interpretació del mar”, que correspon a l'Eix 4.57 altres ajuts per millorar els 
serveis turístics. El cost d’aquest projecte s’estima en la quantitat de 580.000€ 
(CINC-CENTS VUITANTA MIL EUROS), amb l’IVA inclòs.  
 
SEGON. El cost del projecte citat a l’antecedent I pel qual es demana la 
subvenció, serà cofinançat al 50% entre l’aportació del Fons FEDER i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, comprometent-se a consignar aquesta 
quantitat en el pressupost municipal per a l’exercici 2013. Tanmateix, aquest 
Ajuntament està concretant les aportacions d’altres institucions interessades 
en el projecte per tal de nodrir l’aportació local.  
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa i el president de la Comissió Informativa de 
Promoció de la Ciutat, Sr. Gerard Figueras Albà, per a la signatura de tota la 
documentació que sigui necessària per executar aquest acord. 
 
QUART. Ratificar el present acord per part del Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, per demanar el suport doncs de tots 
els grups del Consistori en aquest punt de l’ordre del dia, que no és altre que 
demanar diguem una subvenció, en aquest cas en els fons europeus FEDER. 
 
En primer lloc doncs exposar que els fons europeus FEDER per al període 
2007-2013 estan dotats a Catalunya d’un total de 24 millons i mig d’euros, i 
específicament per als dos eixos pels quals encara podem optar les 
administracions locals a presentar-hi projectes.   Per l’eix en el qual nosaltres 
presentarem el projecte que a continuació els exposarem hi ha un total de 16 
milions d’euros, concretament per a projectes que vagin relacionats en la línia 
de la millora de serveis turístics i també de la projecció i conservació de 
patrimoni cultural.  Aquests són uns fons que financen projectes en aquest  
cas doncs a administracions com la nostra, a administracions locals, en un 
50% i, com molt bé ha quedat reflexat en l’acord que ha llegit el secretari, 
doncs la resta del 50%, si bé ha de ser aportat per l’Ajuntament, no ha de ser 
obligatòriament a través de recursos municipals, sinó que pot ser aportat a 
través de recursos d’altres administracions, com en el cas doncs del nostre 
país poden ser la Diputació o la Generalitat. 
 
Per tant, havent enfocat una mica el marc dels recursos dels fons FEDER, el 
que presentem com a govern doncs és un projecte que hem denominat l’Espai 
Far, en la doble línia doncs de Centre d’Interpretació del Mar i d’atenció de 
visitants.   
 
A què respon aquest projecte?  Doncs tant el govern, en el seu programa 
electoral, com després també ha quedat reflectit en el Far... en el PAM, en el 
Pla d’Actuació Municipal, tenim un objectiu que és el d’obrir la ciutat al mar, i a 
més a més fer-ho a través del desenvolupament de les activitats turístiques i, 
per tant, doncs de la potenciació del turisme com un dels eixos de creació 
d’activitat i de nous llocs de treball a la nostra ciutat.  Al voltant d’aquest eix, 
doncs el que hem fet nosaltres i la feina que està fent el govern ha estat bastir 
en aquest cas d’un avantprojecte, que se situa en l’espai on hi ha actualment 
el far, la farola, com habitualment la coneixem a la ciutat; un espai doncs que 
en aquests moments és propietat del port de Barcelona, i que després de, 
com ja hem explicat, de regularitzar la situació administrativa dels darrers 
anys, ara estem fent tots els tràmits per poder doncs optar a una concessió 
administrativa d’entre 20 i 25 anys pels quals doncs la ciutat guanyi un nou 
espai i, per tant, en aquest cas l’autoritat portuària de Barcelona cedeixi a 



 

l’Ajuntament i per tant a tots els vilanovins i vilanovines un nou espai en el que 
els veïns, però també els visitants, puguem gaudir, puguem conèixer, puguem 
tenir el nostre servei. 
 
A més a més doncs de la cessió d’aquest espai, el projecte entenem que 
compleix una doble funció: la primera, la de ser aquest centre d’interpretació o 
centre d’acollida al visitant, per ubicació, està doncs en un dels extrems del 
passeig, en una de les entrades de la ciutat, de fàcil accés, de fàcil 
estacionament, i per tant doncs pot ser aquest primer bon dia en aquells 
visitants que vinguin a la nostra ciutat, a passar-hi unes dies, a passar-hi unes 
hores.  I a més a més pot ser un primer bon dia molt vinculat amb un relat que 
creiem que és directament relacionat amb aquesta obertura de la ciutat al mar, 
que és l’explicar el relat de la Vilanova marinera.  A través de què?  A través 
del mateix espai, a través del mateix far, i sobretot doncs a través dels dos 
projectes museístics que ens agradaria que també hi pogués hostatjar.  El 
primer, i doncs de forma rellevant, el fons museístic del Museu del Mar.  Jo 
agraeixo que hi hagi la presència del senyor Josep Aiza, com el seu president 
i també de la seva secretària en aquí en el Ple, als quals saludo.  Com a 
reconeixement també i la dignificació d’una tasca que ciutadans de la ciutat, i 
concretament doncs de la platja de Vilanova, han estat fent molt 
desinteressadament durant molts i molts anys, i que per tant permetrà explicar 
també en els petits de la ciutat, però especialment en els de fora, en els 
visitants, doncs tot el relat de la Vilanova marinera i de la Vilanova vinculada 
amb el mar. 
 
I el segon, doncs també la dignificació i el tornar a posar a disposició, com a 
element de reconeixement a una tasca feta per un vilanoví jo diria dels més 
il·lustres que tenim, i també doncs a tota la tasca que ell ha fet, que és un 
espai en el que poguer albergar el llegat doncs del ja traspassat senyor Roig 
Toqués, i que doncs també ha estat un dels motius pels quals Vilanova s’ha 
conegut a fora i que ara entenem doncs que sumant amb el projecte museístic 
del Museu del Mar, poden ser també un atractiu més de la nostra ciutat. 
 
A més a més també intentem bastir el projecte doncs amb un petit espai jo 
diria de suport, en forma de cafeteria, en forma d’activitat de restauració, que 
podria ajudar doncs a crear un, dos o eventualment tres llocs de treball, doncs 
que creiem que és un moment que pot ser interessant per intentar baixar, 
encara que sigui poquet, les xifres d’atur de la ciutat. 
 
Per tant, combinant una mica aquest doble eix doncs d’aquest espai 
d’acollida, de recepció al visitant, i també l’espai doncs de posar en valor el 
nostre patrimoni cultural, és el projecte que els presentem i que avui doncs 
només fem això, no?, és intentar demanar diners en aquests fons europeus, 
en aquests fons FEDER.  Són uns diners que en el cas doncs que els 



 

tinguéssim, començaríem a executar insisteixo en el pressupost del 2013, i 
l’altre 50% no seria... el govern està intentant que no sigui una, jo diria, 
herència també negativa per als comptes del 2013, sinó que estem fent tots 
els avenços en el camp polític i tècnic perquè aquest projecte sigui també 
conegut i compartit per la Diputació de Barcelona i per la Generalitat de 
Catalunya, com vostès també han sapigut, doncs ja hem tingut alguns dels 
responsables polítics de la Diputació, el seu vicepresident, coneixent l’espai, 
coneixent el projecte, i estem treballant per tant per poguer aconseguir doncs 
un finançament d’un projecte que eleva al voltant d’uns 580.000 euros, per 
tant no és cap xifra astronòmica, sinó que és una qüestió jo diria bastant 
assumible per aquestes tres administracions, i que sembla doncs que si entre 
tots sumem pot ser un espai, insisteixo, nou al servei de la ciutat, al servei 
sobretot doncs de la memòria i el futur de la ciutat, i també doncs per dignificar 
jo diria amb un centre de rebuda en els nous visitants, en els nous turistes que 
puguin venir a casa nostra.  És per tot això que, tal com els vàrem explicar a la 
Comisió Informativa de fa una setmana, ens posem a la seva disposició per tal 
de poguer doncs explicar o entrar en els detalls que creguin que poden 
millorar aquesta aposta.  Els demanem el seu suport, perquè doncs com més 
àmplia sigui diguem la unanimitat o la força de l’acord polític, més garanties 
tindrem per poder doncs obtenir una inversió que està al servei també de la 
promoció de la ciutat, i per tant no és invertir en sac foradat, sinó que és 
invertir en espais que poden dinamitzar doncs una part de la ciutat, però 
també l’activitat econòmica de la mateixa.  I finalment doncs agrair-los, agrair 
la feina des d’aquí a tots els tècnics i treballadors municipals que en poc 
temps, val a dir, s’han posat en marxa per poguer doncs bastir un projecte que 
diguem té una complexitat intensa.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas per posicionar el nostre grup.  Bé, primer de tot, ens hem de diria 
lamentar, queixar una mica de la forma i del procés d’informació, per un costat 
als grups polítics, això se’ns va informar a la Comisió Informativa de divendres 
passat, a 48 hores del Ple municipal que s’havia de fer aquest dilluns.  En tot 
cas aquest Ple ha estat ajornat per motiu del Pla d’Ajust.  I en tot cas doncs 
això, en 48 hores hem sapigut d’aquest projecte, bueno de la sol·licitud de la 
subvenció de FEDER, però en tot cas avui també aprovem un compromís que 
en cas de que ens l’atorguin, doncs el que estem fent doncs és ratificar en 
aquest sentit que tindrem una partida d’inversió del 50%, vinguin per altres 
administracions, tinguem ingressos per altres administracions, però que en tot 
cas l’Ajuntament tindrà una partida d’inversions en el 2013. 



 

 
Per tant, per un costat això, doncs la precipitació d’informació en els grups 
municipals, però en tot cas una mica més enllà i diferenciar doncs també la 
forma de gestió que en tot cas no ha tingut, jo diria, doncs també aquesta 
capacitat o aquesta sensibilitat per escoltar doncs a la ciutadania, o per 
plantejar quines eren les prioritats pel que fa a les inversions en el barri de 
Mar.  I bàsicament ho dic perquè, si recordaran, en el passat mandat doncs 
l’anterior govern va impulsar doncs el projecte d’intervenció en el barri de la 
marina, l’avantprojecte bàsicament, per fer la sol·licitud, una nova sol·licitud de 
la nostra ciutat a la convocatòria de Llei de Barris que feia la Generalitat.  
Projecte, avantprojecte que s’havia de presentar en aquesta Llei de Barris, 
que va estar parlat, dialogat, explicat, informat i, per tant, consensuat, per dir-
ho així, amb el Consell Assessor del Barri de Mar, és a dir, un Consell que 
encara a hores d’ara doncs en el que portem de mandat doncs encara no s’ha 
reunit, o no s’ha convocat per explicar doncs bàsicament quina era la proposta 
que feia el govern, recollir propostes i recollir prioritzacions.  I en aquest sentit 
lamentem això, la forma, no tant... i vull recordar que en aquest projecte 
d’intervenció en el barri de la marina doncs havia doncs el projecte 
d’arranjament, de millora del passeig Marítim, el projecte del Far, hi era i es 
contemplava recollit en aquell projecte, també es contemplava en aquest 
sentit, i aquí tinc la fitxa, la millora de l’accessibilitat en el barri de Mar pel 
carrer Llibertat, que en aquest cas doncs tenia un import de 800.000 euros, 
com preveien els tècnics municipals respecte doncs la millora del pas del 
carrer Llibertat, que en aquest sentit era una reclamació i una demanda també 
del barri, com ho són doncs la resta de projectes que s’incloïen en el que 
titulem Projecte d’Intervenció Integral del Barri de la Marina. I lamentem 
bàsicament això, no poder parlar políticament, consensuar políticament quines 
eren les prioritats, i fer-ho també amb la ciutadania, amb el Consell Assessor 
del Barri de Mar, que té aquesta finalitat. 
 
En tot cas, i deixi’m... en aquest sentit coincidim absolutament amb el govern, 
coincidim crec que també amb la resta de grups municipals en la reclamació i 
la reivindicació que ha fet sempre doncs els Amics del Museu del Far, 
concretament per la reivindicació de recuperar el nostre patrimoni cultural, 
històric, del barri de la marina, de la nostra cultura marinera, i en tot cas doncs 
que ampliem el projecte Roig Toqués, recollir i recuperar doncs també tot 
aquest llegat i aquest patrimoni.  I en aquest sentit doncs, de la mateixa 
manera que estava contemplat en aquell projecte d’intervenció en el barri de 
la marina, doncs la voluntat també en aquest sentit d’impulsar el Far com un 
element d’aquest patrimoni, de la recuperació d’aquest patrimoni de la nostra 
història marinera, tan vinculada a la nostra ciutat, doncs i atenent que es 
sol·licita una subvenció, diríem nosaltres segurament en una taula haguéssim 
parlat de quines eren les prioritats, però davant de que el govern doncs 
proposa aquesta acció, i atenent a la reivindicació que dic històrica de 



 

l’Associació d’Amics del Museu, donarem suport a que es sol·liciti aquest 
FEDER.  En tot cas sí que volem reclamar doncs que en Comisió Informativa, i 
també amb una convocatòria del Consell Assessor del Barri de Mar, doncs 
totes les intervencions d’activació i de promoció del barri de Mar, i 
concretament del sector de la marina, doncs en puguem parlar doncs de 
forma clara i sense aquestes precipitacions. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
En primer lloc, dir que celebrem que es posin esforços per solucionar i per 
dignificar el Far i el Museu del Mar, sobretot perquè entenem que és un dèficit 
i un deute històric d’aquesta ciutat.  Tant pel que fa al barri de Mar, doncs 
perquè entenem també que el Far és un element històric doncs que a tots ens 
sap una mica de greu que es trobi en la situació que està, i també doncs 
pensant en el llegat que ens va deixar el senyor Roig Toqués. 
 
Per una altra banda ens sembla correcte òbviament que l’Ajuntament s’estigui 
movent per trobar fonts per aconseguir realitzar totes aquestes obres, i per 
tant entenem doncs que el Pla FEDER és una bona iniciativa per tirar-ho 
endavant.  Ara bé, el que no acabem de veure clar és, en cas de que 
aconseguim aquests... al voltant de 300.000 euros, que són el 50% de l’obra, 
doncs com queden els altres 300.000 euros.  El regidor Figueras ha comentat 
que s’està intentant aconseguir finançament per part d’altres institucions, 
realment des de la CUP doncs volem animar i creiem que seria molt 
interessant doncs que tant la Diputació com la Generalitat s’involucressin en 
aquestes obres d’adequació, però el que ens fa una mica de por és en el fet 
d’això, no?, d’haver-nos de comprometre a una inversió que ara mateix no 
sabem quina serà, que pot arribar a ser de 300.000 euros, i que en aquest cas 
doncs bé, hauríem d’entrar a valorar si és realment necessari i imprescindible 
invertir aquests 300.000 euros o no, tal i com estan les finances municipals.   
 
Per tant, el nostre vot de moment serà d’abstenció.  Ens estàvem parlant de si 
abstenció o a favor.  Entenem que s’aprovarà i tirarà endavant, però deixant 
molt clar doncs el nostre suport a aquest projecte i que animem a seguir 
treballant per aconseguir els fons necessaris, per tant que aquest Ajuntament 
no hagi de fer una despesa de 300.000 euros, sinó doncs que en tot cas, si 
s’aconsegueix involucrar altres administracions, doncs que pugui ser de 
100.000 o del que sigui, però intentar minimitzar aquesta inversió, tot i que 
creiem que és un projecte doncs que és interessant i que hauria de tirar 
endavant.  Gràcies. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Vagi per endavant que el nostre grup donarà suport en aquesta 
proposta de sol·licitud de fons FEDERs per dur a terme aquesta obra en 
l’edifici del Far de Vilanova que, al nostre entendre, té tres virtualitats.  Dir que 
a nosaltres ens sembla bé ara aquest projecte, però també ens semblava bé 
la legislatura passada, quan per cert ho va presentar Convergència i Unió i 
altres grups d’aquest Ajuntament ho varen votar en contra i no va poder 
prosperar un projecte d’aquestes característiques. 
 
Però dit això, que nosaltres li trobem vàries virtualitats en aquest projecte, i 
concretament crec que en podem apuntar tres.  Una, des del punt de vista 
cultural, en el sentit que permetrà reunir dintre del mateix espai l’actiu que és 
el Museu del Mar per a la ciutat, però també l’actiu que és el Museu Roig 
Toqués, el llegat Roig Toqués, també amb disponibilitat, en un espai, en un 
marc que creiem que és adequat.  Però també té, entenem, una virtualitat des 
del punt de vista econòmic, no perquè per si sol pugui representar una 
revitalització del teixit econòmic, amb la creació d’algun lloc de treball –tant de 
bo que això pugui ser així-, sinó perquè pot ser un atractiu més al conjunt, 
eh?, perquè ara ho és el Museu del Mar per si sol, amb dificultats, perquè és 
una institució de caire privat que té doncs també dificultats, no només per 
mantenir l’obra museística, sinó per impulsar-la i per donar-la a conèixer, i per 
tant creiem que des d’aquest punt de vista la ciutat hi pot sortir guanyant. I 
també des d’un punt de vista local, perquè Vilanova, sent com és una vila de 
tradició marinera, doncs no té grans espais per poder demostrar precisament 
aquesta tradició marinera.  I aquest seria un d’aquests espais que podria ser 
símbol d’identitat de la nostra ciutat com a vila marinera, atès doncs que per 
exemple allò que ho hauria de demostrar per excel·lència, com és el port de la 
nostra ciutat, com diuen alguns lletreros que veiem aquí entre el públic, doncs 
està tancat a l’accés de la ciutadania i per tant no podem lluir-lo, no?  I aprofito 
en aquest sentit reinstar l’equip de govern a les negociacions oportunes per tal 
de que algun dia puguem resoldre aquesta problemàtica.   
 
I em permetran que acabi la intervenció amb un record personal.  I és que 
vostès recordaran a la... a nosaltres, aquesta proposta d’ubicar en l’edifici del 
Far aquests dos elements museístics de la ciutat, va ser un dels elements que 
vàrem portar en el nostre programa electoral, com altres grups també ho 
deurien portar, i entre la nostra candidatura hi havia una persona que 
especialment li satisfeia molt, li satisfeien molt moltes coses de Vilanova i tenia 



 

moltes ganes de fer moltes coses per a Vilanova, però una de les coses que hi 
tenia una gran il·lusió era la possibilitat de veure algun dia fet realitat doncs lo 
que en aquell moment doncs era un projecte, era una idea i que es proposava 
a la ciutadania.  Era en Jaume Ramon Mateu, que va morir durant la 
campanya electoral, va morir un dilluns, era el número quatre de la nostra 
candidatura, i va morir un dilluns.  I anecdòticament explicaré, i el president 
del Museu del Mar se’n recordarà, que el dia abans de morir, el diumenge, 
després d’estar fent campanya electoral i després d’estar repartint propaganda 
electoral, ell va agafar per si sol i se’n va anar a veure el Museu del Mar, va 
estar parlant amb el president del Museu del Mar i van estar comentant 
diferentes coses a l’entorn del Museu del Mar.  Malauradament, a l’endemà 
ens va deixar, però estem convençuts, i per això li volem donar un record, que 
avui estaria molt satisfet de l’aprovació d’aquest projecte.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, i també en la línia del que ja s’ha dit en algunes intervencions, doncs 
anunciar el nostre vot favorable.  Estem d’acord en tirar endavant aquest 
projecte?  Sí.  Deixi’m, però, fer dos comentaris.  Un és amb relació a la gestió 
pressupostària, del pressupost que acabem d’aprovar fa escassament quatre 
setmanes i pico, i escaig, i l’altre és una reflexió de caràcter més general.  Si 
es fa una cosa no es fa una altra.  Vull dir, que la Diputació, confio que els 
recursos que ens dongui, segur que ens en donarà perquè com a municipi ens 
corresponen.  Sempre tinc el record que la gent de la Diputació podies 
demanar per “a” o per “b”, perquè valoraven que els recursos decidien on es 
destinaven els ajuntaments –un criteri raonable-, però que no anava a més, és 
a dir, que els decidies triar per una cosa o per una altra.  Per tant, subvenció 
segur que n’hi haurà per fer aquest projecte, però el que es dongui per a 
aquest projecte no serà per un altre, no serà a més a més.  Confiem i estarem 
al seu costat en intentar cercar recursos perquè siguin al marge, diguem-ne, 
del que ens corresponen com a municipi.  Perquè finalment s’ha de prioritzar. 
 
És a dir, jo penso sincerament que aquest projecte és necessari, però en el 
passat pensàvem que s’havien de prioritzar altres coses, amb molta claretat 
ho dic.  Per exemple, el cobriment del torrent.  És a dir, pensar com un punt 
d’arribada a la ciutat, el Far, amb una col·lecció, amb un Museu i amb unes 
peces que tinguin interès i atracció, perquè la tenen per a molta gent del 
nostre país i més enllà, i que l’arribada sigui al costat del torrent, home, hi 
havia una altra prioritat clarament.  Com també el fer arribar de forma peatonal 



 

la rambla de la Pau i tenir una rambla de la Pau tan digna com la rambla 
Principal, com tenim en aquests moments.   
 
És a dir, que és necessari prioritzar, no?  I per prioritzar és bo que les coses 
les discutim.  I aquí ve la segona reflexió amb relació a la discusió d’aquesta 
qüestió.  Nosaltres ens vam abstenir en el pressupost municipal, i una de les 
condicions que vam posar és que els temes de les inversions en parléssim.  
No s’aprovava un pressupost d’inversions, però vem dir: home, parlem-ne 
quan s’aprovin les inversions.  D’això no se n’ha parlat.  Ja és el segon 
incompliment, eh?  Perquè mirin, en això ens hem sentit una mica enredats en 
aquest tema, amb relació a la gestió d’aquesta qüestió.  També en un altre, 
deixi-me-li dir, que és amb relació a una proposta que nosaltres vam fer sobre 
la redacció d’un projecte concret d’un equipament necessari per a la ciutat.  I 
que vostès ens van dir no, un dilluns ens van dir: no, perquè nosaltres no 
volem posar recursos per fer el projecte d’una escola perquè –i ens ho van dir 
en el Ple-, per què no els volem posar?, perquè nosaltres estem i seguirem 
lluitant per aconseguir que tot ho pagui la Generalitat.  I això ens ho van dir un 
dilluns.  I 36 hores després s’estava fent una roda de premsa anunciant tot lo 
contrari.  Costa creure que no ho sabessin en aquell moment. 
 
Segona, segona.  Amb relació a aquesta qüestió ens sentim una mica 
enredats també, no pel fons, perquè el fons el podem compartir, sinó també 
amb relació a la forma.  Nosaltres vam demanar, nosaltres vam demanar, i 
vostès van accedir, a que els temes d’inversions els discutiríem en una 
Comisió i en parlaríem.  I els FEDER van sortir publicats l’1 de febrer en el 
DOGC, l’1 de febrer, i el 27 de febrer vam aprovar el pressupost municipal, i 
d’això no se’n va parlar.  I ha passat 27 de febrer fins a 27 de març, i avui que 
estem a 30 de març, i no se n’ha parlat.  I per tant, des de la perspectiva que 
nosaltres vam decidir abstenir-nos en el pressupost municipal, com a 
conseqüència d’una sèrie de peticions que vam fer, volem posar de manifest 
que creiem que algunes d’elles no s’han complert i és per això que els 
demanem que en el futur, tot el que fa referència a les inversions, carai, en 
parlem amb més temps, perquè al final les inversions és fer coses, i és fàcil 
posar-se d’acord, és fàcil posar-se d’acord perquè tots compartim que 
determinats projectes, com per exemple el que avui ens expliquen, són 
importants. Com també ho és el pas sota la via del carrer Llibertat, que és 
imprescindible, no només per als veïns, sinó també per al desenvolupament 
comercial i econòmic d’aquella zona de la ciutat, en el que després de fer el 
cobriment del torrent i peatonalitzar la rambla de la Pau, el crear una artèria 
peatonal al mig del barri de Mar, que desemboqui en el Mercat de Mar és 
imprescindible per a la reactivació econòmica d’aquella zona de la ciutat. 
 
Tot és necessari, tot és important, però carai, per què no ho compartiu?  
Sobretot perquè estava compromès. 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  En primer lloc, en nom del govern, agrair 
la bona predisposició per part de tots els grups municipals i també entomar la 
part, diguem, de feina que no hem sapigut fer prou bé.  En quant a terminis, 
saben que demà és l’últim dia per poguer, diguem, presentar projectes i en 
aquest mes que va des del 27 de febrer fins al 27 de març, doncs hem de 
reconèixer que el govern, doncs mira, molts de nosaltres és la primera vegada 
que teníem responsabilitats de govern i possiblement tot s’hagi precipitat amb 
més rapidesa de la que ens hauria agradat.  Per tant, sí que els demano 
doncs les disculpes en aquest sentit, sense deixar de donar fe de tota la feina 
jo diria que s’està fent des de tots els equips tècnics pel fet doncs d’haver 
pogut situar, primer valorar quines possibilitats hi havia, i dos, de poguer bastir 
el projecte com el que hem bastit. 
 
Segon. Respecte dels compromisos pressupostaris, doncs també entomant la 
petició del senyor Elena, és cert que jo crec que vam poguer parlar a la 
Comisió de divendres passat, sí que era amb temps just, però vam  poguer 
aportar tota la informació que teníem i a partir d’aquí també estem oberts a 
seguir parlant, diguem-ne, no només fer pinya entre tots i intentar aconseguir 
com més recursos millor, sinó per a l’hora de definir-ho doncs que sigui un 
projecte en el que tothom hagi pogut fer l’aportació o aportar diguem la seva 
manera de veure les coses, no? 
 
Tercer.  Respecte la priorització d’una qüestió o d’una altra, i perquè s’ha 
comentat un parell de vegades.  En aquests moments, respecte d’un nou pla 
de barri saben que la Generalitat s’ha posicionat de que en tot el 2012 no 
sortirà una nova convocatòria de Pla de barris. En tot cas, molt principalment 
des de la Regidoria d’Urbanisme, s’està a punt perquè tan aviat surti una nova 
d’aquestes convocatòries, tal vegada al 2013 o al 2014, doncs Vilanova sigui 
una de les ciutats que més ràpidament i amb més garanties pugui optar a 
finançament de la Generalitat per tal de poder fer front amb això.  També 
respecte a la priorització, i per alguns debats que hi ha hagut, el fet de 
prioritzar en el tema dels fons FEDER el projecte del Far, no n’exclou cap altre 
pels fons FEDER, perquè els paràmetres diguem de sol·licitud no encaixaven, 
tal com clarament ens han informat els equips tècnics municipals, en 
qüestions com hauria pogut estar el pas, diguem, sota via del carrer Llibertat.   
 
Dit això, doncs crec que també, ja que ha sortit en el debat, doncs és oportú 
poguer informar que el govern està treballant perquè altres recursos, altres 



 

administracions, puguin tenir un canvi de destinació respecte dels projectes 
que el govern havia () i per tant també és una prioritat d’aquest govern, i 
intentem que amb la màxima diligència possible es pugui efectuar una 
actuació diguem per millorar aquest pas sota via.  De fet, alguns d’aquests 
recursos estaven consignats diguem per a un seguit d’equipaments que 
difícilment, tal com està la situació en aquest 2012, podríem correspondre 
amb l’aportació municipal corresponent i per tant, doncs, per tal de no perdre 
aquests recursos i de poguer-los destinar en actuacions importants i 
necessàries per a la ciutat, doncs estem intentant poguer-los, insisteixo, fer un 
canvi de destinació, concretament doncs de fons del PUOSC, per poder veure 
si ens en sortim i també amb la màxima diligència som capaços de fer aquesta 
actuació també en el pas sota via del carrer Llibertat.   Per tant, jo entenc que 
hi ha una prioritat compartida i en el que el govern hi està posant tot el 
lideratge possible.  
 
I finalment, i per acabar, i tal i com apuntava la regidora de Cultura, diguem en 
el projecte aquest i doncs... tiri endavant d’una manera o una altra, també 
estem donant compliment en tot el que és el Pla de Patrimoni, i concretament 
en el seu apartat Quart, ja que diguem el que són els fons diguem museístics, 
tant del Museu del Mar com en el cas del Llegat Roig Toqués, també estan 
contemplats en aquest Pla i per tant també són àmbits d’actuació que hem 
aprovat en aquest Ple municipal i tinguent en compte que en aquests 
moments encara tot el fons Roig Toqués és de la família, i que estem en 
converses amb la família doncs perquè volgudament també passi a ser 
patrimoni de la ciutat.   
 
Jo crec que he intentat aclarir una mica totes les qüestions que han sortit, i 
insistir doncs a reiterar la bona predisposició per part de tots els grups 
municipals perquè aquest projecte pugui començar a caminar.  Moltes gràcies, 
alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Només una matitsació en una cosa que ha dit el senyor Figueras, 
que ha dubtat si hi hauria convocatòria de Llei de Barris 2013 o 2014.  
Recordar-li, recordar-li, senyor Figueras, que abans d’ahir vostè mateix va 
votar en el Parlament de Catalunya una moció dient que hi hauria 
convocatòria de Llei de Barris l’any 2013. 
 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
He dit “tal vegada”.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Jo, per tancar aquest debat, només breument em veig obligada a 
respondre en certa manera perquè em sento al·ludida per les paraules del 
senyor Elena.  I dir-li que em sap greu que hi hagi desconfiances, 
desconfiances sempre són percepcions que no s’hi pot fer res.  És totalment 
subjectiu i evidentment nego aquestes percepcions seves i em sap greu que 
expresi aquests fets totalment subjectius. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Crec que haver-ho expresat, eh?, és a dir, no afirmo res, només són 
percepcions.  Però permeti’m que matisi una cosa que ha comentat el senyor 
Figueras, la informació amb relació a això la tenen des de l’1 de febrer i 
entremig vam estar 27 dies parlant del pressupost municipal i no ens ho van 
comentar.  Aquesta és la sensació que et dóna de dir: home, no hi ha moltes 
ganes de complir allò que es va dir, i és que parlaríem del tema de les 
inversions.   
 
I lo altre, efectivament, és una percepció subjectiva.  És a dir, el fet de que 
vostès en un Ple municipal diguessin que lluitarien perquè tota l’escola Pasifae 
la fes la Generalitat i la pagués la Generalitat, i el projecte el fes la Generalitat, 
i 36 hores després fessin una roda de premsa amb la Generalitat dient que no 
es faria, a mi em dóna la percepció subjectiva de que vostès igual d’això ja 
tenien alguna idea.  Però efectivament és una percepció subjectiva i jo no puc, 
ni ho faré mai, afirmar que efectivament era així. 
 
ALCALDESSA 
 
Jo, senyor Elena, només li haig de dir que a mi em sap greu que alguns temes 
es portin d’aquesta manera amb expresions i pensaments totalment 
subjectius.  Jo crec que després hi haurà la moció i ja en parlarem.  Gràcies. 
 
Per tant, passem a la votació d’aquest punt, la ratificació de l’acord de 
sol·licitud, el punt número 12.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  
D’acord, doncs queda aprovat amb els vots a favor de tots els grups i 
l’abstenció de la Candidatura d’Unitat Popular.  Moltes gràcies a tots. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 



 

 
  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (21) 
  Abstencions: CUP (3) 
 
ALCALDESSA 
 
Si els hi sembla, portem dues hores de Ple.  Fem cinc minuts de pausa i a les 
8 en punt tornem a començar.  Gràcies. 
 
(Pausa) 
 

  13. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
QUE REGULA L’ENCÀRREC DE LA COORDINACIÓ DE 
PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS AL CONSORCI DE 
SERVEIS A LES PERSONES.  

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, que ja passen cinc minuts de l’hora que hem quedat.  Passem al punt 
número 13, que és donar compte del conveni que regula l’encàrrec de la 
coordinació de programes de Serveis Socials al Consorci de Serveis a les 
Persones.  Senyor secretari. 
 
El secretari dóna compte de l’acord següent: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 
2012: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Encomanar al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la 
Geltrú, la coordinació de programes de Serveis Socials d’acord amb el 
Conveni regulador que s’adjunta a l’expedient i que forma part del present 
acord. 
 
SEGON. Fer una aportació econòmica al Consorci de Serveis a les Persones 
de Vilanova i la Geltrú, de QUARANTA-SIS MIL EUROS (46.000 €).  Aquesta 
quantitat serà amb càrrec a la partida 35.230.25000 del pressupost de 
despeses vigent. 
 
TERCER. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària per a la formalització d’aquest acord.” 
 
 



 

CONVENI QUE REGULA L’ENCÀRREC DE LA COORDINACIÓ DE PROGRAMES 
DE SERVEIS SOCIALS AL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
Vilanova i la Geltrú,  
 
R E U N I T S 
 
D’una banda la Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, autoritzada per a aquest acte per acord ........... 
de data ........., assistida pel secretari de la corporació, Sr. Josep Gomariz i Meseguer; 
i per altra el Sr. Francesc Sànchez i Vera, president del Consorci de Serveis a les 
Persones de Vilanova i la Geltrú. 
 
Reconeixent-se mútuament capacitat per a contractar i obligar-se per aquest conveni,  
 
M A N I F E S T E N 
 
I. La construcció d’una societat de progrés ve determinada també pel nivell de 
cohesió social, la qual es basa en la igualtat d’oportunitats i en la promoció social i 
individual. Els serveis socials són un instrument per a afavorir l’autonomia de les 
persones, per a millorar les condicions de vida, per a eliminar situacions d’injustícia 
social i per a afavorir la inclusió social. 
 
II. El creixement dels serveis socials municipals exigeixen un canvi en l’organització 
per ser més eficients.  Aquest canvi passa per la divisió de funcions entre aquells 
serveis d’atenció directa al públic de caràcter polivalent, que és al gruix més important 
de l’activitat dels SSB, i per l’altra el conjunt de programes generals i d’atenció 
especialitzada.   La direcció d’aquest darrer bloc de l’activitat s’encomana al CSP 
amb l’objectiu de millorar l’eficiència i aprofitar les sinèrgies amb el Consorci, com una 
eina de gestió de les politiques socials de l’ajuntament. 
 
III. Que entre les competències del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i 
la Geltrú, es troba l’actuació en matèria d’assistència i serveis socials per respondre a 
la dependència, dins les àrees d’atenció a la gent gran, a les persones amb manca 
d’autonomia personal o amb disminució física, psíquica o sensorial amb problemes 
familiars o d’exclusió social, als toxicòmans i als malalts mentals; així com la 
realització d'activitats de prevenció, protecció i promoció social i de la salut i d’atenció 
sanitària i sociosanitària. 
 
IV. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que el Consorci de Serveis 
a les Persones de Vilanova i la Geltrú exerceixi la direcció de Programes de serveis 
socials, que més endavant es detalla.   
 
Per tot això, i  a l’empara del règim jurídic de l’encomana de gestió que preveu l’art. 
15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ambdues parts formalitzen el 
present conveni que té per objecte l’encàrrec de gestió al Consorci de Serveis a les 
Persones de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb les següents  



 

 
C L À U S U L E S 

 
Clàusula 1:   OBJECTE I DEFINICIÓ 
 
1.  L’objecte d’aquest conveni és l’encomana de la coordinació dels programes de 

serveis socials següents, sempre sota les directrius de la direcció de serveis 
socials de l’Ajuntament. 

 
• Programa de Petita Infància 
• Programa d’Infància i Adolescència 
• Programa d’atenció a víctimes de violència domèstica 
• Programa d’habitatge social 
• Programa d’Inserció sociolaboral 
• Programa de participació 
• Programa d’atenció a les dependències 

 
2.  Els serveis conserven la titularitat municipal.  
 
3.  L’Ajuntament exercirà les potestats públiques que amb caràcter indelegable 

formin part de la seva competència en les matèries objecte d’aquesta encomana; 
enunciant a títol d’exemple: els convenis amb entitats, subvencions, participació 
en consells de participació i relació amb el tercer sector; tot això sense perjudici 
que tot el suport per desenvolupar les referides potestats siguin realitzades pel 
CSP. 

 
4.  Pel que fa a la representació de l’Ajuntament a les diferents entitats i organismes 

que correspongui exercir al la direcció de programes  segons la present 
encomana, podrà ser  delegat en el personal del CSP. 

 
Clàusula 2:   INICI I DURADA DE LA COMANDA 
 
La durada de la comanda s’estableix a partir de la seva signatura i fins que una de les 
dues parts el denunciï amb una antelació mínima de tres mesos, o bé per la 
finalització dels serveis objecte de regulació en aquest document. 
 
Clàusula  3:   OBJECTIUS GENERALS 
 
Els objectius que s’hauran de perseguir en la gestió dels serveis encomanats són els 
següents: 
 

• Coordinació de les respostes en l’àmbit de l’habitatge 
• Coordinació de les respostes en l’àmbit de la integració laboral 
• Coordinació de les respostes en petita infància, infància i adolescència 
• Coordinació de les respostes en l’àmbit d’atenció a les persones amb 

dependència 



 

• Coordinació de les polítiques en l’àmbit de la participació dels serveis socials: 
convenis amb les entitats socials, Mesa d’entitats socials, creació del Consell 
local dels serveis socials  

• Coordinació de l’Equip d’Atenció a les dependències i de l’equip d’atenció 
socioeducativa 

 
Clàusula 4:  OBLIGACIONS DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES EN 
RELACIÓ A  LA COMANDA 
 
Les obligacions del Consorci de Serveis a les Persones en relació a  la comanda 
seran les següents: 
 
1.  Seran a càrrec del Consorci de Serveis a les Persones  tots els impostos i drets 

tributaris que gravin l’activitat objecte de la comanda. 
 
2.  El Consorci de Serveis a les Persones serà responsable, civil i administrativament 

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

 
3.  Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social. 
 
4.  Facilitar trimestralment una còpia de la liquidació de les assegurances socials, 

degudament segellada, i amb caràcter anual còpia del rebut de l’assegurança que 
cobreixi les seves responsabilitats i els certificats d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social del personal integrat en la 
plantilla del CSP. 

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

ràtios de personal i els estàndards de qualitat vigents, i a aquest efecte 
l’Ajuntament aportarà els mitjans suficients. 

 
6.  Presentar a final d’any el pressupost per a l’any següent, així com els objectius a 

assolir, juntament amb la memòria de l’any anterior.  Així mateix es compromet a 
facilitar tota la informació que li sigui requerida per l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per a justificar i documentar el finançament per part d’altres institucions. 

 
Clàusula 5:   OBLIGACIONS I DRETS DE L’AJUNTAMENT 
 
Els drets i obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quant a la comanda de 
gestió vénen referits a les prescripcions establertes en aquest conveni, i inclourà 
també: 
 



 

1. Satisfer al Consorci de Serveis a les Persones les prestacions econòmiques 
necessàries  pel desenvolupament dels serveis objecte de gestió, segons el nivell 
de qualitat fixat pels estàndards marcats pels organismes competents,  complint 
les disposicions vigents i segons disponibilitat pressupostària. 

 
2.  Planificar els serveis socials de la ciutat, així com aprovar els plans estratègics i 

plans d’actuació local en matèria de Serveis socials  
 
3.  Resoldre l’atorgament d’ajuts econòmics a persones físiques i l’aprovació de 

convenis i subvencions amb entitats amb personalitat jurídica pròpia. 
 
4.  Exercir les potestats públiques indelegables que formin part de la competència de 

l’Ajuntament, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 8 de la clàusula 
primera. 

 
5.  Tant l’Ajuntament com a titular dels serveis, com el CSP coordinaran les seves 

polítiques per establir convenis i obtenir recursos econòmics o d’altra mena amb 
entitats públiques o privades.  De forma conjunta es decidirà quin dels dos ens 
tramita i gestiona l’ajuda o conveni en funció de la major quantitat i qualitat que es 
pugui obtenir en les ajudes i els serveis, i sempre els fons obtinguts seran 
destinats a finançar els serveis socials bàsics. 

 
6.  Vetllar i supervisar pel correcte desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni. 
 
Clàusula 6:  EQUIPAMENT I EINES PER AL DESENVOLUPAMENT DELS 
SERVEIS 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a facilitar la informació i les eines 
necessàries per al desenvolupament d’aquesta encomana.  A tall d’exemple i sense 
ser exhaustius podem enumerar l’accés a la consulta de la base de dades del Padró, 
l’accés i el manteniment de la base de dades d’expedients de serveis socials 
TSW2000, l’accés a la Intranet municipal, i a la inclusió de la informació dels serveis 
socials bàsics de titularitat municipal.  
 
Clàusula 7:  COORDINACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE SERVEIS A LES 
PERSONES I L’AJUNTAMENT  
 
Anualment, el Consell de Direcció del Consorci donarà comptes a la Comissió 
Informativa en la que estigui adscrita la Regidoria en matèria de serveis socials de 
l’execució de l’encàrrec de gestió. 
 
Per desenvolupar les tasques encomanades, la/es persona/es que n’exerceixin les 
funcions s’hauran de coordinar de forma molt estreta amb la direcció de serveis 
socials i amb la coordinadora de l’àrea de Serveis socials, Salut i convivència, així 
com amb els equips de treball dels àmbits encomanats. 
 
 
 
 



 

Clàusula 8:  RÈGIM ECONÒMIC 
 
L’Ajuntament farà el seguiment trimestral de l’execució de l’import percebut per a la 
gestió dels serveis, per tal de garantir l’adequació dels recursos necessaris a les 
necessitats dels serveis, tenint en compte els drets i els deures assumits en 
l’encomana. 
 
Clàusula 9:  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
Ambdues parts s’obliguen a complir, en referència a l’objecte del present conveni, la 
Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i la resta de normativa vigent en aquesta matèria. 
 
Clàusula 10: SEGUIMENT 
 
El CSP informarà sobre el seguiment dels serveis que presta a requeriment de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ens els formats que aquest, a petició d’altres 
administracions, li requereixi. 
 
Clàusula 11: EXTINCIÓ DE LA COMANDA DE GESTIÓ  
 
La comanda de gestió s’extingirà per mutu acord entre les parts signatàries o a 
instància de qualsevol de les dues parts per l’incompliment greu de les seves mútues 
i recíproques obligacions.  
 
Clàusula 12:   
 
Per a la resolució de qualsevol discrepància motivada per l’execució i/o interpretació 
d’aquesta encomana, sense perjudici de les prerrogatives de l’Ajuntament, ambdues 
parts se sotmeten a l’a jurisdicció competent dels tribunals del contenciós 
administratiu de Vilanova i la Geltrú. 
 
I, en prova de conformitat, ho firmen per duplicat exemplar i a un sol efecte a la ciutat 
i data designades a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  Aquest conveni regula l’encàrrec al Consorci de Serveis a les 
Persones de la coordinació de programes de Serveis Socials, i ve donat pel fet 
del creixement de volum dels serveis socials municipals, que requerien una 
organització interna diferent per ser més eficients.  Aquest canvi passa per 



 

separar el que són els serveis d’atenció directa a l’usuari del que és el conjunt 
de programes generals i d’atenció especialitzada.  I com dintre de les 
competències del Consorci s’hi troba l’actuació en matèria d’assistència i 
serveis socials per donar resposta a problemes familiars i d’exclusió social, 
hem considerat adient fer aquest encàrrec. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Albà.  Preguntes?... ai preguntes, paraules?  No?  
Per tant, és donar compte; si no hi han paraules, passaríem al següent punt 
de l’ordre del dia. 
 
S’ha donat compte del conveni esmentat. 

 
 
  14. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ 

TEMPORAL I A PRECARI DEL TERRENY MUNICIPAL UBICAT A 
LA RONDA IBÈRICA/CARRER DE SANT ROC, A FAVOR DEL 
CONSORCI SANITARI DEL GARRAF, PER A LA SEVA 
UTILITZACIÓ COM A APARCAMENT DE VEHICLES DE LA SEVA 
ORGANITZACIÓ. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número 14.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és titular de la finca procedent de la 
Unitat d’actuació 3 del pla general vigent, qualificada d’equipament públic, de 
superfície 878,26 m2, ubicada a la ronda Ibèrica, inscrita amb el núm. 284 a 
l’Inventari de béns municipals. 
 
II. En data 26 de maig de 2008 es va signar un conveni de cessió temporal i a 
precari de l’esmentat terreny municipal, entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Hospital de Sant Antoni Abat, per a utilització com a aparcament dels 
vehicles de la seva organització. 
 
III. En data 21 de novembre de 2011 el Consorci Sanitari del Garraf va 
presentar un escrit núm. d’entrada 2011023362/1, en el que demana la 
revocació de la cessió temporal d’ús del terreny a la Fundació Hospital 
Comarcal Sant Antoni Abat  i una nova cessió a favor del Consorci Sanitari del 
Garraf, com a conseqüència d’haver-se subrogat en dit Consorci tota l’activitat, 



 

contractes i convenis vinculats, fins ara desenvolupats per la referida 
Fundació. 
 
IV. El 4 de gener de 2012 el Consorci Sanitari del Garraf presenta document 
parcial conforme s’acredita que en data 1 de gener de 2009 la Fundació 
Hospital de Sant Antoni Abat acordava cedir tots els contractes i convenis 
vigents a favor del Consorci. 
 
Per tot l’exposat, esdevé necessària l’aprovació d’un nou conveni de cessió 
temporal  i a precari entre aquest Ajuntament i el Consorci Sanitari del Garraf, 
en substitució de la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni  
Abat, per tal d’adequar-lo a la situació jurídica actual.  
 
V. De conformitat amb els articles 72 i següents del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya 
i l’acord de Ple de 25  juliol de 2011, la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat i Participació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de cessió temporal i a precari del terreny 
municipal d’equipament procedent de la Unitat d’Actuació 3 del Pla General 
vigent, de superfície 878,26 m2, ubicat a la ronda Ibèrica, inscrit amb núm. de 
registre 284 a l’Inventari de béns municipals i en el Registre de la Propietat de 
Vilanova i la Geltrú al tom 2190, llibre 1207, full 171, finca núm. 53.405, 
inscripció 1a., a favor del Consorci Sanitari del Garraf, per a la seva utilització 
única i exclusiva com aparcament de vehicles de la seva organització. Aquest 
Conveni serà vàlid i eficaç des del moment en què sigui signat per totes les 
parts. 
 
El present conveni substitueix i deixa sense efecte el conveni signat en data 
26 de maig de 2008 entre aquest Ajuntament i l’Hospital Sant Antoni Abat, 
pels motius continguts en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON. Facultar la senyora Glòria García Prieto, regidora de Serveis Viaris i 
Mobilitat, per a la signatura del conveni, així com de tots aquells documents 
necessaris per a la seva formalització i inscripció registral, si s’escau. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’entitat interessada, així com a la 
Fundació Hospital comarcal de Sant Antoni Abat.” 
 
 



 

CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL I A PRECARI DEL TERRENY MUNICIPAL 
D’EQUIPAMENT DE LA UA 3 CARRER SANT ROC (Ronda Ibèrica, 133) PER A 
UTILITZACIÓ COM A APARCAMENT PER AL CONSORCI SANITARI DEL GARRAF 
 
Vilanova i la Geltrú, a   de març de 2012       
 
REUNITS  
 
D’una banda, la senyora GLÒRIA GARCÍA PRIETO, regidora de Serveis Viaris i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, assistida en aquest acte pel senyor 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER, secretari d’aquesta Corporació. 
 
I d’una altra, la senyora NEUS LLOVERAS MASSANA, presidenta del CONSORCI 
SANITARI DEL GARRAF, amb domicili social a la ronda Sant Camil, s/n, de Sant Pere 
de Ribes. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
MANIFESTEN  
 
I. L’Ajuntament és propietari per cessió d’un terreny a la ronda Ibèrica, núm. 133, 
procedent de la Unitat d’Actuació 3 del pla general vigent qualificat d’equipaments, i 
amb núm. de registre 284 a l’Inventari de béns municipals. S’adjunta com a annex I 
plànol de l’indicat terreny. 
 
II. El Consorci Sanitari del Garraf, com a entitat pública està interessat en obtenir l’ús 
de l’esmentat terreny com a aparcament de vehicles de la seva organització, mentre 
l’Ajuntament no procedeixi a destinar l’espai esmentat a les finalitats administratives 
previstes. 
 
III. Les finalitats que pretén el Consorci Sanitari del Garraf es consideren d’interès 
social, doncs està mancat d’espai per aparcar els vehicles de la seva organització. 
Les finalitats del Consorci Sanitari del Garraf també beneficien interessos de caràcter 
local. 
 
IV. L’espai objecte del present conveni es cedeix segons els següents 
 
PACTES 
 
PRIMER. L’Ajuntament cedeix al Consorci Sanitari del Garraf l’ús a precari del terreny 
descrit a l’antecedent I del present instrument. L’ús que es confereix del bé és gratuït i 
merament tolerat. 
 
SEGON. El Consorci Sanitari del Garraf haurà de destinar el terreny únicament i 
exclusiva a aparcament de vehicles de la seva organització. 
 



 

TERCER. El terreny es cedeix com a cos cert, pel que el Consorci Sanitari del Garraf 
coneix les seves característiques físiques, sense que pugi reclamar a l’Ajuntament la 
realització de cap treball ni reparació. 
 
El Consorci, com a tasca inicial, podrà efectuar treballs de condicionament de l’espai 
tals com netejar-lo, aplanar-lo, anivellar-lo i posar-hi una porta d’accés per la Ronda 
Ibèrica, sense cap càrrec per l’Ajuntament. 
 
Una vegada es posi en funcionament com a aparcament, el Consorci no podrà 
efectuar cap obra ni instal·lació en el terreny sense l’autorització per escrit de 
l’Ajuntament. 
 
QUART. La duració de la cessió serà d’un any prorrogable per anualitats, si cap de les 
dues parts manifesten la seva voluntat contrària en el termini dels dos mesos anteriors 
a la finalització del conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues. Si bé l’Ajuntament 
podrà posar fi a l’ús per raons d’interès municipal, i en aquest cas el Consorci haurà 
de lliurar la possessió del terreny a l’Ajuntament en el termini de 15 dies, quedant 
facultat l’Ajuntament per recuperar la possessió per si mateix transcorregut  aquest 
termini sense que s’hagi produït lliurament.  
 
CINQUÈ. El Consorci es fa responsable i allibera de tota responsabilitat a l’Ajuntament  
en relació amb els danys  que es puguin produir a persones i a béns com a 
conseqüència  de l’ús del terreny, i en concret, l’Ajuntament quedarà exclòs, en tot 
cas, de responsabilitat civil subsidiària per delicte o altre supòsit, atès que el Consorci 
no es troba en situació de dependència de l’Ajuntament. 
 
SISÈ. El Consorci haurà de respectar en tot moment les decisions que adopti 
l’Ajuntament en relació amb el terreny, en especial desprès del tràmit d’exposició 
pública del present conveni. 
 
SETÈ. El Consorci en cap cas podrà autoritzar o cedir l’ús del terreny a una tercera 
persona sense autorització de l’Ajuntament, ni podrà efectuar en el terreny accions 
que puguin produir molèsties als veïns o resultar nocives al medi ambient. 
 
VUITÈ. En tot cas l’Ajuntament quedarà eximit de pagament de serveis de neteja i 
subministres relatius al terreny. 
 
NOVÈ. El Consorci es compromet a realitzar els serveis de neteja i manteniment del 
terreny per mantenir-lo en tot moment en condicions de salubritat, seguretat i ornat. 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present instrument per duplicat 
exemplar i a un sol efecte. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, hola.  No, en tot cas simplement comentar, com ja s’havia dit a la Comisió 
Informativa, de que hi ha un canvi de drets i deures que passen de la 
utilització del pàrquing de la Fundació de l’Hospital Sant Antoni al Consorci 
Sanitari del Garraf.  Simplement és això. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Doncs passaríem a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents.   

 
 
  15. SERVEIS A LA CIUTAT. RENÚNCIA DE L’ASSOCIACIÓ CÀRITAS 

DIOCESANA DE BARCELONA  AL CONVENI PER A LA CESSIÓ 
D’ÚS D’UN LOCAL MUNICIPAL AL CARRER DE LA MASIA D’EN 
FREDERIC, NÚM. 32. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Passem al següent punt, que és el punt número 15.  Senyor 
secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 26 de gener de 2011 (registre d’entrada núm. 1590/1), el senyor 
Jordi Roglà de Levw, en representació de l’entitat sense ànim de lucre 
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, va presentar una instància en la 
qual sol·licitava poder disposar d’un local al municipi per dur a terme l’activitat 
d’un servei materno-infantil. 
 
II. En relació amb aquesta sol·licitud, els Serveis Socials d’aquest Ajuntament 
van emetre informe favorable el 21 de febrer de 2011. 
  

III. L’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, estableix que els béns i drets de les 
Administracions poden ser cedits gratuïtament per a la realització de fins 
d’utilitat pública o interès social de la seva competència, entre d’altres, a 
associacions declarades d’utilitat pública. En el mateix sentit, els articles 75 i 



 

76 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, estableixen que l’Ajuntament pot cedir l’ús dels seus béns 
patrimonials a entitats sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d’utilitat pública o d’interès social en benefici d’interessos de caràcter local.  
 
IV. Tenint en compte aquests antecedents, el dia 29 de març de 2011 la Junta 
de Govern Local va aprovar el conveni de cessió a precari de l’ús del local 
municipal situat al carrer Masia d’en Frederic, núm. 32, de 153,86 m2 de 
superfície, inscrit al núm. 269.1 del llibre inventari municipal, a favor de l’entitat 
sense ànim de lucre Càritas Diocesana de Barcelona, per a l’establiment d’un 
servei materno-infantil, així com la cessió a precari de l’ús del bé immoble, de 
conformitat amb el conveni. En aquest acord i en les clàusules reguladores del 
conveni es va preveure que tant la seva validesa com la seva eficàcia 
requerien de la ratificació per part del Ple de l’Ajuntament. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va celebrar el dia 4 d’abril de 
2011, va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2011, 
el Conveni es va signar el dia 15 d’abril de 2011.  
 
V. En escrit de data 17 de febrer de 2012, núm. d’entrada 2012003681/1, la 
senyora Raquel Avilés García, com a representant de Càritas Diocesana de 
Barcelona,  demana que s’activi el procés legal per renunciar a la cessió del 
local del carrer Masia d’en Frederic, núm. 32, local 1, degut a la no viabilitat 
del projecte materno infantil que tenien previst començar. 
 
En aquest sentit, el punt tercer del conveni diu:  
 

“La cessió d’ús s’extingirà anticipadament per alguna de les causes 
previstes a l’art. 76.1 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, en 
aquest cas:  b)  per devolució de l’entitat. 
 
L’extinció de la cessió d’ús pel decurs del termini, o per altres causes 
previstes en el conveni, provocarà la de tota classe de drets reals o 
personals imposats pel cessionari.” 

 
La Comissió informativa de Serveis a la Ciutat i Participació proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
  

ACORD: 
 
“PRIMER.  Acceptar la renúncia al Conveni aprovat per la Junta de Govern el 
29 de març de 2011 i ratificat pel Ple de l’Ajuntament en data 4 d’abril de 
2011, per a la cessió d’ús d’un local municipal situat al carrer de la Masia d’en 
Frederic, núm. 32, presentada per l’Associació Càritas Diocesana de 



 

Barcelona en data 17 de febrer de 2012, a causa de la manca de viabilitat del 
projecte que tenien previst de desenvolupar en dit local. 
 
SEGON. Donar i declarar per totalment resolt el Conveni signat el 15 d’abril de 
2011 entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat Càritas Diocesana de 
Barcelona i, per tant, per totalment ineficaç entre les parts, atenent 
l’esmentada renúncia presentada per Càritas Diocesana de Barcelona. 
 
La resolució d’aquest Conveni ho és a tots els efectes legals, donant-se per 
finalitzada la relació jurídica existent entre les parts, i implica la reversió 
automàtica de dita finca de ple dret, lliure, vàcua i expedita a aquest 
Ajuntament, i la posada a disposició de la possessió física a favor d’aquesta 
Corporació, amb lliurament de les claus, tot això amb efectes des de la data 
del present acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a Càritas Diocesana de Barcelona, als 
efectes oportuns.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Això no s’ha de votar, oi, senyor secretari? 
 
SECRETARI 
 
La renúncia sí s’ha de votar, acceptar la renúncia. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Paraules? 
 
JOAN GIRIBET 
 
Anava a explicar el que era, però... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, sí, senyor Giribet, perdó. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, simplement és comentar que hi havia una cessió d’aquest espai a 
l’adreça... bueno, a la Masia d’en Frederic, núm. 32, que hi havia una cessió 
de l’Ajuntament a l’espai de Càritas, i degut a la disposició econòmica o la 



 

viabilitat econòmica que aquesta entitat presentava, bueno, ens ha sol·licitat la 
renúncia al local que se’ls hi havia cedit.  Simplement això. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Alguna paraula?  D’acord, pues passaríem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  16. SERVEIS A LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I FORMACIÓ I 
TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ PER A LA GESTIÓ DEL 
CARTRÓ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 16.  Senyor secretari. 
 
El secretari dóna compte de l’acord següent: 
 
Es dóna compte de l’acord de la JUNTA DE GOVERN LOCAL de 6 de març de 
2012: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ, per a la gestió 
del cartró municipal recollit per la concessionària i les aportacions realitzades 
al “Punt Net”, la recollida de cartró del porta a porta comercial que actualment 
ja desenvolupa, així com també la recollida de cartró dels possibles 
desbordaments al voltant dels contenidors; en el marc del projecte inserció 
Garraf. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de tots els documents 
necessaris per fer efectiu el conveni que s’aprova en el present acord. 
 
TERCER. Donar compte al proper Ple del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i Formació i Treball, Empresa d’Inserció.” 
 
 
 
 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ, PER A LA GESTIÓ I 
RECOLLIDA DE CARTRÓ, EN EL MARC DEL PROJECTE INSERCIÓ GARRAF, 
QUE COMPTA AMB EL SUPORT DE CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA I 
L’ARXIPRESTAT DEL GARRAF.  

 
Vilanova i la Geltrú, 15 de març de 2012 
 
REUNITS 
 
D'una part, el Sr. ALBERT ALBERIC LLAVERIA, en qualitat d’apoderat de 
FORMACIÓ I TREBALL, Empresa d’Inserció, domiciliada al c/ Cristóbal de Moura, 
126, de Barcelona. 
 
I d'altra part, l’Il·lma. Sra.  NEUS LLOVERAS MASSANA, en qualitat d’alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, facultada per a formalitzar el present conveni, acompanyada de 
la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, regidora de Serveis Viaris i Mobilitat, i assistides 
ambdues en aquest acte pel Sr. JOSEP GOMARIZ I MESEGUER, secretari de 
l’Ajuntament. 
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
 
ANTECEDENTS 
 
Diverses reunions i entrevistes realitzades per les parts referenciades, han acordat el 
present conveni per portar a terme la gestió i recollida de cartró comercial a Vilanova i 
la Geltrú, dins del marc del Projecte Inserció Garraf. 
 
La recollida de cartró és procedent dels contenidors específics d’aquesta fracció 
distribuïts pel municipi, recollits per la concessionària municipal, com també de la 
instal·lació municipal de deixalleria “Punt Net”; de la mateixa manera, es recull dels 
comerços, porta per porta, i un repàs de les zones properes als contenidors de 
brossa.  
 
Aquesta activitat econòmica s’emmarca en un projecte social que té per objectiu 
principal facilitar la inserció laboral de persones amb especials dificultats per treballar, 
beneficiàries de la RMI. Aquestes persones, ateses per serveis socials, reben la 
renda mínima d’inserció del departament de treball de la Generalitat de Catalunya, en 
contraprestació al desenvolupament d’accions que els puguin dur a la seva inserció 
social i laboral. Aquest projecte ofereix a aquestes persones la possibilitat de realitzar 
unes pràctiques de caràcter laboral que els ajudin a desenvolupar-se personalment i 
professionalment de forma autònoma.  
 
Els objectius específics del projecte social són: 
  
1.1. Capacitar als usuaris del projecte d’hàbits laborals, imprescindibles en qualsevol 
feina, proporcionant així un contacte amb el món laboral, al que es pretén la inserció. 



 

Aquesta és la culminació desitjable del procés, a través de la incorporació a un lloc de 
treball estable. 
 
En concret  
 

1.1.1.- Potenciar l’autonomia i l’autoestima de la persona 
 

� Desvetllar i potenciar les capacitats de cadascú 
� Adquisició d’hàbits bàsics en la relació social: higiene,   

responsabilitat,… 
� Educar en la convivència: respecte mutu, tolerància, sentit de la 

dignitat… 
� Adquisició d’habilitats bàsiques: lecto-escriptura, formació global… 

 
1.1.2.- Capacitar a la persona d’hàbits laborals 

 
�  Desvetllar i potenciar les capacitats productives 
�  Millorar l’organització personal en funció de la feina 
� Adquirir hàbits laborals bàsics: normativa, puntualitat, ritme, 

responsabilitat, compromisos… 
� Aprenentatge de les tècniques de l’especialitat 

 
1.1.3.-  Recerca de feina i inserció laboral dels participants 

 
� Conèixer i aprendre a utilitzar les eines i mètodes de recerca de 

feina 
� Aprendre a interpretar i canalitzar les eines i mètodes de recerca 

de feina 
� Dissenyar un pla de recerca de feina 

 
 
1.2. Potenciar al municipi de Vilanova i la Geltrú, la participació i sensibilització social 
per a la recollida selectiva de cartró, tant a nivell de la ciutadania com a nivell de 
comerços. 
 
La unitat d'activitat es crea sota la direcció i empara legal de Formació i Treball, 
Empresa d’inserció. 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons les següents: 
  
ESTIPULACIONS 
 
1.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  

 
La gestió del cartró, dipositat a la Planta de transferència per la concessionària de 
neteja i recollida municipal, provinent de la recollida d’aquesta fracció dels 
contenidors ubicats a tot el municipi. 



 

 
La gestió del cartró, dipositat a la instal·lació municipal de deixalleria “Punt Net”. 

 
La recollida de cartró procedent dels comerços, porta per porta, i en  la realització 
d’un repàs posterior de les zones properes als contenidors de brossa. 

 
L’àmbit d’actuació serà el casc urbà seguint una ruta preestablerta.  La ruta a realitzar 
serà l’estudiada entre l’Ajuntament i Formació i Treball, Empresa d’inserció. Es 
determinaran les zones preferents. 

 
La ruta es podrà modificar per: 
 

1) a petició Ajuntament 
2) a petició de Formació i Treball, Empresa d’inserció, previ acord amb 

l’Ajuntament  
 
El lliurament del cartró recollit es farà a la Planta de transferència, junt amb la resta 
del cartró municipal recollit per la concessionària municipal dels contenidors. 

 
2.- IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL PROJECTE I MITJANS  
  
Aquesta implantació es realitzarà en tres fases successives: 
 
Fase A: Abastarà el període del 15-03-2012 al 15-04-2012, és a dir, un mes, en el 
que es realitzarà la implantació de la infraestructura necessària per desenvolupar la 
gestió, triatge, emmagatzematge i transport del cartró; provinent de la recollida dels 
contenidors municipals per part de la concessionària, les aportacions satisfetes a la 
instal·lació municipal del “Punt Net”, i la recollida comercial porta a porta. 
 
La infraestructura necessària es correspon a la documentació de l’annexa, Opció B, 
on es fa referència als protocols d’actuació i mesures de prevenció ha implantar. 
 
Fase B: Abastarà el període del conveni a partir del 16-04-2012, en el qual es 
realitzarà el servei de gestió del cartró de la Planta de transferència, la gestió del 
cartró provinent de la instal·lació municipals de la deixalleria “Punt Net”, i la recollida 
de cartró comercial amb el repàs dels voltants dels contenidors; de dilluns a 
dissabte. 

 
L’horari serà aproximadament de 11:30 a 20 hores, tenint en compte el període de 
descans.  

 
Es garanteix la recollida total del cartró porta per porta en tot l’itinerari establert i la 
realització del repàs fins on doni temps. L’endemà es començaria el repàs on s’havia 
deixat el dia anterior.  
 
Fase C: Abastarà  el període del conveni a partir del 16-04-2012, en el qual es 
realitzarà campanyes de sensibilització ciutadana sobre el bon ús i bones pràctiques 
mediambientals de reciclatge del cartró.  

 



 

Les persones que realitzen el treball, aniran degudament uniformats per tal de 
desenvolupar correctament la seva feina. En tot cas el projecte comptarà amb el Pla 
de seguretat pertinent, que contemplarà l’estudi d’avaluació de riscos, el Pla 
d’accions per eliminar-los i/o minimitzar-los i el pla de prevencions, segons la 
normativa vigent 

  
El personal reunirà els requisits legals necessaris segons la seva situació ja siguin els 
contractats o els beneficiaris de les pràctiques laborals.  

 
3.- LLOC D’UBICACIÓ DE LA UNITAT  

 
Formació i Treball, Empresa d’inserció, disposarà d’un local que reuneixi les 
condicions exigides pel Departament de Treball de la Generalitat per la ubicació dels 
Cursos d’Inserció, així com allò previst per la normativa de Seguretat i Salut en el 
treball.  

 
Aquest local disposarà d’una zona administrativa, de formació, vestuaris per homes i 
dones, lavabos, dutxes i zona de manipulació de materials.  

 
Els operaris que romanguin a la Planta de transferència per realitzar la gestió, triatge i 
compactació del cartró municipal recollit, podran disposar de les instal·lacions 
annexes a aquesta, dins del recinte municipal del Punt Net. 

 
4.- CONTROL 

 
Es portarà control del cartró gestionat a la Planta de transferència i el dipositat a les 
instal·lacions municipals de la deixalleria del “Punt Net”. 

 
De la mateixa manera, es portarà el control del cartró comercial recollit, mitjançant el 
pesatge del camió abans de buidar-ho i s’establirà un comunicat diari segons 
formulari que facilitarà l’Ajuntament. 

 
També es portarà control dels establiment que col·laboren en la recollida porta per 
porta del cartró. També mitjançant imprès que facilitarà l’ajuntament. 

 
Totes les dades d’aquest informe, així com qualsevol incidència que s’hagi de 
comunicar a l’Ajuntament, es facilitarà en suport informàtic de manera mensual, 
d’aquesta manera poder disposar de les dades requerides a l’estadística anual de 
l’Agència de Residus de Catalunya.  

 
5.- DURACIÓ DEL CONVENI 

 
La duració d’aquest conveni de col·laboració és de 5 anys, prorrogable de manera 
anual, fins a un màxim de 2 anys, per tal de garantir un desenvolupament del servei 
de forma òptima, sostenible i que garanteixi l’amortització de les inversions que calen 
realitzar per a la seva posta en marxa.  
 

 



 

6.- COST DEL SERVEI 
 

El cost dels diferents serveis a prestar serà a cost zero, obtenint Formació i Treball, 
Empresa d’Inserció, els beneficis de la totalitat de la gestió de la recollida del cartró 
del municipi. 

 
Formació i Treball sol·licitarà a la Generalitat de Catalunya, les subvencions que, 
d’acord amb la llei, es tindria dret per aquest tipus d’activitat d’inserció laboral i es 
compromet a invertir el superàvit que aquestes subvencions i altres puguin generar, 
en benefici del propi projecte, d’acord mutu amb l’ajuntament. 

 
7.- REVISIONS 
 
Al finalitzar de cada any, hi haurà reunions entre les parts, en les quals es tractarà si 
s’han de realitzat algunes modificacions al servei, valorant aquestes modificacions.  

 
8.- COMUNICACIÓ AMB ELS USUARIS 
  
L’Ajuntament es compromet a fer les comunicacions pertinents i la difusió precisa, per 
que els establiments col·laborin i treguin el cartró a les hores establertes i 
degudament plegats. 

 
9.- PROPIETAT DEL CARTRÓ 

 
La propietat del cartró és de l’Ajuntament; per tant, aquest col·laborarà en la mesura 
que es consideri mes adient per tal d’evitar el robatori d’aquesta fracció a la via 
pública i a les instal·lacions municipals. De la mateixa manera, l’Ajuntament 
col·laborarà en campanyes de conscienciació i sensibilització que es duguin a terme 
per tal de facilitar la recollida i fomentar les bones pràctiques dels usuaris del servei. 
 
10.- ASSEGURANCES 

 
Formació i Treball contractarà les assegurances pertinents per cobrir el servei, essent 
imprescindibles la de Responsabilitat civil, amb un mínim de cobertura de 150.000 
euros, i Accidents. 
 
11.- PERSONAL DE CONTACTE 

 
Es facilitarà als Serveis de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’un Telèfon de 
contacte amb el nom de la persona Responsable del projecte. 

 
12.- OBLIGACIONS DE FORMACIÓ I TREBALL 
 
Seran a càrrec de Formació i Treball Empresa d’Inserció, l’adquisició, lloguer i la 
conservació dels vehicles i els materials necessaris per al servei, així com el vestuari 
que haurà de portar el personal. 

 



 

Els vehicles que faci servir Formació i Treball Empresa d’Inserció per al servei 
reuniran, necessàriament, les condicions adequades per al fi a què es destinen, tant 
en mesures d’higiene i seguretat com en l’estètica. 

 
Formació i Treball Empresa d’Inserció té l’obligació de complir tot el que preveuen les 
legislacions vigents en matèria laboral, social i d’accidents, i, en particular, les lleis de 
protecció de la indústria nacional i del treball en tots els aspectes, inclòs la previsió i 
seguretat social. 

 
El personal del servei presentarà en tot moment una correcta uniformitat.  En els 
serveis de nit els uniformes estaran dotats de senyals reflectants de seguretat.  
Formació i Treball Empresa d’Inserció es responsabilitzarà de qualsevol manca 
d’uniformitat, correcció, etc., així com dels maltractaments del personal als veïns i a 
béns particulars i públics. 

 
13.- PERSONAL 

 
Els contractes del personal es faran per períodes no superiors als de la duració del 
conveni.  La prestació d’aquest servei no suposa que el personal afectat tingui la 
condició de funcionari, ni crea cap vincle laboral, ni de cap tipus amb l’Ajuntament, 
depenent exclusivament de Formació i Treball Empresa d’Inserció, que estarà obligat 
al pagament de les seves retribucions i de totes les càrregues socials derivades del 
que disposa la legislació laboral, la seguretat social i altres disposicions legals 
vigents. 
 
14.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

S’hauran de complir les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscs laborals, les modificacions posteriors i aquelles disposicions 
normatives o reglamentaries que, en aquesta matèria siguin d’aplicació en cada una 
de les tres fases del projecte, així com realitzar la preceptiva coordinació d’activitats 
empresarials. 

En relació a la fase A, caldrà disposar  de la següent documentació per cada un dels 
punts on s’actuarà (recollida particular i recollida municipal): 

- Memòria tècnica o document de caràcter tècnic en el que es descrigui 
la instal·lació, les operacions a realitzar per a implantar-la, així com el 
Pla de Seguretat i Salut, en el seu cas, o  una avaluació dels riscos de 
les feines d’aquesta fase. 

- Documentació del fabricant de les màquines que formen part de cada 
una de les instal·lacions (declaracions de conformitat i instruccions o 
manual d’operació). 

Aquesta documentació caldrà que estigui a disposició abans de l’inici de les feines. 

Així mateix, caldrà disposar de la documentació acreditativa, a efectes de 
coordinació, de l’empresa i treballadors que realitzaran les feines:   

- de la modalitat preventiva. 



 

- de la formació dels treballadors necessària per la realització dels 
treballs que són objecte de contractació a efectes dels articles 18 i 19 
de la Llei 31/1995. 

- de les aptituds o renúncies de la vigilància de la salut. 

En relació a les fases B i C, caldrà disposar de: 

- acreditació de la modalitat  preventiva. 
- l’avaluació de riscos considerant les instal·lacions particulars i les 

feines que es desenvolupen 
- l’acreditació de la formació dels treballadors necessària per la 

realització dels treballs que són objecte de contractació a efectes dels 
articles 18 i 19 de la Llei 31/1995 

- que té concertada la Vigilància de la salut i l’aptitud o la renúncia dels 
treballadors. 

 
Tot això, sense perjudici de l’establiment d’altres mitjans de coordinació que es 
considerin oportuns. 

 
I, en prova de conformitat, ho signen per duplicat i ratifiquen en el lloc i data 
referenciats a l’encapçalament del present conveni. 
______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  Formació i Treball, Empresa d’Inserció, està col·laborant 
amb aquest Ajuntament des de l’any 2002 amb la recollida del cartró porta a 
porta. A partir d’aquest... aquesta empresa és una empresa que es 
caracteritza per la inserció laboral de col·lectius que tenen especial dificultat a 
l’hora d’incorporar-se al món laboral.  Amb aquest conveni, Formació i Treball 
continuarà fent el servei porta a porta, a més a més de la recollida del cartró 
disposat al voltant dels contenidors, de la gestió del cartró que recull l’empresa 
que tenim concessionària Valoriza, també del cartró recollit a la deixalleria 
Punt Net i a la planta de transferència. 
 
És un acord que és gratuït i que l’empresa de Formació i Treball, Empresa 
d’Inserció, recuperarà la inversió amb el retorn del cànon.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Paraules?   



 

S’ha donat compte del conveni esmentat. 
 

  17. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. CONCESSIÓ DEL DIPLOMA DE 
RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT AL SENYOR ANTONI 
ORDOVÀS I RABINAL. 

 
ALCALDESSA 
 
Pues passaríem al següent punt, que és el punt número 17.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
En data 29 de desembre de 2011, l’entitat Agrupació Excursionista Talaia va 
presentar una instància promovent l’atorgament d’algun dels reconeixements 
previstos als reglaments municipals pel cofundador i soci de la seva entitat 
Antoni Ordovàs i Rabinal, pel seu treball incansable, pel manteniment de la 
flama de l’excursionisme i del sentit patriòtic en anys difícils, pel seu constant 
compromís amb el treball voluntari i desinteressat i pels seus valors cívics. 
 
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 ha 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 l’Agrupació Excursionista Talaia en la 
sessió del dia 24 de febrer de 2012. 
 
És per això que aquesta Regidoria de Cultura proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 

ACORD 
 



 

“El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ACORDA atorgar el Diploma de 
Reconeixement de la Ciutat al senyor ANTONI ORDOVÀS I RABINAL, per la 
seva tasca social, esportiva i cultural des de l’Agrupació Excursionista Talaia, 
de la qual és membre fundador.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona tarda, gràcies alcaldesa.  Doncs es tracta de recollir la proposta que 
l’Associació Excursionista Talaia ha fet arribar d’atorgar un diploma de 
reconeixement de la ciutat en la persona del senyor Antoni Ordovàs, membre 
fundador, com s’acaba de dir, d’aquesta entitat. 
 
Es proposa aquest atorgament i el govern li vol donar suport i per això ho 
porta a aprovació, en base a la tasca desinteressada que aquesta persona ha 
portat fent des de la nostra ciutat i per a la nostra ciutat des de fa molts anys.  
Tasca que no ha fet més que augmentar el prestigi de la nostra ciutat.  També 
pel seu compromís amb el treball voluntari, de voluntariat, en benefici de la 
societat, posant especial èmfasi en els valors cívics socials.  
 
Entenem que és just, doncs, reconèixer la persona del senyor Ordovàs -que 
no sé si ens ha pogut acompanyar-, la seva tasca, els seus valors i aquesta 
lliçó.  Moltes gràcies, senyor Ordovàs, si hi és i sinó, de totes maneres.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé. Gràcies, senyora Riba.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas per manifestar el nostre posicionament a favor d’aquesta concessió 
del diploma, però en tot cas, simplement un dubte que se’ns va generar, 
perquè la proposta ja va venir definida per l’equip de govern com a diploma.  
En tot cas, el reglament d’honors o... que vam aprovar en aquest ajuntament 
ja fa uns anys, determina tres possibilitats: fill predilecte, medalla i diploma, i 
en tot cas que no en poguéssim parlar o quines condicions eren perquè no és 
medalla i és diploma. Simplement... no, no, ens ha quedat el dubte perquè no 
es recollia en la Comissió Informativa. 
 



 

ALCALDESSA  
 
Molt bé.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, en la Comisió Informativa vem fer aquesta proposta, però es podia, 
diguéssim, es podia proposar qualsevol altra de les dues. Simplement 
nosaltres havíem considerat aquesta, però en cap moment hi havia 
inconvenient en valorar si.. i ningú va dir res, eh?  Per tant es va aprovar o es 
va decidir aquesta. 
 
ALCALDESSA   
 
Molt bé.  Més paraules?  No? Pues passaríem a la votació. 
 
Vots a favor de la concessió d’aquest diploma?  S’aprova per unanimitat.  
Moltes gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  
  18. MOCIÓ DE CIU “DEFENSEM L’ESCOLA EN CATALÀ”. 

 
ALCALDESSA 
 
Pues per tant ara passem ja a l’apartat de mocions.  I la primera és la moció 
de “Defensem l’escola en català”.   
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Els grups municipals sotasignats,  
 
EXPOSEM: 
 
Atès que a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des 
dels anys 80, basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la 
llengua vehicular i d’aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les 
sentències judicials que exigeixen reintroduir l’espanyol com a llengua 
vehicular. 
 



 

Atès que la Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català ha començat 
una recollida de signatures per tal de donar suport a la Proposició de Llei 
Defensem l’Escola en Català, que ha estat admesa a tràmit per la Mesa del 
Parlament de Catalunya, amb l’objectiu que el català sigui per llei l’única 
llengua vehicular del sistema educatiu, entenent que les últimes sentències del 
Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya posen en risc la immersió lingüística, donada la ambigüitat amb la 
qual es defineix el català com a llengua vehicular en l’ordenament jurídic 
actual, ja que no s’exclou d’aquesta condició la llengua castellana.  Aquest fet 
suposa l’acceptació també del castellà com a llengua vehicular a l’escola 
catalana en proporció similar a la llengua catalana, el que equival a la fi del 
model d’immersió lingüística vigent fins a l’actualitat. 
 
SOL·LICITEM: 
 
Recollint tot l’exposat anteriorment, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 
 
PRIMER. L’adhesió del Ple de l’Ajuntament a la proposició de Llei “Defensem 
l’Escola en Català”, per establir el català com a única llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i 
modalitats. 
 
SEGON. La col·laboració de l’Ajuntament en la campanya de recollida de 
signatures de suport a la susdita proposició de Llei. 
 
TERCER. La notificació d’aquest acord a la Comissió Promotora Defensem 
l’Escola en Català, la Mesa del Parlament i els grups i subgrups parlamentaris 
presents al Parlament de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, davant d’un sistema que és el sistema d’immersió lingüística a 
Catalunya, un sistema que ha estat exitós i que ha assegurat la convivència i 
la integració, i que sobretot ha permès que una de les riqueses culturals del 
nostre país, després d’èpoques molt i molt fosques, hagi recuperat el lloc que 
li correspon, creiem que no podem fer cap pas enrere, que hi ha línies 
vermelles que no podem permetre traspassar i en aquest sentit volem, com a 
ajuntament, col·laborar en lo possible per recollir signatures per tal 



 

d’aconseguir el fet de que la nostra llengua sigui l’única llengua vehicular i 
d’aprenentatge al sistema educatiu de Catalunya. 
 
ALCALDESSA   
 
Moltes gràcies, senyora Llorens.  Alguna paraula?  Comencem pel senyor 
Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.   
 
A l’abril de 1983 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Normalització 
Lingüística a Catalunya. Els diputats del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, Xavier Folch i Eulàlia Calzada, varen ser un dels seus principals 
impulsors i redactors.  L’escola catalana esdevenia l’espai principal per tal de 
normalitzar l’ús del català en una societat on la llengua feble i principalment 
discriminada era el català, la seva llengua pròpia.   
 
L’escola catalana, amb el seu programa d’immersió, possibilitava un dels 
anhels de la gent del PSUC, dels quals Iniciativa és hereva.  A Catalunya un 
sol poble, i la llengua catalana el punt de trobada.  En cap cas la diferent 
legislació catalana sobre la llengua i l’escola han discriminat el castellà.  Els 
nostres nens i nenes surten de la nostra escola amb un alt grau de 
coneixement del castellà, fins i tot superior al d’altres llocs de l’Estat que tenen 
com a llengua pròpia el castellà.   
 
No hem de menysprear la capacitat d’aprenentatge del català dels nens i 
nenes nouvingudes, siguin o no de l’Estat.  Les aules d’acollida de la nostra 
escola confirmen la gran capacitat d’aquests i aquestes per aprendre el català 
en poc temps.  Pot ser que només cal reivindicar per a aquells que manifesten 
que els seus fills i filles són discriminats a les nostres escoles per no tenir una 
educació en castellà, el potenciar les aules d’acollida que tinguin els recursos 
adequats i que no quedin retallades, i no posar un model d’escola en dubte.   
 
Malgrat que el nostre model d’escola ha rebut prous reconeixements, des del 
Partit Popular ha estat una constant l’atac al nostre model d’escola.  A 
Catalunya el castellà no només no està discriminat, sinó que té una bona salut 
i un respecte per part dels catalano-parlants, que molts ens agradaria que 
tinguessin des d’altres llocs de l’Estat envers el català.   
 
Avui la situació del català ha millorat, cert, però és incerta a la Franja, al País 
Valencià, i ara principalment a les illes, de nou de la mà del Partit Popular -per 
cert, el soci al Parlament del govern de Convergència i Unió.   



 

 
A Catalunya, el català és lluny d’esdevenir la llengua d’ús social.  L’única 
reacció que poden esperar aquells que ataquen el nostre model d’escola és 
que vulguem protegir-la encara més, com és aquesta proposició de Llei.  
Nosaltres no ens hem mogut, com els diputats del PSUC afirmem que som un 
únic poble i que és la llengua catalana el seu punt de trobada i garantia de 
pervivència de la nació catalana.   
 
Qualsevol nouvingut o nouvinguda, sigui d’on sigui, té el dret de sentir-se part 
de la nostra comunitat i aprendre el català, tot i com sabem es pot viure a 
Catalunya no només parlant català, sinó també només parlant el castellà. 
Gràcies. 
 
ALCALDESSA  
 
Molt bé. Gràcies, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Per tant -m’he oblidat senyora alcaldessa-, donarem suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver. Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Bé, primer de tot dir que, tot i que la moció posa que és de Convergència 
perquè va ser qui la va entrar, que la moció ve signada per tots els grups 
municipals excepte del Partit Popular, si no m’equivoco, i per tant doncs la 
CUP també l’hem signat.   
 
Bé, al Principat ja fa molts anys que l’educació s’està fent amb el sistema 
d’immersió lingüística, que prioritza el català per davant d’altres llengües en 
aquest sistema d’educació. Un sistema que ha funcionat i amb un consens 
molt important durant molts anys, i que ha permès doncs que els joves deixin 
l’ensenyament obligatori amb un alt coneixement de la llengua castellana -de 
fet, segons els estudis, més alts que la mitjana de l’Estat- i que la majoria, i dic 
la majoria i no tots desgraciadament, en surtin també amb un domini prou bo 
del català. 
 
Creiem que ha estat un sistema molt vàlid per assegurar la supervivència 
d’aquesta llengua al Principat.  Desgraciadament els ímputs que tenim dia a 
dia, i sobretot la canalla, doncs són molt més en castellà que en català.  



 

Només cal mirar la tele, només cal mirar el cinema, els llibres, i en tantes 
altres coses, i per tant creiem imprescindible i necessària que l’educació se 
segueixi fent en català al nostre país, o com a mínim al Principat.   
 
Un sistema que ha evitat que se separi els nens i els infants, també els joves, 
depenent de la llengua dels seus pares o depenent de la llengua que a casa 
seva volen que siguin educats. Sistemes que per exemple estem veient al 
País Basc o al País Valencià, o a les Illes, on l’únic que fa és separar per 
qüestió de llengüa entre uns nens i uns altres nens.  Entenem que el sistema 
correcte és el que s’està fent al Principat, un sistema que permet que els nens 
surtin dominant, com deia abans, ambdues llengües i que permet 
l’escolarització de tota la canalla conjuntament i no segregant depenent de 
quina llengua es parli o de quina altra llengua es parli.   
 
Com deia abans, entenem que la immersió lingüística és un sistema que està 
reconegut a nivell internacional, que fins i tot ha estat posat com a exemple 
per diferents institucions europees, però que com sempre apareix algú que no 
li agrada aquest sistema, o directament que no li agrada que a Catalunya es 
parli una altra cosa que no sigui el castellà. Parlem d’entitats com Convivència 
Cívica Catalana, amb persones de reconeguda defensa de la llengua catalana 
com Francisco Caja o Alejo Vidal Quadras, que l’única obsessió que tenen es 
aconseguir que el català passi a ser merament una llengua folklòrica, que el 
català passi a ser residual al nostre país i que, per tant, han aconseguit que 
tres famílies, tres famílies del més de mig milió de famílies que hi ha al 
Principat amb nens en edat d’escolaritzar, denunciïn el govern de la 
Generalitat o Educació pel fel de que els seus fills no puguin ser escolaritzats 
única i exclusivament en castellà.  No estan demanant que els seus fills 
puguin escriure en castellà, o puguin parlar en castellà, sinó que el que 
demanen és que s’exclogui del seu ensenyament directament gairebé el 
català.  O sigui, prefereixen que els seus fills no sàpiguen parlar en català i no 
es puguin moure per Cata... o sigui, que es puguin moure en Catalunya o que 
es vegin obligats a moure’s per Catalunya únicament parlant en castellà.   
 
A més a més, a part d’aquests moviments tàctics, ens trobem davant d’un 
Tribunal Suprem, un Tribunal Constitucional, que ja fa anys, però cada vegada 
estem veient que l’atac va a més, estan atemptant o intenten anar contra tot 
allò que sigui... que no sigui uniformitzador de l’Estat espanyol.  Intenten 
atacar, és igual, contra un Estatut -que aquest grup no ha defensat, però que 
en tot cas va votar en majoria el poble de Catalunya-, que atempten contra la 
defensa d’una llengua, contra un model educatiu que està àmpliament 
reconegut i amb un ampli consens al Principat, i que per tant ataquen tot allò 
que no sigui pròpiament espanyol, uniforme i tot allò que ells entenen com a 
normal. Perquè desenganyem-nos, per a molta gent i sobretot per a aquests 



 

tribunals, el que passa aquí no deixa de ser una cosa estranya que no 
entenen i que no entendran mai.   
 
Per tant, des d’aquest grup municipal defensarem qualsevol iniciativa que 
vingui en aquest sentit de defensar l’ensenyament tal i com l’hem entès fins 
ara i, per tant, òbviament, donarem suport a aquesta moció. I bé, ens 
agradaria doncs que tal i com demana la moció, que des del govern municipal 
es posessin les eines, totes les eines al seu abast, per tal de que aquesta 
campanya i altres campanyes que puguin ser impulsades, doncs que puguin 
tirar endavant.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA  
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. 
 
Bueno, suposo que us podeu imaginar el sentit del nostre vot.  I abans de 
començar, primer de tot una puntualització, i és que es pot anar a favor d’una 
llengua de dues formes molt diferents: atacar una altra llengua distinta, o 
incentivar aquesta llengua, i aquesta és una gran gran diferència que té a 
veure molt amb la forma de fer de cada grup, no? 
 
Els governants tenen al primer lloc l’obligació de complir la llei i les sentències 
dels tribunals, perquè estem en un Estat de dret, i després oferir als catalans 
el màxim de possibilitats per a l’educació dels seus fills.  Havent patit ja 30 
anys de polítiques nacionalistes, la societat catalana mereix, com sempre hem 
defensat, una escola que ofereixi als nostres joves una educació trilingüe, que 
els hi prepari per a un món cada vegada més competitiu. El govern de 
Catalunya ha de vetllar per la pluralitat del conjunt dels catalans i no per la 
ideologia nacionalista, que només serveix a una part d’ells.  Tenim l’oportunitat 
d’oferir als joves una educació més lliure, més rica i més plural, i tenim 
l’oportunitat d’implantar allò que més urgentment necessiten els joves: una 
educació de qualitat. 
 
Al Partit Popular volem que el català sigui llengua vehicular i volem que el 
català creixi i sigui cada vegada més fort. I és per això que volem que es 
percebeixi com una llengua de llibertat.  El català ha de ser llengua vehicular a 
l’escola pública, però el castellà també.  Fórmules per portar-ho a terme n’hi 
ha moltes i no es tracta de segregar, per a això estan les aules d’acollida.  
Només falla la voluntat i el compromís de govern, és això lo que falla.   
 



 

La societat catalana està preparada per una escola trilingüe, perquè és una 
societat plural.  Catalunya és plural, com així ho demostra amb l’exemple dels 
principals diaris catalans, que editen en les dues llengües, l’exemple de les 
escoles privades, que ofereixen una educació com a mínim en tres llengües, i 
l’exemple d’una societat catalana que viu el bilingüisme en general amb tota 
normalitat.  L’educació trilingüe és, doncs, una garantia de llibertat, una 
garantia dels drets dels pares i dels seus fills, i una garantia de qualitat i una 
garantia de futur.  És per això que votarem evidentment en contra d’aquesta 
moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el nostre grup votarà a favor d’aquesta 
moció.  Recordo que al setembre, em sembla que era al setembre o octubre, 
que es va presentar una moció diríem demanant el mateix, perquè llavors 
vèiem la patacada a prop i encara pitjor del que en principi ha estat com a 
resultat, tot i que no s’ha acabat el procés, i per tant ja vam donar els nostres 
raonaments per tal de defensar aquesta escola en català.  Una escola en 
català que, diguem-ho clar, ha ajudat moltíssim a la cohesió d’aquest país,  Ha 
ajuntat comunitats diferents des de fa molts anys. Va ser una aposta que es 
va fer des d’idees pedagògiques del país, des de diferents àmbits ideològics, 
però que es va creure de forma molt intel·ligent, i que a més a més així ho ha 
mirat gent d’altres llocs, d’altres països, perquè és un model que ha permès 
avançar amb dues llengües alhora.  Potser desigual, potser més en castellà 
que en català en segons quins àmbits, perquè l’ús, encara que estiguem 
discutint una moció d’aquest tipus, encara l’ús social encara és majoritari en 
molts àmbits del castellà i no tan majoritari en el català.  És lògic que hi hagi 
una aposta clara perquè el català, en un lloc que és vital pel desenvolupament 
d’una societat, d’un país, com és l’educació, el món educatiu, tingui aquesta 
aportació, aquesta voluntat de dir doncs com a mínim el català com a llengua 
vehicular doncs serà la llengua d’ús de les activitats escolars o extraescolars.  
Després cadascú individualment utilitzarà la llengua que li convingui, la que 
hagi après, la que vulgui utilitzar, podrà fer servir el català, el castellà, l’anglès, 
o moltes altres llengües, com s’està donant en barris on hi ha hagut gent 
nouvinguda d’altres llocs del món.  
 
En qualsevol cas sí que és veritat que com a model ens ha servit.  Ens ha 
servit, les dades estadístiques ho corroboren, i creiem que la conflictivitat que 
s’ha produït és molt poca amb relació al que ens jugàvem, ens jugàvem un 
país, desenvolupar un país cohesionat, cosa que no ha passat, ja s’ha dit aquí 



 

i perdoneu per la repetició, cosa que no ha passat al País Valencià, on la 
situació del català no és la mateixa, ni de bon tros, que aquí a Catalunya i que 
per tant doncs és una situació en què el català, l’ús del català, està bastant 
per sota del que seria desitjable, i lamentablement aquest gir que s’està 
produint a les Illes Balears on, per sorpresa pràcticament, per sorpresa de 
molta gent, moltíssima gent, de dretes, d’esquerres, de centre, s’ha fet un 
capgirament d’aquest model lingüístic, que jo crec que ens perjudicarà a tots 
plegats, però esperem que el país, les Illes Balears, doncs pugui reaccionar 
d’aquí un temps i poder frenar aquesta deriva que porta a utilitzar el català i el 
castellà, no tant perquè no s’hagi d’utilitzar el castellà, sinó simplement perquè 
això segur que anirà en detriment del català. Perquè tenim un avantatge en 
aquest país, que podem fer servir dues llengües pràcticament amb el mateix 
coneixement la majoria de gent, almenys en àmbit educatiu es garanteix que 
en acabar, i repeteixo, en acabar, no a P3, a P4, a primer, a segon o tercer... 
en acabar els cicles de l’educació obligatòria, ens permet utilitzar més o 
menys de forma similar el català i el castellà, i això és una realitat corroborada 
per estudis d’arreu.  
 
Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa un altre cop, perquè 
creiem que aquest és un model de país que ens hi sentim molt a gust, creiem 
que és un model que es va aportar en un moment determinat de forma 
intel·ligent i perquè creiem que és la manera de garantir que el català tingui un 
ús social en molts àmbits i que el castellà també. Que el castellà no ocupi un 
espai que potser hauria de conviure amb altres llengües.  I no parlo de casos 
puntuals, de patis, de situacions, que a vegades es treuen de context, parlo de 
la llengua vehicular, és allò aquells documents que es fan servir, documents o 
aquella llengua que es fa servir per comunicar en un àmbit educatiu, que 
evidentment és un àmbit per aprendre, i per tant doncs per aprendre, per 
ensenyar i perquè s’usin les dues llengües i aprendre també a conviure amb 
les dues llengües d’aquest país.  Per tant, com a grup donarem el nostre vot a 
favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.   
 
Si els hi sembla passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció? Vots en 
contra? S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, excepte el grup del 
Partit Popular que hi vota en contra.  Molt bé. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Vots en contra: PP (3) 



 

 
  19. MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DE L’ESCOLA PASÍFAE I D’UNA 

ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT.  
 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix el contingut de la moció: 
 
Una ciutat que vulgui donar bons serveis als seus ciutadans i ciutadanes ha 
de vetllar per tenir serveis públics de qualitat que donin resposta a les 
necessitats de cada moment. Un d’aquests serveis és l’oferta educativa, que 
cal preveure i  planificar amb prou visió de futur per no tenir disfuncions en els 
possibles creixements. En els darrers anys s’ha donat resposta a l’augment de 
les necessitats educatives que a tot Catalunya, també a Vilanova i la Geltrú, 
s’ha produït creant escoles amb una clara aposta pel futur del país. 
 
El 2008 va començar a funcionar a la nostra ciutat el projecte educatiu de 
l’escola Pasífae, primer provisionalment en barracons, en el ben entès que 
posteriorment passaria a tenir un equipament escolar definitiu en un 
emplaçament nou. L’existència d’aquesta escola obeïa a les necessitats de la 
ciutat en aquell moment, i estem convençuts que també d’ara, però sobretot a 
la previsió que cal per a una ciutat com Vilanova i la Geltrú, una ciutat 
clarament emergent entre les ciutats mitjanes de Catalunya, i que ha de 
preveure una xarxa de serveis públics adequada. 
 
El passat 29 de febrer l’equip de govern va informar que per part del 
departament d’Ensenyament de la Generalitat hi havia la intenció de donar 
resposta a les necessitats educatives de la ciutat tancant l’escola Pasífae i 
integrant els seus alumnes en les dependències d’una futura ampliació de 
l’escola Sant Jordi.  Simultàniament, la comunitat educativa d’ambdues 
escoles també van ser informades d’aquesta intenció. 
  
Aquesta decisió s’ha pres a pocs dies que s’obrís el període de preinscripció 
per als nous alumnes de primària i secundària, entre ells els que podrien 
formar part del o dels grups de P-3 de l’escola Pasífae, que passen a 
desaparèixer com a opció educativa. 
 
Per justificar aquest plantejament s’han aportat unes dades vagues i 
imprecises que no ha contrastat ningú més que el propi Departament i que 
probablement entren en contradicció amb les dades del municipi i amb més 
d’una acció de promoció econòmica del govern municipal. Aquestes dades, 
vagues i imprecises, han estat suficients per fer desaparèixer una escola, amb 



 

un projecte educatiu recolzat de forma entusiasta per pares i mares, i per crear 
incertesa en una altra, l’escola Sant Jordi, que de la nit al dia s’ha vist immersa 
en un seguit de dubtes sobre el seu futur immediat. 
 
Creiem que per prendre una decisió com aquesta calia més reflexió, tant per 
trobar fórmules per fer viable l’escola Pasífae, com per a pensar quina ha de 
ser l’oferta educativa de la ciutat, que té moltes coses a dir sobre el futur dels 
centres educatius que ha d’oferir. Aquesta reflexió no s’ha produït de forma 
clara, i sí que s’han produït, en canvi, un seguit de fets consumats que han 
provocat que estiguem enmig d’un procés de preinscripció en què es preveu 
que una escola desaparegui sense tenir garanties certes de la solució que 
s’aportarà per donar resposta a l’escolarització dels nens i nenes tant de 
l’escola Pasífae com de l’escola Sant Jordi, 
 
Per tot això els grups municipals acorden: 
 
“PRIMER. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que aporti les dades sobre previsions de creixement o minva de la 
població escolar a Vilanova i la Geltrú en els propers anys  que han justificat la 
proposta de tancament de l’escola Pasífae i s’obri un procés de discussió i 
reflexió sobre l’oferta escolar a la ciutat, tot contrastant aquestes dades amb 
les que treballa l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Donar suport a l’equip directiu, al claustre de professorat i a l’Ampa 
de l’escola Sant Jordi expressat en el document  “Manifest en contra del 
tancament d’una escola pública a Vilanova i la Geltrú i en favor d’una escola 
pública de qualitat”.  
 
TERCER. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que replantegi el tancament de l’escola Pasífae i que escolti i debati 
alternatives amb les comunitats educatives afectades, sense jugar amb la 
pressió de la immediatesa i la urgència del procés de preinscripció. 
 
QUART. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que 
admeti el fet que durant el període de preinscripcions actualment obert sigui 
possible de matricular-se en un grup a l’escola Pasífae.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  
 
Bé, segons els articles 58, 59 i 60 del Reglament de Participació Ciutadana, 
les entitats degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i 



 

Associacions tenen dret a intervenir oralment en el Ple a través d’un 
representant.  Per aquest motiu passem la paraula a la senyora Rosa Soler i 
Vendrell, en representació de l’AMPA Sant Jordi Vilanova. 
 
ROSA SOLER I VENDRELL 
 
Gràcies a l’alcaldesa i als regidors.  Salutacions.  
 
Com a mare de l’escola Sant Jordi de dues filles, Ona i Elba, com a membre 
del Consell Escolar i de la Comisió Permanent i com a membre de la Junta de 
l’AMPA, us llegiré el manifest.  És un manifest que hi ha hagut un bon esbós, 
perquè retrata bastant el que hem dit i és un manifest que es va elaborar amb 
la característica i amb l’autoritat d’haver-lo fet des de l’equip directiu, des del 
professorat, el claustre i des de la Junta de l’AMPA.  També ha tingut el suport 
de prop de quasi 4000 signatures, d’una manera molt espontània i sense fer 
gran campanya, amb lo qual esperem o creiem que tenim capacitat per a 
moltes mes signatures i molt més suport.  El manifest es diu Manifest en 
contra del...  perdó, “Manifest de la comunitat educativa de Vilanova i la Geltrú 
i en favor d’una escola pública de qualitat”.  Llegeixo tal qual, per respecte al 
treball fet.  Diu: 
 
“Mitjançant aquest manifest, l’equip directiu, el professorat i les famílies de 
l’escola Sant Jordi volem expressar la nostra oposició al tancament de l’escola 
Pasífae, en tant que escola pública, a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
Denunciem i reprovem la mala resolució, del Departament d’Ensenyament o 
Educació, del problema referent a la construcció de les obres definitives de 
l’escola Pasífae, en tant que part molt afectada en aquesta decisió o aquesta 
resolució.  Pensem que la integració de l’escola Pasífae en el projecte 
hipoteca, com a mínim, 7 anys l’escolarització de nens i nenes d’una i altra 
escola, en unes condicions que han estat poc avaluades i bàsicament de 
massificació. 
 
Emplacem a les diferents administracions públiques, tant la local com 
l’autonòmica, a replantejar-se la situació del tancament d’aquesta escola i a 
escoltar i debatre noves alternatives, que s’han exposat ja, a nivell de reunions 
a l’administració local i reunions que hem mantingut amb el Departament 
directament, amb Montserrat Llobet.  Ja les hem expresades, per tant. 
 
Creiem en una escola pública digna, on tots els nens i nenes puguin ser 
escolaritzats en les millors condicions i que pugui donar resposta a les 
necessitats educatives del moment amb els recursos i les infraestructures 
adequades.  No tot es val, ja no funciona això. 
 



 

Demanem un model d’escola pública basada en la previsió eficient a llarg 
termini i no sustentat amb la improvisació del moment. Al final, són les escoles 
les que pateixen, al seu dia a dia, les conseqüències d’un mal plantejament 
educatiu a nivell de ciutat i a nivell de país. 
 
Volem una escola pública que sigui interpretada, principalment, a nivell 
pedagògic –està bastant oblidat aquest concepte- i no només a nivell 
pressupostari o polític, i que s’escolti els mestres a l’hora de planificar-la, en 
tant que professionals de l’educació. 
 
Exigim una escola pública entesa com una inversió per a un futur ple 
d’oportunitats i no com una despesa o un concepte pressupostari. 
 
Defensem el dret de cada escola a poder perfilar de forma autònoma i 
responsable els contorns del seu projecte educatiu, i defensem el dret de cada 
família a poder escollir lliurement la línia educativa de l’escola on matricular els 
nostres fills i filles.  També s’oblida això. 
 
Per últim, imaginem una escola pública de qualitat i per tant defensem i volem 
una escola pública de qualitat que esdevingui un motor de recuperació –és 
una  base de la societat, ho sabeu- i una base indiscutible de la consolidació 
per a un demà.” 
 
Aquest manifest, que ha estat elaborat amb aquesta autoritat, i per tant no 
refrendat, sinó amb suport de casi prop 4.000 signatures, i crec que més, va 
fer i va provocar altres reunions amb altres AMPAs perquè volíem saber en 
línia horitzontal què podíem compartir, quina situació amb altres comunitats 
educatives, que sabien ja a previ que havíem de compartir de ple, no?  
Aleshores vem fer un parell de reunions amb altres AMPAs, vem calcular que 
hi havia intervingut prop de 7, també vem convocar amistosament a les 
direccions, a l’escola Sant Jordi, van venir també tres direccions i va provocar 
altres reunions perquè vem entendre que el manifest també podia facilitar un 
vehicle, un missatge comú.  I vem elaborar un altre document, que és un 
manifest també, que corrobora el plantejat i només afegeix dos molt 
importants, que bé... corrobora tot el que és l’accent als recursos i a les 
infraestructures adequades, accentua el tema de la previsió eficient, la petició 
de previsions eficients, i sobretot el que a nivell pedagògic s’intervingui en 
aquestes planificacions, aquestes decisions, aquests plantejaments.  Sé que 
en part ha estat així, però volem més dades, més garanties i més 
compromisos.   
 
Aleshores es concreta dient:  
 



 

“Emplacem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a augmentar els 
recursos destinats a l’ensenyament de la ciutat. 
 
Emplacem a l’Ajuntament i al govern a constituir un òrgan de seguiment de les 
conseqüències –que ja sabem i veiem- generades en l’actual situació de crisi 
econòmica a la nostra ciutat.” 
 
I també es coincideix en què “Una escola de qualitat és un motor de 
recuperació de la societat.” 
 
Per tant, nosaltres hem vingut, continuarem venint, perquè som valents, i el 
que demanem de vosaltres és que també sigueu valents.  Mireu els ulls de la 
gent que estem aquí representant pares i mares i equips directius, i treballeu 
amb nosaltres, perquè el que hi ha ara plantejat sobre la taula costa 
d’entendre.  Per això estem aquí.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, Rosa Soler. 
 
(Aplaudiments) 
 
Estava dient moltes gràcies, Rosa.  Bé, doncs passo la paraula a la... Joan 
Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, començo dient –és que ara ho estàvem 
comentant- que aquesta moció és una moció conjunta del Partit Socialista, 
d’Iniciativa i de la CUP, o de la CUP, PSC, Iniciativa, o d’Iniciativa, etc., etc. 
 
ALCALDESSA 
 
És una moció signada pels tres grups, eh? 
 
JOAN MARTORELL 
 
Conjuntament.  El que passa és que per un tema d’ordre de presentació de 
nombre de mocions, doncs nosaltres teníem espai per presentar-la i ara fem 
de portaveus, però després parlarà tothom i, per tant, que quedi ben clar que 
és una moció que el que precisament vol un altre cop –és la tercera- és sumar 
esforços per aconseguir doncs treballar precisament per aquesta escola de 
qualitat de la qual se’n parla sovint, i que sembla que té un futur una mica 
magre. 



 

 
Bé, en la moció s’explica tota una sèrie de fonaments per presentar, per 
demanar un cop més que es reflexioni sobre el tancament.  No és un 
tancament, ja ho sabem que no és un tancament oficialment, però sí que serà 
un tancament de l’escola Pasífae en el futur.  El que passa és que, pensem 
una cosa, avui ha acabat el procés de preinscripció d’ensenyament primari i 
secundari, i la setmana passada hi va haver un Consell Escolar Municipal per 
parlar per què es tancava una escola, o per què hi havia la previsió de tancar 
una escola, i els pares i mares de l’escola Sant Jordi demanaven doncs 
informació a l’Ajuntament i encara estaven parlant de quins eren els 
raonaments que es feien servir reals per fer aquest moviment, per tancar 
aquesta escola en el futur, quin era el cost de l’opció presentada en el seu dia 
pel Departament d’Ensenyament... És a dir, tota una sèrie de dubtes que jo 
me’n faig creus que a hores d’ara encara ens ho estiguem plantejant, i de la 
manera que s’ha fet.  A mi em sap greu, perquè estem parlant d’educació, 
estem parlant... i per feina, doncs jo això m’ho estimo molt, però suposo que 
tothom també, però en qualsevol cas és un punt de vista, des del meu punt de 
vista crec que és un tema estretègic que hauríem d’enfrontar i que no haurien 
de posar tants impediments a l’hora de posar-nos d’acord.  Aquesta qüestió 
del canvi de l’escola, del tancament de l’escola Pasífae, es planteja el 29 de 
febrer, el 29 de febrer, jo diria... vull posar la paraula improvisació, per no 
posar una altra paraula més forta, que seria –i no és una ()- una mica 
d’irresponsabilitat per part del Departament d’Ensenyament i qui ha anat 
donant suport.   Per què?  Perquè el dia 29 de febrer es dóna una solució per 
a una escola, per tancar una escola o per aixoplugar, eh?, i mai millor dit, 
doncs la gent, els alumnes que estan en una escola, l’escola Pasífae, amb 
una proposta de fer una ampliació en una altra, que afecta a una altra escola 
que a més a més –l’escola Sant Jordi-, que a més a més estarà en uns 
terrenys per una escola d’idiomes que vés a saber quan es farà.  I tot això 
sense que hi hagi ningú del Departament d’Ensenyament que vingui a la ciutat 
a explicar-ho.  Es dóna la responsabilitat a les AMPAs d’una escola i de l’altra 
que reaccionin.  Se’ls explica, eh?, el govern municipal ho va explicar en 
temps real, pràcticament quan ho va saber la decisió, però s’explica aquesta 
opció i en cosa de quinze dies, en cosa de quinze dies s’ha de decidir un tema 
que no és poca cosa, no, és 180 famílies –si és que posem una família a cada 
nen, i sinó germans, més o menys-, que afectarà a 180 alumnes de l’escola 
Pasífae, però a més a tota la resta d’alumnes de l’escola Sant Jordi.  En 
quinze dies hem de resoldre un problema que hauríem d’haver enfrontat o 
afrontat amb molt de temps d’antelació. 
 
Per tant, jo aquí el que demano és que aquest punt de dir, escolta, no posem 
un fre a la possible existència d’aquesta escola.  En quinze dies ens hem 
hagut de creure les dades demogràfiques que se’ns presentaven, que no hem 
vist; ens havíem de creure que hi haurà una solució d’ampliació de l’escola 



 

Sant Jordi, que a més a més serà per incloure doncs perquè hi puguin fer 
activitat educativa els alumnes de l’escola Pasífae, que a més a més 
incrementarà el nombre de classes per nivell de l’escola Sant Jordi, no sabem 
ben bé en quin projecte educatiu es treballarà, perquè és confrontar dos 
col·lectius educatius.  En fi, una sèrie de dubtes en quinze dies o en tres 
setmanes.  Jo això, la veritat, i ara parlo personalment, no ho entenc, però em 
sembla que no ho entén gairebé ningú.   
 
Per tant, el que demanem en aquesta moció... i repeteixo, és la tercera 
vegada... en el mes de novembre vam presentar una moció en què ens fèiem 
ressò de la preocupació dels pares i mares de l’escola Sant Jordi per trobar 
una solució.  Nosaltres defensem, defensàvem l’escola... que es construís 
l’escola.  De fet, tant és així que vam presentar una proposta,  conjuntament 
amb Iniciativa i Esquerra, perquè la CUP no té representació al Parlament, 
una proposta de resolució en què el Parlament donés el vistiplau, o el suport 
per fer aquesta escola.  Aquesta resolució es va votar la setmana passada i 
precisament el senyor Figueras, que estava present, doncs va votar en contra.  
Era el raonament del partit que representa i aquesta és la realitat.   
 
És a dir, hem intentat plantejar accions conjuntes des del principi perquè sigui 
una realitat l’escola.  Si aquestes dades demogràfiques que es parlen, si els 
temes dels condicionaments econòmics, tots aquests temes que els podem 
entendre, que els podem comprendre o no, però que no oblidem que hi ha 180 
en una escola i els altres d’una altra que estan afectats i per tant, que 
mereixen un respecte... no és que no el tinguin per part de l’equip de govern, 
no vull que se m’entengui, eh?, però una atenció jo diria que molt molt 
especial, molt sensible, potser és perquè jo ho miro de forma deformada i miro 
l’educació doncs com si fos el lloc on treballo, però és així.  Doncs és una 
qüestió que, home, potser valia la pena pensar-ho una mica més.  
 
La sensació que tenim és que no s’ha reflexionat conjuntament, no dic l’equip 
de govern i que hagi anat a reunions, com s’ha dit aquí en les dues mocions 
anterios, que s’han fet reunions bilaterals, però que no se n’hagi parlat allà on 
s’havia de parlar, perquè nosaltres des del principi ja vam dir: mà estesa, 
perquè volíem donar suport, perquè això ve de lluny, i per tant la situació a 
què ens hem d’enfrontar és que, escolta, estem en un moment en què hi ha 
una sèrie de gent escolaritzada i a la qual se’ls hi ha de donar un servei, i que 
fa molts anys que demanen que l’escola es faci, se’ls ha posat una solució, 
però precisament s’ha improvisat aquesta solució.  Potser era la menys 
dolenta de les possibles per segons qui, per segons qui, però en qualsevol cas 
la menys pensada, potser, de totes plegades, eh?, perquè la més pensada 
probablement era tancar-ho i ja està, i que això s’anés morint. 
 



 

Per tant, la voluntat d’aquesta moció és posar sobre la taula un tema que 
preocupa famílies de l’escola Pasífae, però ademés ara preocupa les famílies 
del Sant Jordi, òbviament, perquè veuen que una escola que necessitava 
millores, que necessita millores, a sobre ara se’ls planteja un projecte 
d’ampliació que ni s’ha parlat i que a sobre s’ha posat la comunitat educativa a 
que ho hagi de resoldre, eh?, buscant la informació i rebent informació d’un i 
transmetent-la, quan realment creiem que no és aquest el procés.  I això no és 
tant culpa de –si és que hi ha una culpa-, de l’equip de govern, però sí que és 
veritat que aquesta informació s’ha de donar la cara i explicar, perquè el que 
no pot ser i jo no ho entenc és que hi hagi algú que dedica unes hores, per 
exemple la gent de l’AMPA, de les AMPAs, dedica hores a donar servei a la 
resta de gent de l’escola a canvi de res, de simplement la satisfacció d’ajudar, 
i que hagi d’explicar coses que són molt difícil d’explicar.  Per tant, doncs 
aquest és un dels retrets que faig. 
 
L’operació ens planteja molts dubtes, ens en plantejava.  Se’ns va dir al 
Consell Escolar de la setmana passada que aquests dubtes s’aclaririen en el 
futur, per tant doncs esperem que s’aclareixin, però en qualsevol cas 
continuem defensant que una escola que ja té 180 alumnes doncs encara 
mereix una reflexió perquè pugui existir.  Més que res perquè les dades 
demogràfiques potser que ens les mirem tots bé, les reflexionem i aquelles 
activitats o aquelles accions que fem per promoure la ciutat, que se suposa 
que faran que la ciutat no minvi de gent, encara que avui hàgim aprovat que 
conjunturalment ha minvat doncs 200-300 persones, pensem-ho bé, perquè 
moltes de les coses que fem precisament estan enfocades a tenir una ciutat 
doncs amable, agradable, que faci que la gent vingui aquí de forma tranquil·la 
perquè s’hi viu bé i tenim una bona qualitat de vida i uns bons serveis públics 
els quals –i ara això ho dic de pas- l’equip de govern anterior va intentar 
treballar perquè estiguessin a l’altura del que demanava la ciutat, fent tres 
escoles i altres serveis, dels quals no vam arribar a temps de poder demanar 
que es fes amb més intensitat l’escola Pasífae, però sí que ja fa un any i mig 
que hi ha aquest govern de la Generalitat a la Generalitat i que per tant doncs 
és un problema que tenim tota la ciutat.  Bé, per això els demano el vot a favor 
d’aquesta moció. 
 
(Aplaudiments) 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyor Claver. 
 
 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Un dels arguments que el Departament 
d’Educació ha utilitzat per tal de no continuar el projecte de l’escola Pasífae, 
ha estat la davallada demogràfica.  Tot i que sabem que darrere hi ha una 
qüestió d’inversió econòmica i per tant de decisió política.  Sobre les dades 
demogràfiques en què es basa el Departament d’Educació, ja les hem 
rebudes, les sabem, es basen en estudis de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, l’IDESCAT.  Ens sobta, en primer lloc, que l’evolució de projecció 
de grups P3 a la nostra ciutat fins al 2020 es mantingui el nombre 
d’escolaritzats en l’escola concertada.  Aquí ho poden veure, són les dades 
del Departament, aquestes són les dades.  En canvi, en l’escola pública sí que 
sembla que afecti la possible davallada –aquí les teniu, davalla.   
 
ALCALDESSA 
 
Agrairia que deixessin parlar als regidors.  Gràcies. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  En segon lloc, trobem a faltar en la 
documentació que ens ha proporcionat el Departament, una dada que es pot 
consultar en el IDESCAT.  Ens referim a la de la població projectada en edat 
escolar per al Garraf, on s’indica que els nens i nenes entre 6 a 11 anys 
escolaritzats són, al 2012, 10.112 i que la projectada per al 2015 serà de 
10.575, i per al 2018 10.520.  Sí, són previsions per al Garraf, però Vilanova i 
la Geltrú és la ciutat amb més població de la comarca, que difícilment creiem 
que quedi al marge de la previsió, previsió de l’IDESCAT de tendència a l’alça.  
Pot ser paradoxal que ens trobem al 2014, tancada l’escola Pasífae i ampliada 
la de Sant Jordi, i que aquest Ple hagi de tornar a discutir un nou equipament 
per atendre la demanda escolar pública.  Sí, ja sabem que hi ha la possibilitat 
d’augmentar la ràtio per aula, però si volem una escola pública de qualitat cal 
tenir l’objectiu contrari, reduir la ràtio. 
 
El nostre grup està interessat en saber el pressupost que el Departament 
d’Educació invertirà en l’ampliació de Sant Jordi, detallant la inversió 
d’ampliació de la biblioteca i menjador, i d’altra el pressupost del nou 
equipament per encabir l’alumnat de l’escola Pasífae.  També quina serà la 
previsió d’inversió per a la construcció de l’escola possible, d’una nova escola 
Pasífae.  Com desconeixíem el projecte d’ampliació que suposa el 
Departament, també estem interessats en saber sobre quins dels terrenys es 
faria, com afectarà l’ampliació als projectes d’escola verda de l’escola Sant 
Jordi, o de l’escola oficial d’idiomes, o l’equipament de serveis educatius.  



 

Perquè aquesta, senyora alcaldessa, són també projectes de ciutat, alguns 
d’ells en terrenys ja reservats. 
 
Amb tot el respecte amb la decisió de l’assemblea de pares i mares de l’escola 
Pasífae, que ha acceptat la solució proposada pel Departament 
d’Ensenyament i que suposa la desaparició d’aquesta escola, el nostre grup 
considera que les famílies de l’escola Pasífae no s’oposarien, si després de 
tornar a negociar amb el Departament i amb el mateix calendari del 2014, 
tinguessin una nova escola com la que inicialment havien projectat.   
 
Entenem la preocupació de les famílies de l’escola Sant Jordi, per mantenir un 
projecte pedagògic propi i d’una escola amb les actuals línies, molt més 
propera a una bona gestió pedagògica que una de tres línies que contempla 
l’ampliació, amb un bolet de quatre línies durant un període de temps. 
 
La solució del Departament no defensa, creiem, l’escola pública de qualitat, 
sinó que vol reduir costos i que per tant se distancia del que ha de ser una 
escola pública de qualitat.  Considerem, com la moció proposa, que el 
Departament escolti i debati alternatives amb les comunitats educatives 
afectades sobre el que consideren el millor projecte educatiu per a la ciutat: si 
una ampliació o una nova escola.  “Tenim una situació especialment 
complicada, demanem a la Generalitat més sensibilitat per al Garraf i per a 
Vilanova i la Geltrú -són paraules seves, senyora alcaldessa- davant de la 
mitjana d’inversió de la Generalitat de 27 euros per persona al Garraf, quan la 
mitjana catalana és de 214.”   
 
Senyora alcaldessa, es va comprometre a defensar i millorar el tracte que hem 
tingut en inversions i oposar-se en allò que fos injust, vingués d’on vingués.  
Demani, i el nostre grup li farà costat, un millor tracte d’inversions al 
Departament d’Ensenyament per tal que inclogui una partida als pressupostos 
de la Generalitat de 2013 i donar una solució amb més sensibilitat per a 
l’escola pública a la nostra ciutat.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  
 
(Aplaudiments) 
 
Senyor Arrufat. 
 
 
 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, es fa difícil aportar cap més posicionament nou, després de dos 
intervencions que coincideixen amb el que també el nostre grup de la 
Candidatura d’Unitat Popular ve defensant i defensa també donant suport en 
aquesta moció. 
 
Nosaltres entenem que, més que una previsió futurista, el govern de la 
Generalitat necessita reduir despesa.  La redueix en els diferents àmbits i en 
el tema de les escoles doncs ha optat per actualitzar dades demogràfiques, fer 
un mapeig del país i veure on hi havia escoles que requerien una inversió 
massa cara, és a dir, que s’havien de construir, i quines d’aquestes doncs 
quedava justificat tancar-les.  Se’ns passen unes dades que, com bé ha 
ensenyat el regidor d’Iniciativa, en Manel, se’ns parla de P3s, els P3s 
efectivament és un càlcul senzill a tres anys saber quanta gent embarassada, 
quantes dones embarassades hi ha a la ciutat i previsiblement quants P3 
entraran doncs al cap d’un cert temps.  Però tinguem-ho clar també, quan es 
parla en aquells documents es calculen els P3 i es fa l’evolució dels P3s per a 
la concertada lineal i per a la pública cap a baix, no es parla de tota la població 
escolar.  I no existeixen escoles de 3 a 5 anys.  Les escoles es fan des de 3 
fins als 11 anys, crec, fins als 11 anys, i es fan totes juntes.  La població 
escolar, com bé ha dit en Manel Claver, prevista pel mateix IDESCAT, d’on 
surten les dades que redueixen la població infantil de 0 a 3 anys, ens donen 
com ja s’ha dit una previsió d’aquesta població de 6 a 11 que al 2021 arribarà 
als 10.144, partint d’un 2012 amb 10.112.  I agafant a més a més una punta a 
l’alça en meitat de tot aquest recorregut fins al 2021, de 10.520 alumnes entre 
6 i 11 anys, entre els anys 17 i 18, 2017 i 2018.   
 
És a dir, és que és molt probable, jo crec que la Generalitat a més a més n’és 
plenament conscient que tancarà aquesta escola i en necessitarà una altra 
d’aquí uns anys.  O es massificarà el Sant Jordi de forma permanent.  És a dir, 
o una cosa o l’altra, les dues no quadren.  La promesa de que al Sant Jordi 
només hi haurà temporalment una massificació temporal, i que després 
s’arreglarà perquè... no és cert, segons les dades mateixes de l’IDESCAT, no 
ho és.  Ho és en els P3s, però no ho és en la població en edat escolar del 
conjunt de Vilanova i la seva previsió de creixement que escenifica la pròpia 
Generalitat a través de l’IDESCAT.  Per tant, o bé es col·lapsa el Sant Jordi de 
forma permanent, es fa una escola de quatre línies i es massifiquen 700 o 800 
alumnes als propers temps, o bé ha de venir alguna escola concertada més a 
la ciutat i no ho sabem –això és sortir del tema, diguéssim-, però alguna 
solució hi ha d’haver sobre la taula.  O bé necessitarem una escola.  El que 
passa és que per qüestions temporals, per qüestions de quadrar pressupostos 
i per qüestions d’austeritat ara immediata, no del proper govern que surti 
escollit al 2014, sinó del que va sortir escollit al 2010, ara no es pot fer 



 

aquesta inversió, mantenir barracons és lleig, i per tant aquesta davallada del 
P3 argumenta el tancament de l’escola. 
 
No ens creiem tampoc, a més a més, tampoc ens creiem les dades de 
l’IDESCAT tal com les he exposat ara.  Aquestes que ens donarien la raó en 
quant a previsió.  No ens les creiem, perquè es fan en base al 2010, i les 
previsions tant de població com de creixement econòmic, i d’això en sabem 
bastant crec que en aquesta ciutat, perquè... o en aquest Ple almenys, quan 
es fan previsions es fan en base als últims anys, a l’evolució que han tingut els 
últims anys, i si veiéssiu les previsions econòmiques per a Vilanova per al 
sector de la construcció, que estaven previstes per a aquest any, ens en 
sortíem, no?  I en canvi no es té present,  perquè per les dades de creixement 
de la població escolar es té únicament present pràcticament el creixement 
vegetatiu de la població.  És a dir, que no ve ningú més a Vilanova i per tant, 
com es reprodueix la població de Vilanova.  És pràcticament, perquè després 
ho explica com es troben aquestes dades, és pràcticament això. 
 
Però algú es creu que amb la situació geogràfica que té Vilanova, amb la 
situació marítima de Vilanova, amb l’obertura de la C-15 i amb una possible 
reactivació econòmica que vingui als propers anys, no serà Vilanova un lloc de 
destí de parelles joves amb fills, com ho ha estat els darrers 10 anys.  És molt 
probable que això passi així, és molt probable que al 2015 algú reconeixi que 
es va fer malament de tancar la Pasífae perquè hi havia un repunt a la baixa 
dels P3s.  
 
Amb tot això, quin és el paper que ha de jugar cadascú o que nosaltres 
entenem que hauria d’haver jugat cadascú?  Nosaltres entenem que el govern 
de Vilanova s’intuïa que la decisió seria negativa contra l’escola Pasífae, s’ho 
intuïa, perquè ja ens ho intuïem els altres que seria negativa, per l’onada 
general de retallades.  Nosaltres entenem que en aquest punt el govern de 
Vilanova, amb la seva alcaldessa al capdavant, s’hauria d’haver plantat 
públicament i hauria d’haver mirat quines són les escoles que tanquen al país, 
i hauria d’haver endevinat que de totes les que tanquen la de Vilanova és la 
que més alumnes té actualment -180 alumnes-, perquè en tanca una, que són 
Els Pins de Moja, que no sé quants alumnes té, però em sembla que ronden 
els 40.  I en tanquen unes altres a Esparraguera, etc., que ronden... que 
estaven encara molt a les beceroles, que tenien una sola línia i tenien només 
4 classes, etc.  Però la nostra té 180 alumnes, de difícil gestió i segurament 
d’una gestió traumàtica en el seu trasllat cap al Sant Jordi, tant pel Sant Jordi 
com per la Pasífae. 
 
Però segurament també hauria d’haver mirat que de les que estaven a la llista 
per ser tancades, n’hi ha com a mínim una que li tocaria, segons les ràtios que 
s’han fet servir per tancar escoles, que no es tanca, que és la de Castelldefels.  



 

Que és la governada pel Partit Popular.  Això, vull dir, el seu grup parlamentari 
sabrà com ho ha gestionat, perquè té tots els punts perquè sigui una de les 
primeres a tancar, però no tanca, no tanca perquè és Castelldefels.  I això 
s’hauria d’haver denunciat per posar contra les cordes qui està tancant 
escoles, creiem nosaltres basant-se en arguments financers i d’austeritat, per 
quadrar els propis comptes, però no en arguments que ens serveixin després 
a nosaltres per justificar o per entendre de forma local aquest tancament en 
previsió del futur.  Nosaltres entenem que Vilanova serà sempre una ciutat en 
creixement, serà una ciutat no perd població, sinó una ciutat que en guanya 
en tot cas, una ciutat atractiva perquè la gent hi vingui a viure, així es va 
disenyar, així ho acompanyen moltes infraestructures, i així ho acompanya la 
seva composició urbanística, etc., i que per tant no només seran certes les 
dades demogràfiques de l’IDESCAT a dia d’avui, sinó que aniran en augment i 
per tant serà més que mai necessària una altra escola.  
 
Però bé, fins aquí l’explicació material de tot el nostre posicionament.  La 
humana, és que... nosaltres cap dels tres treballa en Educació, i segurament 
no tenim la mateixa sensibilitat o coneixement de l’esfera, però tots hem estat 
nens i després joves, i després hem vist molts nens que han estat amb 
nosaltres i que han estat joves, i entenem la importància enorme que té el pas 
per l’escola, i segons quina escola, i segons com es gestiona aquesta escola, 
en el desenvolupament futur dels nostres companys i companyes, dels 
nostres ciutadans.  La gent que ha pogut després tenir èxit, una vida feliç, una 
vida... ha sabut gestionar la vida en societat, les seves amistats, etc., ha 
depengut moltes vegades del seu pas traumàtic o no per un sistema educatiu 
o un altre.  I això depèn en bona part de la comunitat educativa, que la 
conformen pares i mares, mestres i equip directiu de les escoles.  I dic que és 
molt important perquè, més enllà del fet material, de les ràtios, de si hi cabran 
o no hi cabran al Sant Jordi, etc., és important tenir en compte quins projectes 
educatius val la pena salvar i quins altres, no és que no valgui la pena salvar, 
però quins s’ho estan treballant per convertir la seva escola no només en un 
centre d’educació on puguis dipositar els nens i marxar, i mentrestant se’ls 
eduqui, sinó en tot un projecte col·lectiu que tira endavant.  I és important que 
Vilanova, jo crec que amb l’escola Pasífae hi guanya molt, no només per tenir 
més places de forma material, sinó que hi guanya.  I aquesta ciutat ha tingut 
projectes educatius que la comunitat educativa se’ls ha cregut molt, i han estat 
exemplars, i ha sortir molta gent d’aquestes escoles, segurament doncs molt 
més preparada o amb molt més coneixement de la realitat, amb molts més 
lligams amb la ciutat, dels que probablement han sortit d’altres centres 
educatius doncs que no han tingut aquesta sort de tenir una comunitat 
educativa darrere que fa tallers, que fos motor, que participés, que organitzés 
actes, etc.  I jo, com que hi vaig participar en una d’aquestes escoles, sé 
perfectament quina és la diferència i quina sort vam tenir nosaltres de poder 
participar en escoles on la comunitat educativa hi estava darrere, i no era un 



 

dipòsit, no era simplement un centre educatiu, sinó que era molt més que un 
centre educatiu.  I per tant, veig també l’escola Pasífae i veig reflexada 
l’oportunitat de molts nens que ara són nens, que tinguin segurament un futur 
molt millor en un projecte educatiu la qualitat educativa del qual se’l creu. 
 
I finalment, bé, vam acompanyar, vam anar a la Comissió parlamentària 
d’Educació, on arts i oficis, el Gerard Figueras n’és diputat representant del 
seu grup parlamentari, i vull agrair des d’aquí també les intervencions de qui 
va presentar... bueno, de qui va intervenir en primer lloc, Roberto Labandera, 
malgrat es va equivocar en un punt, perquè va dir que el govern, que va ser el 
que va suscitar la intervenció del regidor Gerard Figueras, va dir que el govern 
havia predisposat una partida pressupostària per fer el projecte executiu.  El 
Gerard Figueras va corregir per dir que no, que el govern no era prioritari... 
que per al govern no era prioritari l’escola Pasífae, perquè va ser el Ple qui en 
va parlar d’això, no va ser el govern.  I vull agrair també les intervencions 
d’Anna Simó i de Dolors Camats, perquè des de la llunyania i el 
desconeixement físic o humà que puguin tenir o no del tema, van ser... també 
van estar a l’alçada també a l’hora de defensar la necessitat d’aquesta i 
d’altres escoles, però especialment d’aquesta escola. 
 
Per tant, nosaltres, com que som cosignants d’aquesta moció, que en principi 
no hem redactat nosaltres, sinó que ve donada pels manifestos, successius 
manifestos que s’han fet públics, nosaltres votarem a favor i pensem que a 
més a més... bueno, demanem al conjunt del plenari que hi voti a favor, que 
no llenci la tovallola, que el procés de preinscripció està tancat, que hem 
arribat tard segurament a la defensa, tant pares i mares com grups municipals, 
que hauria d’haver començar probablement molt abans, que això és un... 
segurament un judici que fem ara a posteriori, i del qual ens n’arrepentirem de 
no haver començat abans a defensar amb arguments sòlids que aquesta 
escola pervisqués, que sabem que ens n’arrepentirem com a ciutat, i podem 
posar data: al 2016 ens arrepentirem com a ciutat, perquè mancaran places, i 
que a més a més serà una gran decepció per a tots aquells pares i mares que 
han lluitat i que després vegin com s’ha de discutir l’obertura d’una nova 
escola.  I pensem que és encara parlable, negociable, a la Generalitat, de que 
enguany no hi ha hagut P3, però es pot reconduir la situació per a l’any vinent, 
perquè l’escola Pasífae encara no tanca aquest any, tanca el que ve, i encara 
podem parlar-ho i arribar a algun acord.  I nosaltres estarem, com ha dit el 
regidor d’Iniciativa, amb el govern en allò que calgui per defensar el que 
nosaltres creiem que és una necessitat futura imminent, que és que hi hagi 
aquesta escola i que hi sigui en els propers anys, perquè per raons materials 
la població escolar creixerà.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Llorens, si us plau. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, en primer lloc també vull donar les gràcies amb la Rosa Soler, la 
representant de l’AMPA del Sant Jordi, per aquest manifest, i a tota la 
comunitat en general.   
 
Penso que una cosa que volem deixar molt clar i que val la pena que en fem 
pedagogia, és un element bàsic, i és que en tot moment la idea i l’acció 
prioritària del Pla d’Actuació Municipal d’aquest govern municipal de 
Convergència i Unió davant del tema de la Pasífae va ser defensar la seva 
construcció.  I vam tenir una actitud rotunda, una actitud ferma, una actitud de 
treball des del principi, des del principi, per defensar aquesta construcció.  
Però permeteu-me que us expliqui d’una manera més àmplia potser que els 
meus companys, per una banda la situació inicial que ens vam trobar, la 
situació de partida com a govern municipal, després l’avaluació de la proposta 
que fa el Departament d’Ensenyament, finalment els compromisos i resultats 
que esperem trobar al final d’aquest procés, i al final evidentment el sentit de 
vot d’aquesta moció que s’ha presentat de manera conjunta. 
 
Bé, cal dir que nosaltres arribem a aquest govern municipal amb una situació 
de partida molt complicada, molt complicada a nivell econòmic. Hem començat 
aquest Ple parlant d’això justament, parlant d’un ICO de 25 milions d’euros, 
parlant d’això.  Per tant, nosaltres ens trobem en un moment amb una situació 
una mica lligats de peus i mans econòmicament per poder tirar endavant 
coses que en unes altres situacions potser les haguéssim pogut atrevir a tirar 
endavant.  
 
Quan el Departament d’Ensenyament, quan el departament d’Ensenyament -i 
amb això coincideixo plenament amb el que hem dit aquí-, d’una manera amb 
molt poc marge temporal, amb molt poc marge, i fins i tot jo diria que amb una 
certa imprecisió durant el temps, i no parlo d’aquesta legislatura, també parlo 
de l’anterior, perquè recordem que l’escola Pasífae des del 2008 és una 
problemàtica que tenim a la ciutat, per tant, una imprecisió temporal que ja ve 
de lluny i que per tant parteix d’un inici, i tampoc podem permetre’ns la 
comoditat d’oblidar d’on venim, perquè si no sabem d’on venim difícilment 
sabrem com podrem arribar allà on volem arribar.  
 
En primer lloc jo sí que soc del sector educatiu, i a més a més del sector 
educatiu públic, jo soc professora i també d’una institució pública, i vull 
manifestar-vos el nostre convenciment més absolut, més sincer, que creiem 



 

que invertir en educació evidentment és una de les eines més potents, més 
importants, per fer una societat madura i una societat responsable.  I per tant, 
com bé exposava el manifest, creiem fermament que una nació que vol 
progressar en la seva democràcia i en la seva equitat, llògicament és aquella 
que dóna un sistema educatiu de qualitat als seus nens, a les seves nenes, 
als seus joves i a les seves joves. Ara bé, ara bé, creiem -i aquesta és la 
realitat que tenim al davant- que l’alternativa d’ampliació que proposa el 
Departament d’Ensenyament no tindria perquè negar l’escolarització pública 
de qualitat, sinó que justament entenem que l’hauria d’assegurar, que l’hauria 
d’assegurar millors condicions d’espai, amb millors condicions de treball.  
Bueno... bueno deixeu-me... 
 
(Comentaris del públic)  
 
NEUS LLOVERAS 
 
Si els regidors no poden parlar... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Jo deixeu-me que m’expressi i després... us ho agrairé. Evidentment, 
evidentment no podem perdre de vista que a la Pasífae es va fer una votació i 
d’una manera molt majoritària es va donar un vistiplau a aquesta alternativa 
presentada, i això ho ha comentat el company Manel Claver d’Iniciativa i 
aquest fet és així.  Ara, el que no podem permetre és que aquesta situació, 
aquesta solució o aquesta proposta d’ampliació, no només sigui positiva per a 
la Pasífae, ha de ser positiva per a tota la ciutadania.  Ha de ser positiva per a 
les dues escoles, tant per a una com per a l’altra. Per tant, aquesta solució ha 
de ser capaç de donar més recursos, de generar més cohesió, i aquesta és 
l’obsessió, aquest és el capteniment, aquest és el treball que com a equip de 
govern hem de perseguir.   
 
S’ha parlat molt dels criteris de planificació.  Són justament, justament és allò 
que cal tenir més present a l’hora de valorar la idoneïtat de quin és el futur 
educatiu de la ciutat, perquè no tenim recursos per a tot, lamentablement.  Per 
tant, la planificació ens ha de servir per veure cap a on anem.  Per això, per 
això les dades demogràfiques que la Generalitat ens planteja, que ens posa 
sobre la taula, que són una base de treball que ens l’hem de creure, que no la 
podem posar en dubte, no la podem posar en dubte, implica que d’una 
manera raonable se’ns proposi davant d’aquesta hipòtesi de tendència 
demogràfica a la baixa, una solució que pot ser la més idònia en aquests 
moments.  No la millor, ni la perfecta, diem la menys dolenta, perquè no 
perdem de vista que altres possibilitats de solució, com apuntava el regidor 
Martorell, també estaven sobre la taula i també estaven a l’ombra de possibles 



 

alternatives al Departament. Jo no puc parlar-vos del futur, jo no tinc, no 
m’atreveixo, no soc capaç de defensar el 2020, em crec una gent que 
treballen a l’IDESCAT  i que teòricament són experts.  Però sí que us puc dir 
una cosa, i aquesta us la puc dir perquè és fefaent, és fefaent: els nens que 
estan ara a P3 a la ciutat, els que fan ara P3 són els que van néixer al 2008.  
Al 2008 vam tenir un padró 792 nens, 792.  El padró del 2011, el padró 
d’aquest any, és d’exactament 618 nounens, o sigui, nens acabats de néixer.  
Per tant, hi ha una davallada en els propers 3 anys de 174 nens en quant a 
padró.  174 nens dividit, i això...   
 
NEUS LLOVERAS 
 
Demano silenci, si us plau. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Això no és una projecció, creieu-me, això són dades feafents de padró 
municipal.  Una projecció de menys 175 nens, si dividiu a 25 són 7 línies. Si 
dividiu a 20 són 6, però estem parlant de en 3 anys una població com la de 
Vilanova i la Geltrú, que ens trobarem davant de 6-7 línies menys a P3, i això 
és feafent, no parlo del 2020, parlo del 2011.  Per tant, per tant, creiem també 
que la immediatesa, la immediatesa no és un criteri en aquest cas negatiu, 
perquè fins i tot la Pasífae demanava que els seus nens poguessin acabar en 
una escola construïda.  Ja només ens queden 3 anys.  Aquests 3 anys, en 3 
anys la primera grup-classe de la Pasífae sortirà de l’escola.  Per tant, i 
acabant aquesta, permeteu-me, avaluació que us volia fer, crec que entenem i 
entenem perfectament emocionalment com a mares i pares, emocionalment 
com a membres de la ciutat, entenem perfectament les inquietuds que 
plantegeu i certament són decisions molt complicades, molt difícils, creieu-me, 
i que també vull dir, depenen absolutament del Departament d’Ensenyament, 
però que no coincideixen -i això ho vull deixar ben clar, perdoneu-, no 
coincideixen, perdoneu, en absolut amb la que era la voluntat inicial d’aquest 
Ajuntament, però que entenem malauradament que hem d’assumir des de la 
voluntat de govern, des de la responsabilitat de govern i des de les 
circumstàncies que se’ns presenten.   
 
Ara bé, ara bé, i també vull fer palès moltes de les coses que deia el Manel, 
compromisos, compromisos.  Anem a parlar dels compromisos, anem a parlar 
de com hem de treballar per assegurar que aquest projecte d’ampliació que 
ens presenti el Departament respongui a les veritables necessitats d’ambdues 
escoles: gimnàs, biblioteca, menjador... Ha de ser l’oportunitat, i per tant com 
a Ajuntament exigirem que el nostre grup de treball d’Urbanisme hi participi en 
aquest projecte, i el segueixi, i el controli, hi estigui a sobre, que no sigui una 
cosa que ens vingui feta.  Hi volem estar a sobre. Compromís número 1.  



 

 
Compromís número 2.  Volem un document, volem un compromís ferm, per 
escrit, de que això es preveu, de que haurà la inversió, de que el Departament 
ho té previst i que no ens estan enganyant novament, novament, com feien en 
anteriors legislatures.  Creiem necessari que cal vetllar perquè el projecte 
educatiu, i creieu-me que sóc absoluta defensora dels projectes educatius de 
qualitat i en això dono tota la raó a lo que deia el regidor Arrufat, perquè jo sé 
que sóc hereva d’un altre tipus d’educació molt diferent a la teva, i tinc la 
històrica de lo que ha estat, no?, per tant entenem que els professionals del 
Departament, que la inspecció, que per a això estan, s’han compromès a fer 
un treball rigorós i continuat amb els equips de mestres i les direccions. Hi 
estarem a sobre i demanarem reunions i demanarem saber quan, com es 
treballa, què s’està fent i cap a quina línia d’integració s’està anant.  Per tant 
això ho podem fer. Aquest compromís nosaltres el podem assumir.  I també 
vetllarem -i això també s’ha dit i crec que és bàsic, i no podem perdre’l de 
vista-, que si efectivament -i com també deia el regidor Arrufat- ens estan 
donant una excusa que potser no és certa i que al 2015, com deien, potser 
ens estan enganyant, comte, perquè nosaltres entenem i vetllarem perquè el 
Sant Jordi mantingui sempre la seva condició de dues línies, de dues línies, 
ara i en un futur.  Entenem que altrament seríem incongruents amb l’excusa 
que ens han donat, la causa primera al·legada, i per tant això també ho 
vetllarem.  
 
Finalment, quins resultats esperem? què volem d’aquest procés?  Home, 
aquest procés és un procés difícil, és un procés molt complexe, que cal seguir 
de prop i que creiem que per a la nostra ciutadania és essencial que acabi 
d’una manera positiva per a totes les parts.  Per tant, treballarem millor la 
comunicació amb els pares, treballarem molt millor el control exhaustiu dels 
compromisos que hem pres, i sobretot, i sobretot creurem totalment 
inadmisible caure en temptacions d’usos partidistes i populistes, perquè això 
al cap i a la fi lo que fa és augmentar la incertesa amb les famílies, i crec que 
no ens ho podem permetre com a societat i com a ciutat. 
 
I finalment, i finalment vull insistir, i ho he dit sempre i m’ho heu sentit dir-ho 
sempre, la qualitat educativa de l’escola Pasífae és d’altíssim nivell en aquests 
moments, com també és d’altíssim nivell la qualitat educativa del Sant Jordi.  
És indiscutible, és indiscutible.  Per tant, partint d’aquesta base, partint 
d’aquest fet, creiem i no consentirem des de la pròpia capacitació que tenim 
com a Ajuntament, que sabem que és limitada, però no permetrem que això 
deixi de ser així, no ho pensem permetre.  Per tant, crec que entre tots, amb la 
professionalitat i la motivació del col·lectiu de mestres i amb la gran implicació 
dels pares i mares que estic copsant des de fa molt de temps, estic segura 
que entre tots ho farem possible, entre tots ho farem possible. 
 



 

Per acabar, el sentit del vot.  Nosaltres, des del Consell Escolar Municipal, 
vam tenir accés a aquest manifest que la Rosa ha explicat, sobretot la part 
final, que és el manifest que diu “Comunitat educativa de Vilanova i la Geltrú 
en favor d’una escola pública de qualitat”, que entenc que és el manifest que 
presentava l’escola Pasífae, juntament amb la Sant Jordi, i em sembla 
recordar que el Volerany, l’Itaca, el Lluch i Rafecas, etc.  Si en el punt número 
2 de la moció que ens presenteu conjunta, fem referència concretament a 
aquest manifest, nosaltres llògicament recolzaríem tota la moció.  Si només 
fem referència a la que proposava el Sant Jordi, que de fet la pròpia Pasífae 
no va voler-hi... va voler-ho modificar, llavorens el punt 2 i 3 no el votaríem a 
favor, eh?  Per tant, si parlem del manifest que nosaltres tenim com a conjunt 
de la comunitat educativa i el que ens ha arribat, que és aquest que es titula i 
que el va presentar al Consell Escolar Municipal... el títol és el que ha llegit la 
Rosa, eh?: “Manifest de la comunitat educativa de Vilanova i la Geltrú, en 
favor d’una escola pública de qualitat”, i que per tant és el sotasignant pel Sant 
Jordi, la Pasífae, el Llebetx, el Margalló, el Volerany, el Pompeu, l’Itaca, el 
Lluch i Rafecas, que a mi em consti... i el Joaquim Mir, gràcies, i a més a més 
un altre, nosaltres hi donarem el vistiplau.  Gràcies. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Un moment, perquè malauradament les intervencions del públic no tenen dret 
a rèplica, ni poden transaccionar ni res, per tant haurem... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, a veure, farem una segona tanda.  Arrufat, què demanaves? 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, només breument, o sigui que s’està oferint fer una transacció per tenir el 
vot a favor del govern, però vull dir, el públic no pot respondre, no té... 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, la moció l’heu presenta... l’han signat tres grups. Entenc que, per 
tant, aquests tres grups són els que han de decidir si accepten la transacció. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Correcte, correcte, d’acord, d’acord, no, no, però com que la regidora mirava 
cap allà... 
 
 



 

ARIADNA LLORENS 
 
No, no, no, jo mirava cap allà perquè m’ha semblat que la Rosa ha presentat 
una... ha fet com un remix entre la inicial del Sant Jordi i la definitiva que van 
presentar amb totes aquestes escoles.  Hi ha un punt essencial, i per això us 
ho demano, hi ha un punt molt essencial que per a mi és molt interessant, que 
diu així: “Així mateix, emplacem a l’Ajuntament de Vilanova a constituir un 
òrgan de seguiment de les conseqüències...”.  Aquesta és la que nosaltres 
entenem que volem donar-hi suport, perquè és la que la Pasífae sí que també 
sotasigna.  I per tant, simplement deia, clar, els grups municipals van 
presentar això el 19 de març, al mig hi ha hagut el Consell Escolar Municipal, i 
tot això és un procés.  Per tant, hi ha hagut una petita modificació.  
Simplement dèiem això, de poguer aprovar el manifest conjunt, és aquest fet. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Llavors, exactament el que proposaves era afegir el punt número 2?  O sigui, 
que el manifest a què fa referència el punt número 2 sigui aquest... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Exacte. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sense treure els altres punts? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, i llavorens el punt número 3, que és el punt que fa referència a la part que 
s’ha tret del primer manifest respecte al segon, s’eliminés.  Sí, sí, s’ha tret, 
eh?, jo tinc aquí el manifest del... 
 
ALCALDESSA 
 
Però al manifest signat no hi surt... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Eh, podeu no acceptar-la, eh? 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
A veure, senyors, senyors i senyores, els tres grups que han signat aquest 
manifest han de manifestar si accepten aquesta transacció.  Senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Demano una... 
 
ALCALDESSA 
 
Un, en representació dels tres.  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Demano en tot cas un moment i una pleitesia, si és necessària, de l’alcaldesa 
o un oferiment.  És que en aquests moments no hem tingut... com que és una 
moció presentada pels tres grups i signada pels tres grups, se’ns està fent una 
transaccional, evidentment no ens posarem a parlar doncs amb aquest espai 
de distància.  Si ens permet un minut, que puguem sortir els portaveus dels 
tres grups i plantejar doncs si acceptem o no les transaccions. 
 
ALCALDESSA 
 
Demanen un minut per parlar els tres portaveus.  D’acord.  Sí, sí, senyora 
Sánchez, un minut.  No, no, un minut, breu.  No, d’aquí una estona ja farem 
una altra parada.  Això és el que ha proposat la portaveu d’Iniciativa. 
 
(Els portaveus dels grups del PSC, CUP i ICV surten de la sala per discutir si 
accepten o no la transaccional proposada per l’equip de govern) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas informo del posicionament en aquest cas davant de la transaccional 
que se’ns plantejava.  Nosaltres el que proposem és, en tot cas, en el punt 
número 2, hi ha el manifest presentat per l’escola Sant Jordi i afegir... votar el 
manifest que es presenta avui, que era el de l’escola Sant Jordi, i afegir “i 
també donarem suport al nou manifest que han redactat conjuntament amb 
les diferents AMPAs”.  Aquesta és la nostra proposta, és a dir, s’ha afegit en 



 

aquests moments un nou manifest i votarem i donarem suport als dos 
manifestos. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, doncs llavorens demanem.... 
 
(Aplaudiments) 
 
Doncs llavors, donat que no s’admet la transacció, donat que no s’admet la 
transacció que era el manifest que va voler votar l’escola Pasífae i que no va 
voler votar... i que no va voler compartir amb el Sant Jordi, lo que sí que us 
demanem és la possibilitat del vot per separat dels quatre punts. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Cap problema en l’acceptació de vot separat de tots els punts de la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Perdoneu, falta... escolteu-me un segon, falta posicionar el Partit Popular. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Bueno, per a posicionar-nos el Partit Popular en 
aquesta moció d’aquesta problemàtica que pateix la nostra ciutat, de 180 
famílies.  Les famílies de la Pasífae van parlar amb tots els grups municipals.  
Jo, des del poc temps que porto sent regidora d’aquest municipi, hem conegut 
la problemàtica i més d’un cop he manifestat de que el que estaven patint 
aquests crios aquesta regidora també ho va patir, no?  No cal que torni a 
explicar que aquesta regidora no va tindre pati, no va tindre biblioteca, no va 
tindre laboratori, no va tindre aula de tecnologia, però sí va tindre una 
educació de qualitat, i més, va tindre una educació allà al centre del Sant 
Jordi, quan és un centre de primària i no pas de secundària com el va tindre 
que utilitzar aquesta regidora.  Igualment estic molt orgullosa de l’educació 
que vaig rebre, amb els professors, amb els pares i amb els companys.  I sí, 
tal i com ha dit l’Arrufat, l’educació marca de per vida a tots els nanos i a 
l’adolescència i quan ja ets adult a la universitat.   
 
Doncs d’acord als... davant meu tinc un dels pares que he parlat, que he 
conegut més, representants de l’AMPA... naltros, des del Partit Popular mai 
hem garantit la construcció del centre de la Pasífae.  Ell ho sap, ho sap el 
Santi.  Sí que hem intentat lluitar per la no desaparició de l’escola i sobretot el 
que sí que ens preocupava des del principi és que si d’acord amb la 



 

competència que té la Generalitat de construir o no el centre educatiu de la 
Pasífae, si aquests crios anaven a passar a dispersar-se o anar a altres 
centres i no conjuntament com ho havien fet des de ben petits.  Me’n recordo 
del dia que la regidora em va trucar, que hi havia una Comissió, de que aquell 
dia havien estat parlant amb el Departament d’Ensenyament, i que havien 
parlat de que l’única solució viable d’acord amb la situació econòmica que 
està patint el país, d’acord amb les retallades que estem patint tots i cadascun 
dels ciutadans, i de la situació de que no hi havien crios suficients, no hi havia 
cens suficient com perquè la Generalitat de Catalunya, el Departament 
pogués fer una despesa d’aquestes característiques per a la construcció d’un 
nou centre, aprofitant la necessitat de les millores de l’edifici del Sant Jordi, 
poder unificar les dues escoles i que sobretot el desig principal dels pares i les 
famílies dels nanos de la Pasífae és que aquests crios acabessin la primària 
tots junts. 
 
Sé que és la solució que a ningú ens agrada, la solució hagués sigut construir 
un nou centre, un nou centre, ben maco, amb tots els equipaments 
necessaris.  Sí, però és que naltros visquem la realitat, naltros estem veient de 
que no hi han despeses.  Com molt bé ha dit la regidora, lo primer que hem 
parlat en aquest Ple ha sigut que l’Ajuntament té un deute de 25 millons 
d’euros.  Hem de demanar un préstec ICO que sortiran de les butxaques de 
tots i cadascú dels vilanovins.  No és una situació fàcil, i fer política no és fàcil, 
no és prendre decisions fàcils, al contrari.  Nosaltres, lamentablement, no 
votarem... no és que votarem en contra de la moció, sinó que votarem igual 
que està fent l’equip de govern, perquè de totes les solucions que s’han 
plantejat trobem que per garantir l’educació d’aquests nens i nenes la solució 
que ha proposat el Departament d’urgència en el moment que era necessària 
la preinscipció, de sapiguer si és necessària o no necessària una altra línia o 
una altra escola, nosaltres pensem que de totes les decisions, la menys 
dolenta, la que menys afecta els interessos de les famílies, va ser la que va 
prendre de forma ràpida, sí, potser no és la més equivocada, o potser sí, no 
ho sabem, ja ho dirà el temps, sempre estem per rectificar, però no per crear 
falses expectatives i faltes promeses, com ha passat al llarg d’aquest temps 
amb moltes famílies dels pares de la Pasífae. 
 
Nosaltres votarem igualment com el govern, demanarem que sigui la votació 
separada, i votarem el punt 1 i 4 a favor i els altres en contra.  Moltes gràcies. 
 
(Crits del públic) 
 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Saben que hi ha d’haver silenci a la sala de Plens, sinó no podran estar aquí.  
D’acord?  Jo crec que la democràcia consisteix a deixar parlar a tothom, oi 
que sí?  Molt bé. 
 
Passem a la votació.  Fem per separat...  senyor Martorell, volia demanar una 
última paraula? 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, és que normalment donem dues... ho dic pels que... o no... 
 
ALCALDESSA 
 
A vegades en donem una... 
 
JOAN MARTORELL 
 
Em sembla que he sentit que ho donava, però bé, potser és un malentès. 
 
A veure, jo només volia fer uns aclariments.  El control dels serveis municipals 
de cara a un equipament s’ha fet sempre, es farà sempre i només faltaria!  És 
a dir, que s’ha de vetllar perquè una escola es faci amb totes les condicions, 
una ampliació o qualsevol projecte que es faci a la ciutat.   
 
Tenim la sensació, per altra banda, que són dipositaris d’allò que el govern de 
la Generalitat doncs ha volgut que sigui per a la ciutat.  Hi ha temes, i ho 
saben, hem parlat aquí temes en què una cosa és la ciutat i una altra és allò 
que vol el govern.  Entenem que la posada en escena que hi ha hagut en 
aquests últims temps ha sigut de validar una proposta que, insisteixo, amb 
l’argument de que l’escola Pasífae havia votat una opció en la qual, clar, se’ls 
diu: tu vols un edifici o no vols edifici?  Ampliació o no ja és un altre tema.  I es 
va quedar aquí, perquè després no es va a l’escola Sant Jordi a explicar el 
mateix, amb les mateixes condicions i que voti la gent del Sant Jordi, que és 
on van a parar també. 
 
(Aplaudiments) 
 
Per tant, aquesta qüestió ens sembla que és veritat que hi va haver una 
votació, però ja ho he dit abans i m’agradaria insistir, en la intervenció al 
Parlament, no precisament per part del meu partit, diguem, sinó que va sortir 
en més d’una intervenció, doncs es va parlar d’una certa voluntat d’enfrontar 
comunitats educatives.  En aquest cas sembla que hi hagi la voluntat, sigui o 



 

no real, d’enfrontar el Sant Jordi amb la Pasífae, els pares d’uns, els pares 
dels altres.  S’està donant una responsabilitat que, insisteixo, que això, que 
entenc que no és de l’equip de govern, però la realitat és aquesta: uns pares 
amb unes altres i arribar a aquest nivell, jo em sembla que no és la manera 
com s’han de resoldre les qüestions, eh?  El grau d’incerteses que hi ha, si el 
preu que costarà fer aquesta ampliació serà similar al d’una escola, si aquesta 
escola d’aquí tres o quatre anys, o cinc, es tornarà obrir o caldrà fer-ne una de 
nova, etc., això, com que no ho sabem, i repeteixo i reitero els arguments que 
he dit abans.  Però sobretot tinc la sensació aquesta de que s’està enfrontant 
comunitats educatives.  No és l’únic lloc, no és l’únic lloc.  I penalitzant... ho 
sento, eh?, però aquests dies hi ha samarretes grogues pertot arreu, i unes 
parlen de l’escola Pasífae, les altres parlen de l’escola pública, però 
penalitzant l’escola pública.  I ens sembla que treballar perquè l’escola pública 
tingui una qualitat no ens sembla un argument que sigui menor.  L’escola 
pública vol dir donar servei, encabir la gent de forma adequada i, si convé 
reduir una mica la ràtio un o dos anys, doncs es redueix.  Perquè va quedar 
clar que la distribució d’alumnat a tot Vilanova està una mica pleneta, per dir-
ho d’una forma suau.  Per tant, hi ha algun grup que té algun bolet que 
doncs... bolet, en l’argot, és tenir una línia de més en alguna escola, que es va 
haver de fer en el seu dia, i que això es pot resoldre si hi ha voluntat.  Perquè 
estem parlant de 184, 180 alumnes que s’han encabir en un lloc en 
condicions, i no perjudicar sobretot la resta, insisteixo.  I sobretot aquesta 
voluntat de que no hi ha d’haver una... encara que ho pugui semblar, una 
intenció d’enfrontar dues comunitats educatives.   
 
I la veritat, el paper del Departament d’Ensenyament és el que sembla, i 
potser m’heu de donar més arguments per pensar el contrari.  I vosaltres 
precisament no sou els qui els hauríeu de donar, sinó que els hauria de donar 
el Departament.  Però això... aquesta és la realitat: hi ha comunitats que han 
rebut un problema que ni s’esperaven, uns altres que se’ls ha posat una 
solució per un problema que tampoc, a algú no els agrada i els altres no, i que 
han hagut de gestionar ells aquesta solució com han pogut, i sobretot explicar-
ho i entendre-ho.  I això, a mi em sap greu i crec que ens ha de saber greu 
posar la gent que està treballant doncs en l’àmbit de les AMPAs de les 
escoles o de la comunitat educativa.  Bàsicament això. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell, per tancar aquesta discusió, senyor Martorell, a mi també 
em sap greu que pel fet de polititzar aquesta discusió hi hagin aquests 
enfrontaments, senyor Martorell.  A mi també em sap greu.  I aquest govern 
municipal ha defensat aquesta escola fins que no ha pogut més.  I a mi lo que 



 

em sap greu és que aquest tema, un tema tan important, que afecta a nens, 
es polititzi d’aquesta manera.   
 
I ara passem a la votació, si us plau.  Per separat.  No, no hi han més 
paraules, passem a la votació. 
 
(Crits del públic) 
 
Punts 1 i 4.  Vots a favor dels punts 1 i 4?  S’aproven per unanimitat. 
 
Vots a favor dels punts 2 i 3?  No s’aprova... no s’ha aprovat perquè a l’equip 
de govern ha sortit una persona per mantenir les majories del Ple.  Per això, 
per això precisament.  Com que falta una persona del PSC, el grup municipal 
de Convergència ha sortit una persona, per tant queda aprovat.  D’acord? 
 
(Aplaudiments) 
 
Abans de votar la moció, a les 21.39 hores, surt de la sala la Sra. GLÒRIA 
GARCÍA i torna un cop acabada la votació. 
 
Es vota la moció, amb la transacció.  En primer lloc es voten els punts 1 i 4, 
els quals s’aproven per unanimitat dels presents. 
 
Seguidament es voten els punts 2 i 3 de la moció, els quals s’aproven amb el 
resultat següent:  
   Vots a favor: PSC, CUP i ICV (12) 
   Vots en contra: CIU i PP (11) 
   Abstenció: (1) Glòria García 
 
Com que la Sra. García ha estat present en les deliberacions, la seva 
abstenció de votar es considera vot d’abstenció. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que aporti les dades sobre previsions de creixement o minva de la 
població escolar a Vilanova i la Geltrú en els propers anys  que han justificat la 
proposta de tancament de l’escola Pasífae i s’obri un procés de discussió i 
reflexió sobre l’oferta escolar a la ciutat, tot contrastant aquestes dades amb 
les que treballa l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Donar suport a l’equip directiu, al claustre de professorat i a l’Ampa 
de l’escola Sant Jordi expressat en el document  “Manifest en contra del 
tancament d’una escola pública a Vilanova i la Geltrú i en favor d’una escola 



 

pública de qualitat” i al “Manifest de la comunitat educativa de Vilanova i la 
Geltrú i en favor d’una escola pública de qualitat”, presentat al Consell Escolar 
Municipal i signat per les AMPAs de les escoles Sant Jordi, Pasífae, Llebetx, 
el Margalló, IES Lluch i Rafecas i IES Joaquim Mir.  
 
TERCER. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que replantegi el tancament de l’escola Pasífae i que escolti i debati 
alternatives amb les comunitats educatives afectades, sense jugar amb la 
pressió de la immediatesa i la urgència del procés de preinscripció. 
 
QUART. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que 
admeti el fet que durant el període de preinscripcions actualment obert sigui 
possible de matricular-se en un grup a l’escola Pasífae.” 
 
 

MANIFEST EN CONTRA DEL TANCAMENT D’UNA ESCOLA PÚBLICA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EN FAVOR D’UNA ESCOLA PÚBLICA DE 

QUALITAT. 
 
Mitjançant aquest manifest, l’equip directiu, el professorat i les famílies de 
l’escola Sant Jordi volem expressar la nostra oposició al tancament de 
l’escola Pasífae, en tant que escola pública, a la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Denunciem i reprovem la mala resolució, per part del Departament 
d’Ensenyament, del problema referent a la construcció de les obres 
definitives de l’escola Pasífae, en tant que part molt afectada per dita 
resolució.  Pensem que la integració de l’escola Pasífae en el projecte de 
l’escola Sant Jordi, hipoteca, com a mínim 7 anys de l’escolarització d’uns 
nens i nenes, d’una i altra escola, en unes condicions poc avaluades i 
relativitzades de massificació. 
 
Emplacem a les diferents administracions públiques a replantejar la situació 
del tancament de l’escola Pasífae i a escoltar i debatre noves 
alternatives, sense la pressió de la immediatesa i la urgència del procés de 
preinscripció. 
 
Creiem en una escola pública digna, on tots els nens i les nenes puguin ser 
escolartizats en les millors condicions i que pugui donar resposta a les 
necessitats educatives del moment amb els recursos i infraestructures 
adequats. 
 
Demanem un model d’escola pública basat en la previsió eficient a llarg 
termini i no sustentat sobre la improvisació del moment i en funció del context 



 

o les circumstàncies.  Al final, són les escoles les que pateixen, en el seu dia a 
dia, les conseqüències d’un mal plantejament educatiu a nivell de ciutat i de 
país. 
 
Volem una escola pública que sigui interpretada, principalment, a nivell 
pedagògic i no només a nivell pressupostari o polític, i que s’escolti els 
mestres a l’hora de planificar-la, en tant que professionals de l’educació. 
 
Exigim una escola pública entesa com una inversió per a un futur ple 
d’oportunitats i no com una despesa d’un present incert. 
 
Defensem el dret de cada escola a poder perfilar de forma autònoma i 
responsable els contorns del seu projecte educatiu i defensem el dret de 
cada família a poder escollir lliurement la línia educativa de l’escola on 
matricular els seus fills i filles. 
 
Per últim, imaginem una escola pública de qualitat que esdevingui un motor 
de recuperació i base indiscutible de la consolidació d’un demà més 
pròsper. 
 

Equip directiu, claustre de professors i AMPA de l’escola Sant Jordi. 
 
 
MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

I EN FAVOR D’UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT 
 
Mitjançant aquest manifest, la comunitat educativa de Vilanova i la Geltrú vol 
expressar la seva preocupació en referència al deteriorament de 
l’ensenyament a la nostra ciutat.  Desitgem i concebem una escola pública 
entesa com una inversió per al futur d’un país ple d’oportunitats i no com una 
despesa d’un present incert. 
 
Creiem en una escola digna, on tots els nens i les nenes puguin ser 
escolaritzats en les millors condicions i que pugui donar resposta a les 
necessitats educatives del moment amb els recursos i infraestructures 
adequats. 
 
Demanem un model d’escola pública basat en la previsió eficient a llarg 
termini i no sustentat sobre la improvisació del moment i en funció del context 
o les circumstàncies.  Al final, és la comunitat educativa la que pateix, en el 
seu dia a dia, les conseqüències d’un mal plantejament de l’ensenyament a 
nivell de ciutat i de país. 
 



 

Pensem que aquest model d’escola pública de qualitat ha de ser interpretat, 
principalment, a nivell pedagògic i no només a nivell pressupostari, i que 
s’ha escoltar a tots els agents implicats. 
 
Per tot això, 
 
Emplacem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
augmentar els recursos destinats a l’ensenyament a la nostra ciutat. 
 
Així mateix, emplacem a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a constituir un 
òrgan de seguiment de les conseqüències generades per l’actual situació de 
crisi econòmica a la nostra ciutat. 
 
Imaginem una escola pública de qualitat que esdevingui un motor de 
recuperació i base indiscutible de la consolidació d’un demà més pròsper. 
______________________________________________________________ 
 
 

  20.  MOCIÓ D’ICV PER EXIGIR ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT AMB AQUEST AJUNTAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia.  Passem al punt número 20.  
Senyor secretari, si us plau... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Els ens locals de Catalunya han arribat a una situació financera límit. L’estat 
de les finances locals, històricament precària, s’ha vist agreujada per diferents 
factors. La manca d’ingressos propis, el descens generalitzat de l’activitat 
econòmica, la disminució de les transferències de recursos als ajuntaments 
per part de l’Estat,  s’hi ha de sumar en els últims mesos la retallada dels fons 
i els retards en els pagaments dels deutes continguts per la Generalitat amb 
els ajuntaments, que contribueix encara més a l’ofegament econòmic de les 
corporacions locals.  
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que els ajuntaments ja fa molts 
anys que estan portant a terme competències que no els són pròpies i 
assumint el seu cost. Els ajuntaments, l’administració més propera als 
ciutadans, està atenent una sèrie de demandes sobre les quals no hi tenen 
una obligació legal de satisfer-les. Es tracta sobretot de la prestació de serveis 
vinculats a l’educació, la cultura, l’esport, la seguretat, la protecció civil i la 
promoció social. Els ajuntaments fan aquesta prestació de serveis per 



 

convicció i amb una vocació total per seguir responent a les necessitats reals 
de la ciutadania com a administració més propera i coneixedora d’aquestes, 
però la greu situació de les finances locals pot obligar a replantejar la 
continuïtat dels serveis i prestacions que avui exercim des del món local. 
 
Una de les principals lloses que avui pesa sobre la precarietat de les finances 
locals és l’incompliment dels convenis amb els ens locals i la reducció 
unilateral de les aportacions del Govern de la Generalitat que afecta a serveis 
bàsics dels nostres ajuntaments, com les escoles bressol, les escoles de 
música, d’art i dansa o els serveis socials, aguditzant així els problemes de 
tresoreria municipal i provocant major incertesa sobre els compromisos 
adquirits per la Generalitat i les projeccions pressupostàries que han de fer els 
ens locals per al proper any. 
 
Atès que les retallades del govern de la Generalitat agreugen el dèficit dels 
ajuntaments i qüestionen la viabilitat dels serveis provocant una afectació de 
la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la 
Generalitat als ajuntaments.  
 
Atès que s’han succeït diverses iniciatives parlamentàries que reclamen al 
Govern de la Generalitat fer públiques les dades sobre el deute de la 
Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la 
Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va 
acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de 
la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i 
els seus organismes, dependents i vinculats.  
 
Atès que en la reunió del “Consejo de Política Fiscal y Financiera” del dia 17 
de gener de 2012, el Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques va 
proposar als Governs de les CCAA aprovar, de manera imminent, una línia 
ICO per a que aquestes puguin afrontar els seus pagaments més endarrerits i 
que, una part important d'aquests correspon a les seves transferències als 
Ajuntaments, els quals per aquest motiu tampoc poden complir amb els seus 
pagaments a proveïdors, molts d'ells autònoms i autònomes, micro i petites 
empreses, molts i moltes d'elles del mateix municipi. 
 
Atès que aquests acords, a data d’avui, no s’han complert. 
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament  ACORDA: 
 
PRIMER. Instar l’alcaldessa perquè faci públic el deute que el Govern de la 
Generalitat té amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tots els seus 
organismes, dependents i vinculats. 
 



 

SEGON. Exigir al Govern de la Generalitat amb caràcter d’urgència, el 
calendari per al pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens 
locals. 
 
TERCER. Demanar a la Generalitat que de la mateixa manera que ha 
demanat un crèdit per fer front al pagament als seus treballadors i 
treballadores, estableixi una línia de finançament específica a partir de l’acord 
del “Consejo de Política Fiscal y Financiera”, del dia 17 de gener de 2012, per 
liquidar els seus deutes amb els Ajuntaments abans del 29 de febrer. 
 
QUART. Notificar l’acord del Ple Municipal al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo.  Ai, disculpes, sí, sí, perdó, senyor 
Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyora alcaldessa, en el seu primer discurs davant aquest Ple, ja com a 
alcaldessa, i reiteradament posteriorment, ha parlat de transparència com un 
dels objectius del seu mandat.  La nostra ciutadania ha tingut la informació del 
deute que aquest Ajuntament té amb els seus proveïdors, de 24.900.000 
euros, és un bon exercici d’informació i transparència.  Però per tal que tota la 
nostra ciutat tingui una bona foto de l’estat dels comptes municipals, no 
podem deixar, també com a exercici de transparència, d’informar-la dels 
nostres deutors.  Parlem dels deutors institucionals, i principalment del govern 
de la Generalitat.  També és cert que ens deuen diners la Diputació de 
Barcelona, però el gran gruix a febrer de 2012 era del govern de la 
Generalitat. 
 
Si aquest deute hagués estat resolt, segurament la situació de la hisenda 
municipal seria diferent.  Acabem d’aprovar el pagament d’1.030.000 euros del 
conveni Generalitat i Diputació.  És un pas, sí, però Iniciativa demana que en 
l’exercici d’informació i transparència el govern municipal faci públic la resta 
del deute que la Generalitat té amb el nostre Ajuntament, i que negociï un 
calendari de pagament per tal de reduir les tensions de la nostra tresoreria. 
 
Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  D’acord, ara sí, senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Com vostè sap, existeix una necessitat d’un 
model de finançament local propi, recordant que els ajuntaments estan fent 
front a obligacions per les quals no hi ha competència atribuïda legalment.  
Aquest fet fa que no comptin en els corresponents recursos i fa més clara la 
necessitat que sapiguem què és lo que s’ha de prioritzar.  La difícil situació 
econòmica de les finances municipals i de la Generalitat, produïda per un 
desajust entre els ingressos i les despeses els últims anys, ha col·locat una 
situació que pot portar al col·lapse financer pels impagaments de les dues 
administracions. 
 
No obstant, estem d’acord, molts d’aquests serveis funcionen perquè els 
ajuntaments efectuen el servei, preveient que la Generalitat satisfarà els 
imports que li pertoquen i per tant les alteracions en el preu dels serveis ja 
realitzats, com en el cas de les escoles bressol o les escoles de música, 
agreugen la situació de la hisenda local. 
 
Bé, farem públic el deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament i tots els seus 
organismes vinculats en dates properes, i així mateix, des de la Regidoria 
d’Hisenda ja s’ha instat a que la Generalitat efectuï els pagaments pendents i 
s’estan efectuant diferents gestions pertinents per desencallar els problemes 
de pagament.  Una vegada existeixi fluïdesa en el crèdit públic d’acord amb 
les mesures adoptades pel govern de l’Estat i el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera a les comunitats autònomes. 
 
Com vostès saben, ja està en marxa el Pla que han aprovat avui, el Pla de xoc 
de la Diputació, que l’objectiu principal és aportar liquiditat als ajuntaments de 
les comarques de Barcelona, mitjançant un pagament per compte de la 
Generalitat de Catalunya, per pagar aquestes deutes que estan reconegudes 
a 31 del 12 del 2011,  i per tant que siguin líquids i exigibles en els consistoris 
d’aquesta demarcació.  Per fer-ho possible, la Diputació –com hem comentat 
en la primera moció- ha obert la línia de finançament de 200 millons d’euros, a 
la qual s’han referit abans i ens adreçat avui, el beneficiari podrà obtenir com a 
màxim un finançament d’una deute que tingui reconeguda la Generalitat amb 
un límit màxim de 4 millons d’euros. 
 
Nosaltres, com hem comentat abans, solament hem pogut demanar en aquest 
conveni un import d’1.033.000 euros aproximadament.  Tenim coneixements 
que la resta de la deute es farà efectiva aproximadament entre els mesos de 



 

juny i juliol; per tant, entenem que la deute es farà efectiva en aquest 2012 en 
mesos propers. 
 
Per tant, demano, si us plau, en lo que es refereix al primer punt, en tot cas si 
hem de comentar-lo, el de plantejar si nosaltres informarem, cap mena de 
problema.  Però el que fa referència a l’abans exposat, en aquest moment 
crec que no té lògica demanar a la Generalitat quan en aquest moment sabem 
que es farà efectiu a les dates que hem plantejat abans de l’estiu.  Per tant, 
entenem que s’hauria de demanar la retirada de la moció, ja que l’import 
efectiu es farà abans del mes de juny i juliol. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, la moció no la retirem, continuem mantenint 
en tot cas el primer punt, de que es faci públic el deute que el govern de la 
Generalitat té amb l’Ajuntament de Vilanova.  En tot cas, senyor Gargallo, sí 
que podem acceptar de que li donem, i esperem que al juny-juliol rebem 
aquests diners de la Generalitat, i nosaltres no tornarem a fer cap moció, ho 
podem acceptar, però la moció no la retirem, i el primer punt no la retirem.  
Volem que se faci públic. 
 
No hi ha cap problema amb el govern? 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
No hi ha cap manera de problema en fer-ho.  
 
MANEL CLAVER 
 
Pues mantenim la moció... 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Ja li he dit que en tot cas ja ho he comentat, el tema de fer-ho públic.  I l’altre 
tema, en tot cas esperar-nos als mesos de juny-juliol, perquè crec que 
demanar una qüestió que en aquest moment està resolta, crec que no és 
oportú, quan justament s’ha plantejat i ja tenim pràcticament dates de 
pagament. 
 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Mantenim, per tant, la moció amb el primer punt només. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Exacte. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, quedem així, doncs.  És a dir, la moció, els acords és únicament el 
punt 1, eh?  Paraules?  No?  Senyor Rodríguez, perdoni. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Per manifestar el nostre vot favorable en aquesta 
moció, ja sigui tal com ha quedat ara reduïda, o hagués sigut en tota la seva 
extensió li haguéssim donat el nostre vot favorable, perquè entenem doncs 
que és lògic que si una administració deu uns diners a una altra administració 
es paguin.  I per tant ho haguéssim votat a favor.  Ara, no ens en podem estar 
de dir que com a mínim resulta curiós que aquella força política que és 
corresponsable de que a la caixa de la Generalitat no hi hagi ni pols, siguin els 
que insten a que la Generalitat pagui els deutes que té amb els ajuntaments.  
Home, si com a mínim tinguessin la mateixa sensibilitat que tenen perquè 
l’administració de la Generalitat pagui a l’Ajuntament de Vilanova quan 
estaven governant a la ciutat haguessin tingut la mateixa corresponsabilitat 
per pagar les 404 empreses que estan esperant que avui aquest Ple aprovés 
aquest acord per poder cobrar, segurament avui no haguéssim tingut que 
aprovar un crèdit, la petició d’un crèdit de 25 milions d’euros.  Ho sento, però 
és que no ens en podíem estar de dir-ho.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Alguna paraula més?  D’acord, doncs passaríem 
a la votació d’aquesta moció amb l’únic acord, que és el punt 1.  Vots a favor 
de la moció?  S’aprova per unanimitat.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“S’ACORDA: 
 



 

Instar l’alcaldessa perquè faci públic el deute que el Govern de la Generalitat 
té amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tots els seus organismes, 
dependents i vinculats.” 
 

  21.  MOCIÓ D’ICV DEMANANT LA CONSTITUCIÓ D’UN CONSELL 
ASSESSOR D’URBANISME I D’UN PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és la moció número 21.  Senyor secretari, si us 
plau. 
 
SECRETARI 
 
Hi ha una transaccional, però jo llegiré primer la que es proposa, eh? 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció presentada, que és la 
següent: 
 
El Ple extraordinari del 23 de gener de 2012 va aprovar una moció sobre la 
revisió del Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal. El quart acord de la moció 
estableix: “iniciar els tràmits per a la constitució d’un Consell Assessor 
Urbanístic, com a element per a vehicular el procés de consulta ciutadana 
general en matèria urbanística”. 
 
El marc normatiu establert al Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
(TRLUC), aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i al Reglament de 
la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLUC), aprovat per Decret Legislatiu 
305/2006, de 18 de juliol, estableixen en relació amb la participació ciutadana 
la garantia al dret d’informació, d’iniciativa i de participació. 
 
El Consell Assessor d’Urbanisme ha de promoure i liderar el procés de 
consulta i participació ciutadana en la redacció del nou POUM i el seu 
seguiment posterior. 
 
El Reglament de la Llei d’Urbanisme indica que “Les administracions 
públiques han de fomentar la participació social en l’activitat urbanística i, en 
especial, en l’elaboració i tramitació dels instruments de planejament 
urbanístic.” (art. 15 apartat 2) i “Per facilitar la participació en el procés de 
formulació dels instruments de planejament urbanístic, l’administració 
competent pot aprovar el corresponent programa de participació ciutadana” 
(art. 22 apartat 1). 
 



 

Com indica el mateix Reglament, l’Ajuntament pot acordar, en qualsevol 
moment anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del 
programa de participació ciutadana (article 105, apartat 1).  
 
Per aquest motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Constituir el Consell Assessor d’Urbanisme abans de dos mesos. 
 
SEGON. Constituït el Consell Assessor d’Urbanisme, que aquest elabori un 
programa de participació ciutadana en els dos mesos posteriors a la seva 
constitució i es presenti a aprovació del Ple.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Disculpin, en tot cas faré l’exposició dels motius de la moció, que en els atesos 
crec que expliquen molt bé, o intenten explicar molt bé la necessitat, primer, 
que el nostre grup municipal i crec que recollint l’esperit de l’acord que es va 
votar en la moció que vam presentar perquè s’iniciés el procés de revisió del 
POUM de la nostra ciutat, que es faci aquest any és crec que fonamental, 
aquest primer any, el 2012 concretament, fonamental iniciar el debat, el 
procés participatiu i la consulta amb la ciutadania sobre els objectius del 
model de ciutat que volem i que ha de recollir després i ha d’incorporar el que 
seria doncs el dibuix tècnic o la projecció tècnica del que ha de ser el nostre 
POUM. 
 
Amb aquesta finalitat, i recollint doncs el que deia la mateixa moció, i en el 
punt... creiem que, tal i com determina la Llei, és necessari que tinguem doncs 
el Consell Assessor d’Urbanisme, que ha de vetllar per la revisió del POUM, 
per la redacció d’aquest POUM, sobretot per al procés participatiu, per garantir 
aquesta consulta, de la mateixa manera que aquest Consell Assessor ha de 
vetllar i ha de guiar, doncs, entenem que totes les accions, la reflexió i la 
consulta de tota la tasca de planejament, si voleu menor, perquè no és la 
revisió del Pla General, menor que podem fer a la nostra ciutat. 
 
En aquest sentit el govern ha adreçat una transaccional, que bàsicament el 
que planteja és que iniciem, diem-ne, per parts el procés fins a la constitució 
inclús del Consell Assessor d’Urbanisme.  Bàsicament és... la primera 



 

transaccional diria que és constituir la Comisió de seguiment del procés de 
participació del POUM abans de dos mesos, i en la segona transacció i el 
segon acord ens diu: “constituïda la Comisió de seguiment del procés de 
participació del POUM, que aquesta sigui l’encarregada d’anar elaborant les 
propostes i els cronogrames de participació ciutadana”, i en aquest cas, com a 
grup ponent, afegiríem: “i la proposta de constitució i funcionament del Consell 
Assessor Urbanístic que determina la Llei”. 
 
És a dir, doncs donem aquest temps perquè la Comisió de seguiment es creï, 
s’elabori el procés participatiu i de consulta per fer el nou POUM, i que d’aquí 
al temps també doncs faci una proposta per la constitució d’aquest Consell 
Assessor Urbanístic, que ha de ser un òrgan que tingui llarga vida, perquè ha 
de seguir concretament doncs les determina... o sigui, el que comporti de 
gestió i de seguiment del nou POUM sorgit, així com de tot l’urbanisme de la 
nostra ciutat. 
 
Els hi acceptaríem doncs aquestes transaccionals, fent aquest afegitó, que 
també doncs aquesta Comisió de seguiment ens fagi la proposta de la 
constitució i funcionament del Consell Assessor Urbanístic que determina la 
llei, que hem de tenir per Llei. 
 
ALCALDESSA 
 
De fet, en el redactat ja parla de que “aquesta sigui l’encarregada d’anar 
elaborant les propostes i els cronogrames de la participació ciutadana i del 
procés...” 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
I de la proposta per a la constitució i funcionament del Consell Assessor 
Urbanístic, que és el que hem de tenir per Llei. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, si de cas li contesto.  No hi ha cap problema, perquè tal com vam estar 
comentant, es té ja preparat una proposta de cronograma per debatre a la 
Comisió Informativa que va en aquesta línia, que es comenci ja amb la creació 
de la Comisió de seguiment i que aquesta sigui la que vagi fent el seguiment 
de tot el procés i també s’encarregui de la constitució del Consell Assessor.  
Per tant, no tenim cap inconvenient en afegir això, perquè aquesta és la 
voluntat que hi ha. 
 
En aquests moments no podem explicar exactament, no podem donar per fet 
aquest procés perquè toca parlar-lo a Comisió Informativa, però va en la línia 



 

del que aquí s’acorda i, per tant, des del govern donaria... amb aquest afegitó 
donaríem suport a la moció. 
 
Paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Bé, només per defensar òbviament el vot de la Candidatura d’Unitat 
Popular.  Òbviament aquest grup hem estat a favor de la redacció d’un nou 
Pla d’Ordenació.  Des de la CUP no entenem la redacció d’un Pla d’Ordenació 
sense tot un procés de participació i, de fet, així ho contempla la llei.  A més a 
més la llei, com deia la senyora Sánchez, també ens obliga a la creació del 
Consell Assessor d’Urbanisme i per tant doncs votarem a favor d’aquesta 
moció.  Entenem que en Comisió Informativa doncs s’acabaran de parlar els 
detalls de com es crea i quins han de ser els tempos de tot plegat, i per tant 
doncs donarem suport a aquesta moció, esperant a veure com van les 
converses en Comisió Informativa.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, gràcies.  Més paraules?  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, per posicionar el nostre grup, el grup del Partit Popular.  Per començar dir 
que si analitzem, perquè la moció parla de lleis, parla de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya i aprovat per un Decret Legislatiu, el Reglament de la Llei, i 
sembla de fer una composició, no?  De fet, el text refós de la Llei del Sòl, del 
20 de juny del 2008, regula en el seu títol primer les condicions bàsiques 
d’igualtat i drets i deures constitucionals dels ciutadans, que estableix tres 
vessants, tres grans línies, que serien: el de la ciutadania en general i la seva 
relació amb el sòl i l’habitatge, inclosos drets i deures, amb independència de 
quines serien les seves activitats i el seu patrimoni.  Després tindríem el règim 
d’iniciativa privada per a l’activitat urbanística, establint aquesta com una 
activitat econòmica d’interès general que afecta tant a la propietat com a la 
lliure empresa; i l’estatut de la propietat del sòl, definida com un conjunt de 
facultats i deures en el que s’inclou la participació en l’actuació urbanitzadora 
d’iniciativa privada. 
 
El mateix text refós reconeix el dret de la ciutadania a la informació, a 
l’ordenació del territori, a l’ordenació urbanística i a la participació de forma 
activa en els procediments d’elaboració i aprovació d’instruments d’ordenació.  
Finalment, és veritat, el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
estableix també el dret a la informació, iniciativa i participació. 



 

 
L’urbanisme és, des del punt de vista conceptual, una funció pública, una 
funció pública que ha d’estar al servei de l’interès general per sobre dels 
interessos particulars. Quan parlem d’interès general val a dir que en el 
moment de desenvolupar aquesta funció pública s’ha de ser molt curosos de 
no caure en la temptació d’afrontar el planejament amb criteris motivats per 
interessos particulars.  No sempre econòmics sinó, com podria passar en 
molts casos, d’interès de caire ideològic i polític.  Seguint amb aquesta 
vessant, i ja que aquesta moció està molt centrada en preceptes de 
raonament jurídic, com no podria ser d’una altra manera, el capítol IV del títol 
II del propi Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix els drets i 
deures dels propietaris, uns drets i deures que porten una seguretat jurídica 
necessària i imprescindible des d’un punt de vista democràtic i que no hem 
d’oblidar.  I finalment, i entrant en l’apartat merament polític, si hem convingut 
que l’urbanisme és una funció pública i una activitat econòmica d’interès 
general, hem de tenir ben clar que ha de ser coherent amb un model de ciutat 
que volem, un model consensuat i amb una clara direcció, és a dir, abans 
d’iniciar un procés urbanístic amb el corresponent procés participatiu primer 
hauríem d’establir de forma clara i consensuada cap a on ens ha de portar 
aquest procés, quin és el model, quin el directiu, amb quines causes i amb 
quins criteris.  Perquè sinó, si no ho fem així, cometríem l’error en termes 
urbanístics de començar la casa per la teulada.  El grup municipal del Partit 
Popular, en la votació que va donar lloc a l’aprovació de la revisió del Pla 
General d’Ordenació Urbana Municipal, es va posicionar en contra de la 
proposta per motius ja suficientment motivats com són els esmentats 
anteriorment.  Ara bé, un cop acordat la revisió del Pla General amb el nostre 
vot en contra i observant atentament les disposicions legals, així com la 
conveniència de que el procés s’ha de portar a terme amb el major quòrum 
possible per part de la ciutadania, hem de votar a favor d’aquesta moció.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies, gràcies senyora alcaldesa. El regidor del PP ha fet una bona 
intervenció legal, ha esmentat varis articles.  Nosaltres evidentment donarem 
suport en aquesta moció.  Crec que cal distingir dues qüestions, que és el 
procés de participació que va assumit en qualsevol tràmit urbanístic amb els 
30 dies d’informació pública, etc., i després hi ha el tema del Consell Assessor  
Urbanístic que nosaltres, no és obligatori, és potestatiu, els ajuntaments ho 
podem fer, nosaltres ho dèiem al programa perquè creiem que no només 



 

volem parlar de Pla General, en els propers mesos parlarem d’un Pla Local 
d’Habitatge, parlarem d’un possible Pla de Mobilitat i per tant és necessari 
incorporar la ciutadania, les entitats i tota la gent interessada que vulgui 
participar en aquests processos de decisió prèvia de les polítiques públiques i 
en aquest sentit doncs creiem que és important comptar amb algun tipus d’ens 
deliberatiu que vetlli per no només el Pla Local... el Pla General o no només el 
Pla Local d’Habitatge, és a dir, no només veure les coses des d’un punt de 
vista sectorial, sinó veure la globalitat i incentivar la participació en aquest 
sentit. Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Per tant... la senyora Sánchez vol alguna cosa?  Fem 
una última paraula.  Digui’m. 
 
FRANCISCO ÀLVAREZ 
 
Només una apreciació i és per la intervenció del senyor Llobet.  Lo que hem 
de votar aquí és la comissió de seguiment del procés participatiu referent al 
Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal, no estem parlant de Pla de Mobilitat o 
d’altres qüestions que ha esmentat que podríem debatre, però vull dir que no, 
entenc que no és lo que votem aquí, sinó respecte al Pla General. 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte, el procés participatiu, sí. Que de fet per això jo mateixa he exposat 
la moció, la transaccional, perquè des del departament de Participació.  
L’última, eh?, ja. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, molt breument.  Potser no m’he explicat bé.  És a dir, aquest Consell no ha 
de tenir un inici o un final sinó que ha de ser un Consell que tingui llarga vida 
per parlar no només del Pla General sinó de tots aquells instruments que 
influeixen en la vida de la ciutat. 
 
ALCALDESSA  
 
Vinga doncs, passem a la votació.  Vots a favor de la moció amb la 
transaccional?  Perfecte.  S’aprova per unanimitat. 
 
Cinc minuts?  Portem dues hores més, però cinc minuts de veritat, eh?  Vinga. 
 



 

Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
Després de la votació, a les 22 hores, es fa una pausa.  Es reinicia el Ple a les 
22.08 hores. 
 
La Sra. CLÀUDIA DURAN MAS ja no torna al Ple. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Constituir la Comissió de Seguiment del Procés de Participació del 
POUM abans de dos mesos. 
 
SEGON. Constituïda la Comissió de Seguiment del Procés de Participació del 
POUM, que aquesta sigui l’encarregada d’anar elaborant les propostes i els 
cronogrames de participació ciutadana, i la proposta de constitució i 
funcionament del Consell Assessor Urbanístic que determina la llei.” 
 
 

  22.  MOCIÓ EN RELACIÓ AMB LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES. 

 
 

ALCALDESSA 
 
Moció número 22, amb relació a la commemoració del Dia Internacional de les 
Dones.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones, és un dia ple de 
simbolisme per a les dones i la lluita pels seus drets, però també per a totes 
aquelles persones compromeses amb la igualtat. Un dia en el qual retem 
homenatge a les dones que des de tots els racons del món ens han precedit i 
han obert el camí per aconseguir una societat més justa i igualitària. I és que 
les seves iniciatives no sempre han estat prou reconegudes, tot i haver estat 
determinants per al progrés del conjunt de la humanitat.  
 
És un dia, doncs, que ens porta a incloure aquest llegat en els nous reptes de 
futur. I com s’ha demostrat en diferents moments de la història, i sobretot en 
contextos difícils com en el que ens trobem en l’actualitat, no podrem construir 
nous models de societat sense les seves aportacions. Hem d’incloure el talent 
i el lideratge de les dones com a motor del canvi que els nostres municipis 
necessiten.  



 

 
I això ho hem de fer donant l’espai i el reconeixement que es mereixen i 
recordant que la consecució dels drets de les dones sempre ha tingut com a 
resultat la millora de les condicions de vida del conjunt de la humanitat.  
 
És per això que manifestem la necessitat de:  
 

• Posar en valor el lideratge de les dones en els processos de canvi que 
la societat necessita.  

 
• Incrementar la presència de les dones en els llocs de responsabilitat de 

les institucions públiques, les empreses, la cultura, la ciència.... per tal 
de crear i desenvolupar projectes innovadors i de futur.  

 
• Fomentar la coeducació, l’accés a les noves tecnologies i la integració 

de les dones al mercat laboral i l’emprenedoria. 
 

• Potenciar la coresponsabilitat dels homes en les tasques de cura i de la 
vida. 

 
I finalment no podem oblidar que cal continuar donant suport als programes 
per atendre totes aquelles dones en situació de vulnerabilitat. I en especial cal, 
més que mai, treballar conjuntament i avançant per eradicar la violència contra 
les dones, que és la manifestació més perversa de la desigualtat entre homes 
i dones.  
 
Totes les dones i homes de les institucions del país volem fer visible i explícit 
el nostre compromís per construir un futur millor per a tothom. 
 
Per tot això, els grups sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Donar suport al Manifest de la Diputació de Barcelona elaborat per 
al dia 8 de març, dia internacional que commemora la igualtat entre homes i 
dones, sota el lema de “Liderant el present, construint el futur”. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.” 
 
 
 
 
 



 

MANIFEST 
 

8 DE MARÇ DE 2012  
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES  

“LIDERANT EL PRESENT, CONSTRUINT EL FUTUR” 
  

El 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones, és un dia ple de 
simbolisme per a les dones i la lluita pels seus drets, però també per totes 
aquelles persones compromeses amb la igualtat.  Un dia en el qual ens reunim 
aquí per retre homenatge a les dones que des de tots els racons del món ens 
han precedit i han obert el camí per aconseguir una societat més justa i 
igualitària. I és que les seves iniciatives no sempre han estat prou 
reconegudes, tot i haver estat determinants per al progrés del conjunt de la 
humanitat. 
  
És un dia, doncs, que ens porta a incloure aquest llegat ens els nous reptes de 
futur. I com s’ha demostrat en diferents moments de la història, i sobretot en 
contextos difícils com en el que ens trobem en l’actualitat, no podrem 
construir nous models de societat sense les seves aportacions. Hem d’incloure 
el talent i el lideratge de les dones com motor del canvi que els nostres 
municipis necessiten.  
 
I això ho hem de fer donant l’espai i reconeixement que es mereixen i 
recordant que la consecució dels drets de les dones sempre ha tingut com a 
resultat la millora de les condicions de vida del conjunt de la humanitat.  
 
ÉS PER AIXÒ QUE MANIFESTEM LA NECESSITAT DE: 
 
�  Posar en valor el lideratge de les dones en els processos de canvi que la 

societat necessita.  
 
�  Incrementar la presència de les dones en els llocs de responsabilitat de les 

institucions públiques, les empreses, la cultura, la ciència..., per tal de crear 
i desenvolupar projectes innovadors i de futur.  

 
�  Fomentar la coeducació, l’accés a les noves tecnologies, i la integració 

de les dones al mercat laboral i l’emprenedoria  
 
�  Potenciar la coresponsabilitat dels homes en les tasques de cura i de la 

vida  
 
I finalment no podem oblidar que cal continuar donant suport als programes 
per atendre totes aquelles dones en situació de vulnerabilitat. I en especial 
cal, més que mai, treballar conjuntament i avançant per eradicar la violència 



 

contra les dones que és la manifestació més perversa de la desigualtat entre 
homes i dones.  
 
Avui 8 de març, totes les dones i homes de les institucions del país volem fer 
visible i explícit el nostre compromís per construir un futur millor per a tothom.  
____________________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, aquesta moció el que pretén fer és justament això, fer 
un recordatori, una commemoració del passat 8 de març que, com sabeu, va 
ser el Dia Internacional dels Drets de les Dones, i crec que sempre és un bon 
moment per retre un homenatge a totes aquelles dones del passat de tots els 
racons de món que ens han representat i que han treballat per aconseguir una 
societat més justa.  
 
Sempre he cregut que treballar pels drets de les dones, al cap i a la fi té un 
resultat directe en la millora de les condicions de vida del conjunt de tota la 
humanitat, per tant és bo recordar-ho i en aquesta data que ha passat, 8 de 
març, doncs presentem novament al Ple, com no pot ser d’altra manera, una 
moció en aquest sentit.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per explicitar el nostre suport a la moció i simplement... ahir, quan vèiem les 
imatges que sortien de la vaga general em va fer gràcia un cartell, però no 
gràcia, sinó allò que mai segurament ens hem donat compte que treballar per 
una societat igualitària vol dir. Ahir les dones també estaven en vaga general, i 
deia concretament aquest cartell “No estem disposades. Fem vaga general de 
netejar i de ser cuidadores de la llar”.  Un treball que mai ha estat reconegut ni 
es reconeix a la nostra societat i que gràcies a ella doncs funcionem també 
activament com a societat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Arrufat. 



 

 
QUIM ARRUFAT 
 
Breument, no ens estendrem perquè formaria part d’un altre debat. A 
nosaltres no ens agrada el contingut, no creiem que sigui aquesta la via per 
celebrar, ni el contingut ni el pòsit ideològic per celebrar el Dia Internacional de 
la Dona Treballadora, i ens abstindrem a la moció.  Sembla molt estrany i 
requeria més explicacions, però formaria part d’un altre fòrum. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Més paraules?  Sí, senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, jo només per comentar, per anunciar el vot favorable i només dir que no 
només allò que encara toca recordar, sinó que realment malauradament 
encara passen moltes coses i que, per exemple, la violència masclista aquest 
any fins el 5 de març portem 7 dones mortes a Catalunya i tot l’any passat 
2011 n’eren 10.  Vull dir que clar, és un tema encara important i després 
segueix, segueix sent important lo de l’escletxa laboral que comentaven ara, 
perquè sortia encara que hi ha un 23% de mitjana de diferència entre els sous 
d’homes i dones, i després tots els abusos i els atacs.  Fa quatre dies es va 
suïcidar una de les dones que va ser atacada amb àcid mentre estava dormint 
pel seu home, que home, encara allò que et colpeix i encara segurament 
també podríem comentar coses de contingut, però vull dir, és igual, són coses 
que encara penso que és molt important sensibilitzar a la societat i encoratjar 
les dones que estan en una situació vulnerable a seguir lluitant pel tema.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Grifell.  Per tant, si no hi ha més paraules passaríem a la 
votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots 
a favor de tots els grups excepte l’abstenció del grup de la Candidatura 
d’Unitat Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (20) 
  Abstencions: CUP (3) 
 

  23.  MOCIÓ D’ICV PER A L’IMPULS D’ACCIONS DE SUPORT I AJUDA 
MÚTUA ENTRE LA CIUTADANIA ALS CENTRES CÍVICS. 

 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al següent punt, que és el punt número 23, moció d’Iniciativa 
Catalunya Verds.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Les conseqüències de la recessió econòmica que vivim són cada cop més 
evidents.  Ho proven les xifres d’augment de l’atur, de persones que deixen de 
percebre prestacions d’atur o socials, d’increment de l’aturada de l’activitat 
econòmica empresarial, de l’índex de pobresa... 
 
Des d’ICV creiem que cal activar decididament mecanismes i accions per 
desenvolupar l’ajuda mútua ciutadana per a combatre la sensació d’abandó 
que ens provoca aquesta crisi. 
 
En els últims anys s’han impulsat un seguit d’iniciatives, promogudes 
principalment per la societat civil, per a fomentar el valor de l’acció col·lectiva i 
comunitària, generant formes alternatives d’ajuda i mitigació, en certa mesura, 
de les malmeses economies personals i familiars que alhora han posat de 
relleu l’oportunitat de generar noves formes d’intercanvi i d’economia social. 
 
El Banc del Temps i el Mercat de Segona Mà, impulsats municipalment en el 
marc del Projecte d’Intervenció Intergral del Nucli Antic, són dues iniciatives en 
aquesta línia. 
 
Atès que l’àmbit d’acció dels dos programes té una certa limitació, tot i que 
està obert a tothom, i per altra banda la temporalitat pel que fa al Mercat de 
Segona Mà és reduïda (trimestral). 
 
Atès que les necessitats i dificultats de la ciutadania cada dia es veuen més 
accentuades. 
 
Atès que la Xarxa de Centres Cívics és un dels instruments efectius 
municipals amb una gran capacitat de difusió i accessibilitat que permet la 
promoció de l’acció comunitària al conjunt dels nostres barris. 
 
Atès que aquestes iniciatives representen una despesa econòmica municipal 
mínima per a l’Ajuntament (cost de la difusió) que entenem assumible. 
 
El grup municipal d’ICV proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
“Presentar, en el termini de dos mesos, una proposta de treball per a impulsar 
des de la Xarxa de Centres Cívics, amb la participació de les entitats i usuaris 



 

dels centres cívics, a través de les Comissions de Centre, la creació de Bancs 
de Temps i de “Mercadillos” de Segona Mà i Intercanvi de barri, amb un 
funcionament regular i dinàmic.” 
 
A les 22.15 hores, després de la lectura de la moció, se’n va la senyora 
ARIADNA LLORENS i ja no torna. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas crec que els motius en l’exposició de motius està explicada la 
moció.  Estem visquent doncs una època de crisi, que ens colpeja, que colpeja 
moltes famílies i moltes persones, i entenem que, doncs de la mateixa manera 
que hem d’articular evidentment mecanismes de benestar social, de suport i 
de protecció des de l’administració, hi ha tot un seguit d’iniciatives, que han 
començat moltes des de la societat civil, que poden articular doncs una xarxa 
per compartir recursos, per compartir experiències i iniciatives que donguin 
suport en aquests moments a les famílies i a les persones que estan visquent 
amb extremes dificultats en molts moments.  En aquest sentit es van iniciar 
dos projectes, que s’han consolidat, el Banc del Temps, per un costat, que 
estava bàsicament impulsat pel Nucli Antic i que en tot cas no ha arribat 
segurament a una difusió àmplia a tota la ciutat, i per altra banda doncs els 
mercats d’intercanvi, els mercats de segona mà, que ara portarem doncs la 
tercera edició a realitzar. 
 
La intenció de la moció bàsicament és que tenim una potent xarxa de centres 
cívics, que articulen i són espai de convivència, de relació, d’intercanvi entre 
les entitats veïnals i totes les entitats i usuaris d’aquests centres, i a partir 
d’aquí volem doncs que aquest tipo d’iniciatives concretes que exposàvem en 
la moció, com altres que puguin sorgir, s’impulsin i s’animin.  En aquest sentit 
el govern ens ha fet també arribar una transaccional, que en tot cas llegeixo, i 
simplement també li faria un petit retoc.  Bàsicament la transaccional diu: 
“Presentar, en el termini de dos mesos, els resultats d’una prospecció 
realitzada des de la xarxa de centres cívics amb les entitats i usuaris dels 
centres cívics, a través de les comissions de centre”,   i aquí és on li posava, 
no “per valorar” sinó “per impulsar la creació d’accions de suport i ajuda 
mútua entre la ciutadania als centres cívics”. 
 
Es tracta d’impulsar aquest tipo d’iniciatives i en tot cas doncs veure que el 
Banc del Temps i els mercats, o sigui, l’intercanvi, intercanviar coses i tornar 



 

segurament a una cultura del troc pot ser també una alternativa en aquest 
món doncs que solsament segurament lo econòmic no funciona a través del 
diner o del crèdit. 
 
ALCALDESSA 
 
Sobre l’afegit.  A veure, ho acceptarem, perquè conceptualment estem 
totalment d’acord, no?, el que passa que si es fa una prospecció és per 
después poder valorar els resultats i veure les necessitats.  No té massa sentit 
dir directament “impulsar”.  Però no hi ha cap problema, és a dir, com que tots 
compartim la necessitat de donar suport, accions de suport i ajuda mútua, i 
creiem que tant el Banc del Temps com també el Mercat d’Intercanvi, que 
l’any passat se’n van fer dos, aquest any n’hi hauran quatre, estan funcionant 
molt bé.  El Banc del Temps, a través de la xarxa de centres cívics està anant 
bé.  Crec que val la pena fer aquesta prospecció i a partir d’aquí ens sembla 
bé en lloc de “valorar” posar “impulsar”, ho acceptem, no hi ha cap problema. 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, per anunciar el vot a favor de la Candidatura d’Unitat Popular.  Entenem 
que forma part de la pota de la imaginació per enfrontar la crisi trobar totes les 
maneres per fer el moment que vivim doncs més portable per a tothom.  Els 
centres cívics són un espai idoni, només ens fa por que ens quedem en la 
part... en la decisió administrativa d’impulsar xarxes ciutadanes, que en tot cas 
perviuen sobretot pel voluntariat, no?  Són el voluntariat el seu motor.  Si la 
gent se les creu, si la gent les treballa i la gent les impulsa, difícilment podrem 
substituir aquest voluntariat amb treballadors públics, almenys en aquest 
moment, i per tant ens fa por un excés de confiança en que si anem aprovant 
mocions que impulsin voluntariats, aquest voluntariat existirà només pel fet de 
pitjar el botó de l’aprovació de la moció, etc. 
 
Però bé, ho compartim absolutament tot i només era una consideració.  
Votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, per posicionar el grup municipal Popular.  Naltros ja vam votar en el seu 
moment a favor del Mercat d’Intercanvi, que s’ha anat fent al llarg d’aquest 



 

temps des de llavors.  I bueno, pues, com molt bé ha dit la regidora 
d’Iniciativa, el trueque pues és un negoci jurídic el primitiu, no?, l’intercanvi de 
coses.  Trobem que és una mesura pues que pot ser primer, per a la 
convivència; segon, per la situació de crisis que existeix actualment a la ciutat i 
arreu de la societat; i trobem que és una bona iniciativa per a la convivència 
de la ciutat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, gràcies.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Moltes gràcies.  Sí, és només també per anunciar el vot favorable del nostre 
grup en la moció.  I és també només per comentar de dir és un tema, és una 
iniciativa que aprofundeix més en noves formes de funcionar i noves formes 
de fer, com deia el regidor Arrufat, de posar-hi imaginació.  Doncs és una 
mica... però crec també que té un punt de valor pedagògic.  Són elements de 
sensibilització i de transmetre valors a tota la ciutadania, sobretot perquè 
ademés ho apropa molt a la població, ho apropa molt als barris.  Llavorens, en 
aquest cas jo penso també que és la utilització d’uns espais comunitaris que 
han de fer també aquesta funció.  Pensem que és un gra de sorra que pot 
també millorar els resultats.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“Presentar, en el termini de dos mesos, els resultats d’una prospecció 
realitzada des de la xarxa de centres cívics amb les entitats i usuaris dels 
centres cívics, a través de les comissions de centre, per impulsar la necessitat 
de la creació d’accions de suport i ajuda mútua entre la ciutadania als centres 
cívics.” 
 
 

  24.  MOCIÓ DEL PP SOBRE TRAMITACIONS RELACIONADES AMB 
L’IVTM  I LES SANCIONS. 

 



 

ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció.  És la número 24.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té encomanada la gestió de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica i de les multes de trànsit a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Sovint, quan un ciutadà s’adreça a qualsevol de les oficines d’atenció al 
públic, es troba com a resposta que s’ha d’adreçar a l’altre, tant en un sentit 
com en l’altre. 
 
Aquesta situació provoca una sensació d’indefensió al ciutadà que es veu 
obligat a anar d’una oficina a l’altra, només per entrar una instància recorrent 
una sanció, o reclamant un error en l’aplicació de l’impost, a voltes sense 
saber ben bé per què ha d’anar d’un lloc a l’altre.  
 
Tanmateix, des de la carpeta ciutadana no és possible presentar reclamacions 
sobre sancions, la qual cosa obliga a la seva tramitació física a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, o a les oficines de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Aquesta és una situació del tot indesitjable i del tot innecessària en ple segle 
de les tecnologies de la informació i de la comunicació, que possibilita no 
només que els ciutadans es puguin adreçar telemàticament a les 
administracions, sinó que també les administracions es puguin intercanviar 
documentació per aquesta via.  
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Dur a terme les accions necessàries per tal de fer possible que els 
ciutadans puguin realitzar tràmits relacionats amb l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica i amb les sancions a través de la carpeta ciutadana. 
 
SEGON. Dur a terme les accions necessàries per tal que els ciutadans puguin 
realitzar els seus tràmits relacionats amb impostos i sancions, indistintament a 
qualsevol de les oficines de la Diputació de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.” 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. 
 
SECRETARI 
 
A la Junta de Portaveus ja es va plantejar la necessitat de depurar una mica 
més la moció, per fer-la més viable, perquè hi ha un problema tècnic primer 
que és definir informàticament quina eina, quina opció és la més convenient.  I 
segon, que això implica la modificació que tenim amb la Diputació de 
Barcelona que gestiona aquesta matèria.   
 
Llavorens, la qüestió seria, si li sembla bé al ponent, incorporar, simplement 
dir: “Dur a terme les accions necessàries, tècniques i administratives...”, i a la 
segona exactament el mateix. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, fa uns anys l’Ajuntament vam decidir que la 
gestió de les multes fossin dutes a terme per la Diputació de Barcelona, per 
una qüestió d’eficàcia en la seva recaptació.  Paral·lelament, i també fruit del 
conveni, la Diputació va exigir que es tramités també l’Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica.  Aleshores passa que els ciutadans, quan tenen que fer 
algun tràmit relacionat amb aquest impost o amb multes de tràfic, el primer al 
que s’acostumen a adreçar és a l’Ajuntament, i a l’Ajuntament els hi diuen que 
es tenen que adreçar a l’Oficina de la Diputació, que no és que estigui gaire 
lluny, però clar, es fa anar els ciutadans d’una banda a una altra.  Segurament 
també perquè els ciutadans, hi han algunes gestions, sobretot en relació amb 
l’Impost, que no es fan a través de la Diputació, sinó que es fan a través de 
l’Ajuntament.   Llavorens també per la manca de claredat que tenen els 
ciutadans respecte què es lo que es fa a l’Ajuntament i què és el que es fa a la 
Diputació, hi han ciutadans que es troben que tenen que anar de l’Ajuntament 
a la Diputació, de la Diputació a l’Ajuntament, i al final doncs acaben una mica 
marejats.  I nosaltres creiem que, doncs en ple segle XXI i en ple segle de les 
tecnologies, aquí hi han dos coses que es podrien arreglar.  Una primera, que 
els ciutadans puguin fer els tràmits independentment, tant a les oficines de la 
Diputació com a l’oficina de l’Ajuntament; aquesta seria la primera qüestió.  I la 
segona qüestió, home, que segons quins tràmits, com per exemple recórrer 
una multa, que és una cosa bastant senzilleta i donat que tenim l’eina a la 
carpeta ciutadana, que per fer tràmits es poden fer, home, doncs que els 



 

ciutadans poguessin utilitzar aquesta eina informàtica i no s’haguessin de 
desplaçar a l’Ajuntament per presentar un recurs per una sanció, no?  I per 
tant lo que demana la moció és que tinguem en compte aquesta circumstància 
i que s’intenti posar-hi remei i s’intenti solucionar, perquè mecanismes i eines 
n’hi han, no?, i per tant creiem que és important que es facilitin els tràmits en 
els ciutadans i això és el que persegueix la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, bona tarda.  Té raó en el plantejament, està ben clar de que s’està donant 
aquesta situació en aquest moment i en tot cas, com ho comentava abans el 
secretari, en aquest moment tant per la qüestió del conveni amb la Diputació, 
com tècnicament, és complexe en aquest moment plantejar-nos quina seria la 
mesura o en tot cas la manera de realitzar-ho d’una manera que sigués lo més 
còmode possible per al ciutadà. 
 
En tot cas, entenem de que en aquest moment podrien haver-hi 
complicacions, sobretot en la part de registre, això que és tan fàcil de 
plantejar-nos un tema d’un registre, en aquest moment pues podria donar-se 
situacions d’indefensió, com podria ser que es plantegés en un registre en 
l’Ajuntament el tema d’un recorregut d’una sanció, i en canvi no arribés a la 
part de la Diputació que és en tot cas el que té el tema delegat i iniciés tràmits 
o d’embargament o d’intentar recórrer el tema de la multa, no?  Per tant, jo 
crec que en aquest informe, i veient en tot cas quines són les mesures 
oportunes des del punt de vista informàtiques, i que puguem en tot cas 
solucionar, pues donarem comptes de les diferents possibilitats que es puguin 
plantejar des del punt de vista informàtic i tècnic i solucionar-lo més endavant. 
 
Per tant, entenem que votarem a favor per part del govern la seva moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Paraules?  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument.  En tot cas per posicionar-nos favorablement a la moció.  Tot el 
que sigui facilitar els tràmits al ciutadà, benvingut sigui, no?  En tot cas entenc 
que, pel que fa al conveni amb la Diputació, entenc que és un conveni 
modificable, suposo, per les dues parts.  Per tant, entenc que en aquest sentit 



 

sí que es pot arribar a algun acord.  I pel que fa a les qüestions tècniques, 
doncs en la Comissió pertinent ja ens informaran de quina és la proposta, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs... sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Només una apreciació, no?  Vull dir, jo crec que no hi tenen que haver 
problemes en quant a comunicació entre Ajuntament i Diputació per terminis, 
perquè igual que es poden fer tràmits telemàticament, també des de 
l’Ajuntament telemàticament es pot enviar immediatament a la Diputació.  I per 
tant jo crec que tecnològicament avui en dia són coses extraordinàriament 
senzilles, no? 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, doncs.  Passem, per tant, a la votació de la moció.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Dur a terme les accions necessàries, tècniques i administratives, 
per tal de fer possible que els ciutadans puguin realitzar tràmits relacionats 
amb l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i amb les sancions a través 
de la carpeta ciutadana. 
 
SEGON. Dur a terme les accions necessàries, tècniques i administratives, per 
tal que els ciutadans puguin realitzar els seus tràmits relacionats amb 
impostos i sancions, indistintament a qualsevol de les oficines de la Diputació 
de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.” 
 
 

  25.  MOCIÓ DE LA CUP PER RECUPERAR I GESTIONAR ELS  
ALIMENTS EN BON ESTAT QUE ELS SUPERMERCATS 
LLENCEN ALS CONTENIDORS. 

 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció número 25, moció de la CUP per 
recuperar i gestionar els aliments en bon estat que els supermercats llencen 
als contenidors.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Els supermercats es desfan cada dia d'aliments que només presenten 
imperfeccions en l'envàs, un aspecte insuficientment fresc o que estan a punt 
de caducar, però que, tot i així, són aptes per al consum. De fet, cada any es 
llencen 1.300 tones d'aliments al món abans de la fi de la seva vida 
consumible. Arran de l'esclat de la crisi, han proliferat a Vilanova i la Geltrú les 
persones amb escassos recursos econòmics que recorren a aprofitar el 
menjar que els establiments llencen als contenidors d'escombraries. La gran 
majoria d'aquestes persones estan aturades, viuen situacions economico-
socials límit i opten per aquesta via per mantenir les seves famílies. 
L'increment de persones que es veuen abocades a subsistir d'aquesta manera 
ha originat, en alguns punts, conflictes i baralles concentrades al voltant dels 
contenidors fruit de la desesperació que pateixen i de la manca d'un 
mecanisme de gestió per a la justa distribució dels aliments. 
  
A l'altra cara de la moneda, alguns supermercats de Catalunya tanquen amb 
candau els contenidors o contracten empreses privades de recollida de brossa 
perquè no els hi agrada la imatge de persones remenant les deixalles, 
preferint desfer-se'n abans que donar-les. I el que és més greu, en alguns 
casos, els treballadors de l'establiment tenen ordres de deixar incomestible el 
menjar, intoxicant-lo fins i tot amb productes químics, amb el risc per a la salut 
que això suposa. Una mesura que atempta contra la dignitat humana i 
reprobable legalment. 
  
Per pal·liar aquesta realitat, el Servei Municipal d'Aliments de l'Ajuntament 
promou una campanya de recollida d'Aliments, que els ciutadans, 
voluntàriament, poden portar als centres de primària i secundària, tant públics 
com concertats, als centres cívics, a la Creu Roja, al CEM Parc del Garraf i a 
l'Esportiu la Piscina. Els productes es donen al Programa d'Aliments per la 
Solidaritat de Càritas Interparroquial i l'Assemblea local de la Creu Roja. Així, 
l'administració local disposa d'un mecanisme de gestió i distribució d'aliments, 
amb periodicitat setmanal, que dóna atenció a les persones que pateixen 
precarietat econòmica. No obstant, actualment i a la llarga, aquesta campanya 
complementària no serà suficient. I la realitat és que davant de l'increment de 
pobresa a la nostra ciutat, urgeixen mecanismes que permetin als qui la 
pateixen poder subsistir. Per això creiem necessari que l'Ajuntament 



 

desenvolupi un sistema de gestió per aprofitar els productes sobrants dels 
establiments alimentaris i que s'encarregui de repartir-los justament. 
  
La nostra ciutat, alhora, compta amb mitjans a la Regidoria de Serveis Socials 
per afavorir una convivència i civisme que possibiliti als ciutadans viure 
dignament. Amb aquest objectiu, una de les tasques dels agents cívics locals 
ha de ser localitzar els ciutadans que pateixen manca de recursos per 
subsistir i oferir-los la possibilitat d'accedir als serveis municipals d'ajuda a les 
persones, especialment al Servei Municipal d'Aliments. 
  
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l’adopció del següents ACORDS: 
  
”PRIMER. Que l'Ajuntament demani als responsables dels supermercats i 
hipermercats de la ciutat que donin els aliments descartats per a la venda -i 
aptes per al consum- als Serveis Socials, en comptes de llençar-los als 
contenidors d'escombraries. 
  
SEGON. Que la Regidoria de Serveis Socials habiliti un servei de recollida 
diària als supermercats de la ciutat per fer arribar els productes sobrants al 
Programa d'Aliments per la Solidaritat, des d'on es distribuiran a les famílies 
designades per la Regidoria, segons els barems consensuats amb la Creu 
Roja i Càritas.  
  
TERCER. En el cas que la Creu Roja o Càritas no disposin d'espai suficient 
per a emmagatzemar i/o distribuir els aliments recollits dels supermercats, que 
l'Ajuntament faciliti un espai amb aquesta finalitat. 
  
QUART. Que la Regidoria de Serveis Socials endegui una campanya 
informativa, a través dels agents cívics, destinada a les persones que 
habitualment recullen menjar dels contenidors dels supermercats de la ciutat. 
L'objectiu serà que els agents donin a conèixer els punts on els ciutadans 
poden accedir al servei municipal d'aliments, a més d'informar-los de tots els 
serveis públics als que poden accedir.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor... senyora Rius, perdó, ja són moltes hores... 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, gràcies.  Ho diu el propi títol.  Com bé saben, i malauradament hi ha 
moltes famílies que han de recórrer, per la seva situació economicosocial 



 

difícil a aprofitar el menjar que els establiments, hipermercats i supermercats, 
llencen en els contenidors d’escombraries cada dia.  L’Ajuntament ja compta 
amb un servei municipal d’aliments, que ja té una campanya que promou 
precisament la recollida d’aliments de manera setmanal, i que aleshores els 
ciutadans, voluntàriament, poden portar a les escoles, als centres cívics, a la 
Creu Roja, al Parc del Garraf i a la piscina.  Però, tal i com estan les coses, 
creiem que no és suficient i per tant l’Ajuntament hauria de treballar en aquest 
sentit i per això proposem que l’Ajuntament demani als responsables dels 
supermercats... m’he deixat de dir que justament doncs quan llencen a les 
escombraries molts dels aliments sobrants, que ens molts casos no estan ni 
caducats, que simplement tenen imperfeccions els envasos i que estan 
descartats de la venda, doncs demanem que els responsables dels 
supermercats ajudin a que aquests aliments puguin anar a parar a Serveis 
Socials i per tant que puguin ser distribuïts de manera diària.  Per tant, la 
Regidoria de Serveis Socials podria habilitar un servei de recollida diària i que 
es distribuïssin a les famílies designades a través dels barems que la 
Regidoria, () amb la Creu Roja, cregués oportuns. 
 
Si no es disposa d’un espai on emmagatzemar-los i on distribuir-los, doncs 
també que l’Ajuntament posés a disposició aquest espai.  I tot plegat hauria 
d’anar acompanyat d’una campanya informativa a aquelles persones que 
precisament doncs recorren als aliments que deixen els... que llencen a les 
escombraries els supermercats, i per tant, a través de la Regidoria de Serveis 
Socials s’hauria d’informar aquestes persones.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, bé, en primer lloc posicionar el vot de l’equip de govern.  Serà favorable a 
la moció, perquè compartim plenament l’esperit de la mateixa.  Us havíem 
demanat algun canvi en algun tema de terminologia.  Simplement, en lloc de 
parlar del “Servei Municipal d’Aliments”, parlar del “Banc d’Aliments”; en el 
punt dos, que la Regidoria de Serveis Socials, en lloc d’”habilitar un servei de 
recollida diària”, “estudiï la manera de coordinar la recollida diària dels 
supermercats”; on parla del “Programa d’aliments per a la solidaritat” també 
parlar de la “Mesa”; i on parla dels “agents cívics” parlar, bueno, dels 
“professionals i voluntaris”. 
 
Som plenament conscients de que el Banc d’Aliments, com està en aquest 
moment doncs no arriba a tothom, i si arriba no hi arriba amb la suficient 
quantitat.  Estem parlant d’un increment en els últims anys de 1.100 persones, 



 

i no es tracta de famílies que hagin de reduir la seva despesa en oci, sinó que 
pràcticament estem parlant de temes de supervivència, de menjar o no 
menjar.  Per tant, és evident que hem de treballar tots en el sentit de poder 
incrementar les aportacions a aquestes famílies que ho necessiten.  De fet, 
s’està treballant en diversos aspectes per millorar-ho; un és concretament 
aquest que presenta la moció, de la recollida dels supermercats.  S’han 
engegat converses amb la Fundació CABRABO i amb alguns altres 
supermercats de la ciutat, tot i que també hem de tenir present que és un 
tema complicat pel que fa als aliments frescs, perquè hi ha tot el tema de 
garantir doncs el tema sanitari i d’higiene alimentària.  Però en els altres doncs 
hem de trobar la manera de poder-ho fer.   
 
També s’està mirant de poder trobar més entitats que participin en la mesa, 
que actualment són Càritas i Creu Roja, per poder millorar el número de 
voluntaris que s’hi dediquin.  I s’estan treballant doncs altres aspectes, com 
també variar la periodicitat de campanyes que es fan puntualment, doncs si es 
poden fer mensualment... tot en el sentit d’incrementar la quantitat d’aliments 
del Banc.  Per tant, la nostra posició és totalment favorable a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Per tant, acceptarien aquesta transaccional, oi?  D’acord.  Pues 
anem pel torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament per anunciar el vot favorable a aquesta moció i la necessitat 
d’aquesta moció.  Vull dir, volem agrair doncs que s’hagi presentat.  Però en 
tot cas per fer també doncs un petit incís o una proposta in voce sobre també 
de la moció.  Hem parlat abans de garantir o fer la prospecció d’un treball que 
la xarxa de centres cívics, les entitats, les associacions de veïns, totes les 
entitats usuàries dels centres cívics, que són bàsicament doncs qui estan i 
tenen implantació en el territori, en el barri, doncs treballar coordinadament 
Serveis Socials també amb la xarxa de centres cívics, perquè creiem que són 
possibles espais per al repartiment, per la ubicació i per al conjunt de la tasca 
de difusió o de campanyes que es puguin realitzar.  I en aquest sentit 
demanaríem doncs que... no cal que es posi a la moció, però que sí que hi 
hagués el compromís d’aquest treball des de Serveis Socials amb la xarxa de 
centres cívics i amb aquesta iniciativa de treballar comunitàriament, o impulsar 
iniciatives de treball comunitari, que busquem doncs un lligam de treball, en 
aquest sentit també per al Banc d’Aliments. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
I tant que sí!  Tot el que sigui millorar la coordinació en tots aquests aspectes, 
no cal... es dóna per suposat.  I tant que sí! 
 
Més paraules?  Sí, senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, moltes gràcies.  També és per anunciar el nostre vot favorable a la moció.  
I de fet, nosaltres hi creiem tant inclús que és una iniciativa que s’havia 
intentat en la legislatura passada, sense massa èxit de resposta, també és 
cert.  Jo crec que les coses també han canviat i val la pena seguir-hi 
treballant.  Abans hi havia molts problemes amb els temes de prestigi de les 
cases i de les dates de caducitat i llavorens jo suposo que també la sensibilitat 
també ha anat millorant i imagino i espero doncs que ara ja sigui possible. 
 
Jo també només volia apuntar una mica la línia aquesta de dir coordinem tot el 
tema que ja hi ha, perquè... que no hi hagi molts punts de distribució, que això 
també sempre és un tema que complica.  És una gestió complicada, però 
entenem també que s’ha de trobar la manera, perquè sinó cada vegada es fa 
més necessari.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
”PRIMER. Que l'Ajuntament demani als responsables dels supermercats i 
hipermercats de la ciutat que donin els aliments descartats per a la venda -i 
aptes per al consum- als Serveis Socials, en comptes de llençar-los als 
contenidors d'escombraries. 
  
SEGON. Que la Regidoria de Serveis Socials estudiï la manera de coordinar 
la recollida diària als supermercats de la ciutat per fer arribar els productes 
sobrants a la Mesa d'Aliments per la Solidaritat, des d'on es distribuiran a les 
famílies designades per la Regidoria segons els barems consensuats amb la 
Creu Roja i Càritas.  



 

  
TERCER. En el cas que la Creu Roja o Càritas no disposin d'espai suficient 
per a emmagatzemar i/o distribuir els aliments recollits dels supermercats, que 
l'Ajuntament faciliti un espai amb aquesta finalitat. 
  
QUART. Que la Regidoria de Serveis Socials endegui una campanya 
informativa, a través dels agents professionals i voluntaris, destinada a les 
persones que habitualment recullen menjar dels contenidors dels 
supermercats de la ciutat. L'objectiu serà que els agents donin a conèixer els 
punts on els ciutadans poden accedir al Banc d'Aliments, a més d'informar-los 
de tots els serveis públics als que poden accedir.” 
 
 

  26.  MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL PAGAMENT DE L’IRPF I L’IVA. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció de la CUP sobre el pagament 
d’IRPF i IVA, número 26.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
És una certesa històrica que l'Estat espanyol ha sotmès el nostre país, com a 
mínim des de la darrera centúria, a un espoli fiscal permanent que n'ha 
penalitzat el desenvolupament econòmic i social. A la torna, amb aquest 
fenomen els diners dels catalans i catalanes s'han utilitzat com a arma política 
utilitzada per a perpetuar aquesta situació de forçada contribució a una mal 
anomenada solidaritat. 
 
Aquest fet s'ha vist agreujat al llarg dels darrers anys amb l'augment de la 
càrrega fiscal que, partint de nivells propis dels països més pobres, s'ha anat 
homologant als nivells de la resta d'Europa. És d'aquesta forma que el 
fenomen de l'espoli fiscal ha arribat fins a l'absoluta insostenibilitat actual, 
posant així en perill el futur econòmic català i amb aquest el de tots aquells 
serveis públics i socials conquerits en els darrers cent anys. Bona prova 
d'aquest fet la trobem en les actuals retallades pressupostàries de tots 
aquests serveis, en part probablement originades pel malbaratament dels 
recursos públics però majoritàriament cimentades en aquest constant espoli 
fiscal. 
 
Per altra banda és també un fet conegut l'existència al Principat de Catalunya 
de dos ens públics, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Tributària 
Espanyola, dedicats a la recaptació d'impostos, entre ells l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 



 

Fins a la data, i com en la immensa majoria de casos, aquest Ajuntament ha 
estat tributant pels impostos anteriorment esmentats a l'Agència Tributària 
espanyola. 
 
És, per altra banda, una mancança greu el fet que l'Agència Tributària de 
Catalunya no disposa a dia d'avui d'un protocol estandaritzat que faciliti els 
pagaments dels impostos anteriorment esmentats a la pròpia Agència. En 
aquest ordre de coses i considerant que si en l'actual conjuntura econòmica 
els impostos dels vilanovins han d'esdevenir arma política, és preferible que el 
control de la mateixa es trobi a mans de la Generalitat de Catalunya, màxim 
òrgan de govern propi del Principat. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l’adopció del següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya i l'Agència Tributària de 
Catalunya a que estableixin un protocol d'actuació que permeti realitzar els 
pagaments d'aquests impostos a la mencionada Agència, efectuant a tal 
efecte, si s'escau, els canvis normatius que puguin ser necessaris. 
 
SEGON. Ingressar, així que sigui legalment possible, els pagaments efectuats 
per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú corresponents a l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els 
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de 
Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola, com 
s'han realitzat fins ara. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Bé, vagi per endavant que aquesta moció no és una moció 
excessivament ambiciosa a nivell nacional, segurament és de les que menys 
que hem presentat la Candidatura d’Unitat Popular.  Abans des del Partit 
Popular parlaven de que s’ha de seguir la legalitat i les sentències.  Bé, 
nosaltres ens reservem el dret de no seguir-les quan creiem que són injustes i 
en tot cas fins i tot fer apologia de la insubmissió, però en aquest cas doncs la 
moció entenc que s’ajusta perfectament a dret.  La moció és molt senzilla, ve a 



 

demanar a la Generalitat de Catalunya, tal i com ja apareix a l’Estatut, que 
pugui gestionar o que pugui cobrar els impostos a través de l’Agència 
Tributària de Catalunya.  Actualment no es pot fer i, per tant, el primer punt 
demana que la Generalitat posi els mecanismes adequats per poder-ho fer.  I 
el segon punt demana doncs que quan sigui possible, des d’aquest 
Ajuntament s’ingressi tant l’IVA com l’Impost de la Renda sobre les Persones 
Físiques en aquesta Agència de Tributació i no pas en l’espanyola. 
 
Podríem entrar a discutir sobre el tema de l’espoli fiscal, posant números 
sobre la taula, sobre si són 16.000 millons, sobre si és un 8%; creiem que les 
postures de tots els grups en aquest Ple doncs ja les hem anat explicant en 
infinitat d’ocasions i per tant, per no allargar el debat, doncs creiem que la 
moció està prou clara i ho deixarem aquí. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  Per a nosaltres seria... pensem que no és eficaç en aquest 
moment que un Ajuntament doni suport a la () fiscal total, no en acord amb el 
que han pensat vostès, perquè tant els recursos locals tenen el seu origen 
precisament en els impostos pagats pels ciutadans a l’agència d’impostos 
estatals, per la qual es transfereixen, com vostè sap, per part de l’Estat.  I per 
tant estaríem parlant d’un risc que es podria córrer, de que justament la 
denegació d’aquests ingressos per part de l’Estat central no estigués.  
Nosaltres creiem que és més prudent arribar en aquest moment a un acord 
fiscal propi de l’Estat que permeti recaptar els seus propis impostos, d’acord 
amb les negociacions que està efectuant la Generalitat, i recordar que el pacte 
fiscal és un tema central d’aquesta legislatura i que el govern de la Generalitat 
ha plantejat a l’Estat un calendari de treball per al 2012. 
 
A l’espera d’aquest possible acord de pacte fiscal, que té un full de ruta en 
marxa en el 2012, que permetria tenir la recaptació total d’aquests impostos 
per la Generalitat, entenem que la seva moció entra dintre d’uns termes legals 
i que en tot cas s’ha fet, en la mesura que proposa que només es podrà 
efectuar fins al moment que sigui legalment establert, entenem que 
acceptarem la seva proposta.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Paraules?  Senyor Claver. 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, portem un Ple ja parlant molt de deutes, 
del que devem, del que ens deuen, i ara faltava parlar també d’un deute, el de 
l’Estat central, Madrid amb Catalunya.  Tenim un deute que encara no s’ha 
tancat, un deute que prové de l’aprovació de l’Estatut 2006.  Com a formació 
política, Iniciativa Catalunya Verds ja s’ha posicionat en aquests últims mesos 
de que està a favor d’un pacte fiscal, un pacte fiscal que inclou que la gestió i 
la recaptació dels tributs a Catalunya ho faci l’Agència catalana, i per tant, 
estant en la línia de la moció que proposa la CUP, nosaltres donarem suport.  
Votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  En primer lloc... bueno, abans de res és 
agrair a la CUP que faci tanta propaganda del Partit Popular, està anomenant 
el Partit Popular... no podrien viure sense nosaltres, fins i tot... i bueno, molt 
agraït, eh?, molt agraït.  Contra el PP viuen millor, no? 
 
Bé, doncs, a diferència de la CUP, nosaltres sí que estem d’acord en 
respectar les lleis, perquè estem en un Estat de dret i democràtic, i en aquest 
respecte creiem que tota l’administració pública en un estat democràtic ha 
d’estar sotmesa al respecte i a l’observància en el compliment de l’ordenament 
jurídic.  I en el cas d’Espanya estem sotmesos a la Constitució espanyola, la 
qual van jurar o prometre complir i fer complir tots els regidors i regidores que 
estan en aquest Ple. 
 
L’ordenament jurídic vigent estableix quin és l’òrgan competent per establir les 
polítiques recaptatòries en cada cas.  En el cas... en la Constitució espanyola, 
en el seu article 149 estableix la competència exclusiva de l’Estat en matèria 
d’hisenda general.  I en el 157 estableix la participació de les Comunitats 
Autònomes en els tributs de l’Estat, així com de la resta dels seus recursos.  
L’article 138 fa referència a la garantia per part de l’Estat en el principi de 
solidaritat establert en la mateixa Constitució espanyola, i que és d’obligat 
compliment. 
 
Per altra banda, l’experiència ens demostra que la proposta que debatim, a 
més d’impossible per il·legal, també seria ineficient des del punt de vista 
pràctic.  Vull recordar la moció aprovada anteriorment, referent als deutes de 
la Generalitat, que la Generalitat manté amb aquest Ajuntament.  I qüestions 



 

com per exemple la que deia el senyor Joan Ignasi Elena, de que l’Ajuntament 
fa moltes coses que són competència de la Generalitat, però que les ha de fer 
l’Ajuntament, o per exemple, com ha dit el senyor Manel Claver, que el gran 
gruix del deute amb les institucions és de la Generalitat, i si no fos per aquest 
gruix la situació de tresoreria municipal seria molt diferent.  Llavors clar... i cal 
tenir memòria també de que ja s’han aprovat per part d’aquest Ple municipal 
mocions que mostren el desacord d’aquest Ajuntament amb els pressupostos 
de la Generalitat, que són lesius per al nostre Ajuntament.  O sigui, no sé si és 
moment de dependre més dels pressupostos de la Generalitat, parlo des del 
punt de vista d’un () com vostès, no?  Sembla que no és bon moment. 
 
I dic en termes de territori, perquè la realitat és que els impostos no els satisfà 
el territori, sinó les persones, d’acord amb els seus ingressos i el seu 
patrimoni.  Si establíssim el criteri de territorialitat que, insisteixo, seria un 
criteri força potent per replantejar-se les relacions de la nostra ciutat amb la 
Generalitat, ens podríem trobar amb la mateixa situació a la nostra vila, si 
observéssim les aportacions que fan en matèria tributària diferenciada per 
barris.  Tots sabem que n’hi han barris més potents econòmicament i barris 
que són de menys potència econòmicament, barris d’obrers.  No sé si aquí 
tindríem que fer una distinció també i parlar de pactes fiscals. 
 
I encara n’hi ha un tercer motiu que demostra la ineficiència d’aquesta 
mesura, i és que si no arribés a l’Estat els impostos procedents del nostre 
Consistori, com ha dit el senyor Gargallo, crec recordar, difícilment podríem 
reclamar les quantitats econòmiques procedents de l’Estat, a les que tenim 
dret a participar el nostre Ajuntament. 
 
Però com hem dit, estem parlant d’una proposta que d’entrada no es pot 
portar a terme i aprovar-la per l’únic per pot servir és per perdre credibilitat 
com a Ajuntament, a més de donar una imatge de debilitat, perquè, com deia 
Montesquieu, les lleis inútils debiliten a les necessàries.  Suposo que les 
mocions inútils també debiliten les necessàries.  El nostre vot serà, 
evidentment, en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Telegràficament.  Primer dir que estem en política alguns per canviar les 
coses, per tant, allò que no ens agrada lluitem per canviar-ho.  Per tant, que 
una llei prohibeixi alguna cosa, no impedeix que algú tingui l’anhel de que 
algun dia aquella llei ho permeti.  I és en aquest marc que el nostre país, entre 



 

moltes altres coses, té sobre la taula la necessitat de resoldre l’organització de 
la recaptació, de la gestió dels impostos, i per altra banda per resoldre un 
evident desequilibri de les balances fiscals entre Catalunya i el conjunt de 
l’Estat.  I en aquest sentit hi ha sobre la taula diverses propostes que des de 
Catalunya es plantegen, que s’estan negociant amb el govern de l’Estat.  I 
l’esperit del que diu aquesta moció i el que expresa, aquest regidor i aquest 
grup ho comparteixen i és per això que nosaltres ho votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en 
contra?  Per tant, s’aprova amb els vots a favor de tots els grups i amb el vot 
en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (19) 
  Vots en contra: PP (3) 
 

  27.  MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL 
MUNICIPAL DE LA CULTURA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la penúltima moció, la número 27, moció de la CUP per a la creació 
d’un Consell Municipal de la Cultura.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
En els darrers anys l'Ajuntament ha inaugurat i reobert diversos equipaments 
culturals a la ciutat com La Sala, el Teatre Principal, l’Auditori Eduard Toldrà o 
el mateix Museu Papiol. La situació dels equipaments culturals a Vilanova i la 
Geltrú ha experimentat un canvi i un augment considerable. No obstant això, a 
Vilanova i la Geltrú, la poca visibilització d'una estratègia de llarg termini en 
l'àmbit de la cultura és una preocupació cada dia més estesa.  
 
La proximitat amb Barcelona és una dificultat afegida a l’hora de concebre 
Vilanova i la Geltrú com a ciutat cultural, amb capacitat d'exercir també en 
aquest àmbit la seva capitalitat comarcal. Perdent força en l'àmbit de la 
cultura, Vilanova i la Geltrú corre també el perill de convertir-se de mica en 
mica en ciutat dormitori. 
 
Els canvis de lideratge al capdavant de la regidoria de Cultura, sumat a la 
manca d'estratègia i planificació a llarg termini, han dut sovint a que la suma 



 

de bons projectes no hagin resultat en una política global de cultura exitosa. 
És la política qui ha de posar-se al servei d'un projecte d'enriquiment cultural 
col·lectiu. Per això, les polítiques culturals han de partir del principi de fer tot el 
municipi partícip de la vida cultural, vetllant per aixecar el llistó de qualitat en la 
producció cultural i artística i per establir mecanismes de socialització d'aquest 
patrimoni comú. 
 
Per això creiem que cal una reflexió a fons sobre l'estat de la cultura a 
Vilanova i la Geltrú, que sigui elaborada pels agents implicats en la producció 
de la cultura i pugui marcar certes línies, en forma de recomanacions, que 
serveixin de base i orientació per a la concreció de les polítiques públiques en 
matèria de cultura que es prenguin a partir de llavors. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Crear un Consell Municipal de la Cultura, que tingui com a missió 
garantir la independència de les polítiques culturals municipals i garantir que 
aquestes siguin fruit de la participació de la societat civil. 
 
SEGON. Formaran part d’aquest Consell Municipal de la Cultura persones de 
reconeguda trajectòria en el món de la cultura i entitats culturals de la ciutat, 
amb veu i vot, així com representants de la Regidoria de Cultura, amb veu 
però sense vot. També hi formaran part representants dels grups municipals i 
de l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer. En el marc de la 
Comissió Informativa corresponent, el grups municipals acordaran el nombre i 
composició d’aquests membres. 
 
TERCER. El primer objectiu del Consell serà la redacció d’un document base 
que contingui una reflexió sobre l'estat de la qüestió de la Cultura a Vilanova i 
la Geltrú i apunti unes direccions estratègiques a seguir en forma de 
recomanacions. Aquest document base s’ha de caracteritzar per un alt grau 
d’obertura i participació, utilitzant per a aquest fi tots aquells mecanismes i 
iniciatives de què disposi l’Ajuntament. 
 
QUART. El document base ha de servir a l'Ajuntament per elaborar un Pla 
Estratègic de Cultura, amb el màxim consens possible entre tots els grups 
municipals. El Pla Estratègic de Cultura serà retornat al Consell Municipal de 
la Cultura per a la seva esmena i, finalment, sotmès a aprovació al Ple 
municipal. 
 
CINQUÈ. Que el Consell tingui un calendari precís i en el termini màxim de 8 
mesos pugui presentar al Ple de Vilanova i la Geltrú el document base. 
 



 

SISÈ. El Consell farà un seguiment i avaluació de les polítiques culturals 
derivades del Pla Estratègic de Cultura. 
 
SETÈ. Que l’Ajuntament tingui en compte i es nodreixi d’altres experiències 
similars d’arreu del territori nacional i internacional per tal de garantir l‘èxit 
d’aquest projecte.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, creiem fermament en la necessitat de crear aquest Consell 
Municipal de Cultura, un òrgan que ho gestioni.  En tot cas, com que hem anat 
percebent al llarg del Ple i al llarg d’aquestes setmanes que són diverses les 
opinions que encara s’han de recollir i s’ha de debatre molt i extensament, per 
ara ho deixarem damunt la taula a l’espera de poder parlar-ho en Comisions 
Informatives, tot esperant que prosperi, si més no, el sentit de la moció.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, la deixem sobre la taula, no?  Molt bé.  Gràcies, 
senyora Rius. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

  28. MOCIÓ DEL PSC RELATIVA AL CENTRE D’ATENCIÓ I 
SEGUIMENT DE DROGODEPENDÈNCIES. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la darrera moció, la moció del Partit Socialista relativa al Centre 
d’Atenció i Seguiment de Drogodependències.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Antecedents 
 
El Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències va ser creat per la 
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès-Garraf l’any 1987, amb el suport 
dels ajuntaments que la conformen. 



 

 
El CAS Penedès-Garraf és un dels centres anomenats de primer nivell, que 
acull les demandes d’assistència mèdica, psicològica i social de totes aquelles 
persones afectades per problemes de drogodependències, alhora que dóna 
suport a tot tipus de demandes d’assessorament i treball relacionats amb el 
tema. És també el punt de referència per a la derivació als recursos de 2n i 3r 
nivell, és a dir, comunitats terapèutiques, unitats hospitalàries de 
desintoxicació, etc., que també formen part de la xarxa abans esmentada.  
 
Actualment el CAS Penedès-Garraf disposa de dos equips tècnics de 
professionals de diferents disciplines (psicòlogues, treballadores socials, 
diplomats en infermeria, metges i administratives). Un d’aquests equips ofereix 
assistència diària a la comarca del Garraf des de les instal·lacions de  
Vilanova i la Geltrú.  
 
El CAS Penedès-Garraf forma part de la xarxa d’atenció a les 
drogodependències (XAD), de la Generalitat de Catalunya i està subvencionat 
per la Conselleria de Salut i pels Ajuntaments de la comarca.  
 
El Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va comunicar en Comissió 
Informativa la possibilitat que el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya encarregués la gestió del Centre d’Atenció i Seguiment de les 
Drogodependències a una entitat que no es troba actualment entre els 
proveïdors de la comarca. 
 
Tenint en compte que el Garraf disposa de proveïdors de serveis de salut i 
socials que cobreixen totes les línies d’atenció a la comarca, sota el model de 
finançament en base poblacional, seria coherent que una d’aquestes entitats 
rebés l’encàrrec de gestionar el CAS del territori. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya perquè 
encarregui la gestió del servei del Centre d’Atenció i seguiment a les 
Drogodependències del Garraf a una de les entitats que formen part del model 
de finançament en base poblacional i que ja presten actualment serveis a la 
comarca, en base a criteris de qualitat i eficiència.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 



 

ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, moltes gràcies senyora alcaldesa.  Bé, aquest... tampoc per estendre’ns 
massa, però el text de la moció és bastant clar.  Aquí es tracta de que en una 
Comisió Informativa l’equip de govern ens va comunicar que la gestió de tot el 
que és el tema de l’atenció a les drogodependències, que ara està portant, o 
fins ara estava portant la Mancomunitat Penedès-Garraf, que per diversos 
motius doncs ho volia deixar, i llavorens se’ns va comunicar que hi havia la 
possibilitat de que entrés una altra entitat diferent, que no estava operant ara a 
la comarca, a gestionar aquest servei.  Llavorens simplement era, a veure, és 
un tema de drogodependències que dintre mateix del Pla Director de Salut 
Mental i Drogodependències tindria sentit que alguns del... vaja, més d’una de 
les entitats que operen a la comarca tenen capacitat per gestionar-ho.  
Llavorens era una mica de dir, abans de que es decideixi, una mica posicionar 
aquest Ajuntament per dir home, per donar recolzament també i per una 
qüestió de coherència i eficiència i de qualitat de servei.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs única i exclusivament per plantejar una petita transacció que hem 
parlat abans, que és allà on posa “finançament en base poblacional i que 
prestin..”, plantejaríem que “o bé que prestin actualment serveis”.  En lloc de 
l’”i”, “o bé que prestin”, i li votaríem a favor, per no estendre’m i compartint el 
criteri de la regidora. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, entenc que l’accepten la transaccional.  Hi han paraules sobre aquest 
tema?  Passem directament a votar-ho.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
 “Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya perquè 
encarregui la gestió del servei del Centre d’Atenció i seguiment a les 
Drogodependències del Garraf a una de les entitats que formen part del model 



 

de finançament en base poblacional, o bé que prestin actualment serveis a la 
comarca, en base a criteris de qualitat i eficiència.” 
 
 

  29.  PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP:  
 

• Sobre la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
Municipal en l’àmbit de Cap de Creu. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs passem a l’última part del Ple, que són les preguntes de dos 
minuts, dos minuts per preguntar i dos minuts per contestar. 
 
La primera és la pregunta del Partit Popular sobre la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana Municipal en l’àmbit del Cap de Creu. 
 
Senyor Rodríguez, té dos minuts. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  De forma més breu, eh?  El gener de l’any 2009 es va fer l’aprovació 
inicial de la modificació del Pla General en l’àmbit del Pla Especial de Cap de 
Creu, Sant Onofre i rambla Samà,  i el juliol del 2010 es va fer l’aprovació 
provisional.  Estem pendents, des de farà aviat, al juliol farà dos anys, de 
l’aprovació definitiva per part de la Comisió d’Urbanisme de Barcelona, com és 
que... si s’ha produït, creiem que no, i si no s’ha produït, quins són els motius i 
què pensa fer el govern perquè es pugui produir quan abans millor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé.  Bueno, informar més que res que amb data del 16 de desembre del 
2010 es va produir una suspensió de l’aprovació definitiva a la Comisió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  En aquest moment això va quedar 
d’aquesta manera.  La suspensió va ser deguda a una manca de 
documentació en la modificació que havia sigut tramitada per l’Ajuntament en 
aquell moment, amb punts tan importants com un estudi econòmic, estudi de 
mobilitat i diferents estudis que bueno, que ara tampoc em voldria estendre en 
explicar-los tots.  Degut a la situació en què ens vam trobar, que havia quedat 
desestimada la modificació, s’ha reprès des dels serveis municipals i s’està 



 

tornant a desenvolupar i a completar tota la documentació que mancava amb 
l’objectiu de que sigui aprovada definitivament. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Només per aclarir la resposta.  Per tant, interpretem que des del desembre del 
2010 fins a l’actualitat, març del 2012, encara no hi ha hagut temps de 
completar la documentació que faltava per acabar l’expedient aquest? 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, en tot cas, en el moment que nosaltres vam detectar, el moment que 
vam entrar nosaltres al govern, vam començar a treballar en aquesta línia.  
Són estudis importants, un estudi de mobilitat, alternatives d’anàlisis, de 
justificació d’adscripció d’ordenació, avaluació econòmica, anàlisis de teixit 
urbà... Vull dir, hi havia una documentació bastant extensa que s’ha de 
desenvolupar i que estem treballant en aquesta línia. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. 
 

• Sobre actes incívics a diferents punts de la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent pregunta, sobre actes incívics a diferents punts de la 
ciutat.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Hem rebut moltes queixes de veïns de diferents 
punts de la ciutat, de diferents barris, queixes relacionades amb actes incívics 
per part de ciutadans, i que crec que poden posar en perill la convivència 
entre els mateixos, no?  La pregunta és quines accions està prenent l’equip de 
govern per solucionar aquesta situació. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Sánchez. 



 

 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, és que jo no comparteixo la base de la seva afirmació, perquè aquest 
regidor, com a mínim, moltes moltes queixes sobre actes incívics a la ciutat no 
n’ha tingut.  N’ha tingut algunes, puntuals i determinades, algunes d’elles 
segurament molt relacionades, per exemple, amb alguna crema de 
contenidors, que estem posant tot el servei possible a les forces d’ordre públic 
per tractar d’evitar que això es produeixi, però no tinc ni la valoració tècnica, 
perquè tenim els informes tant de la Policia local com de la Policia nacional 
catalana, que ens diguin que hi hagi aquesta situació, ni tampoc tenim 
aquesta percepció per part de la ciutadania.  Però en tot cas, en aquells casos 
puntuals que s’estan produint, actuem doncs, si podem ja els detenim, doncs 
actuem en conseqüència i sinó doncs no ho podem fer. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, més concretament és que estem parlant, bueno, la repregunta seria si 
llavors no tenen constància d’aquests actes incívics més relacionats amb 
beure, amb la celebració del botellón en segons quins llocs de la ciutat, amb 
trencament de mobiliari urbà i amb molèsties en termes de sorolls i crits i 
demés a altes hores de la nit a segons quins llocs de la ciutat. Volem sapiguer 
si llavors és que l’equip de govern no té constància encara d’això o... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Jo li he dit que el que no tinc constància és que en siguin moltes, que és lo 
que vostè ens ha comentat.  No que no n’hi hagin, perquè això és una ciutat 
mediterrània, que té aquest tipo de problemes, no només Vilanova, sinó la 
majoria d’aquestes ciutats.  És evident que actuem en conseqüència, no 
podem ni com a ciutat ni com a organisme municipal, actuar sobre totes les 
persones que fan actes incívics, però tractem de vetllar perquè es produeixin 
els mínims possibles.  I les forces d’ordre públic d’aquest Ajuntament, 
acompanyades pels Mossos d’Esquadra, tracten d’evitar-los al màxim 
possible. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  
 



 

 

  30.  PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
 

• Sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent pregunta.  Pregunta del grup municipal del PSC sobre el 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
L’atzar, l’atzar ha fet que al preguntar això per escrit es posés el punt a l’ordre 
del dia de la Comisió Informativa el tema del Pla General, i per tant doncs 
retirem la pregunta, a l’espera de que se’ns informi respecte aquest tema. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies senyor Elena.   
 
 

PRECS 
 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant hi han precs?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies. Bé, el nostre prec va en el sentit de les taxes i ordenances fiscals.  
En la darrera aprovació, quan nosaltres hi vam votar a favor, a part de les 
bonificacions ja existents vem introduir també una sèrie de noves 
bonificacions.  Després vem demanar que s’incloguessin tant les noves com 
les velles bonificacions, perquè hi ha molta gent que no les coneix, en el 
calendari fiscal.  Bé, hem rebut aquests dies el calendari fiscal, i per tota 
informació en les bonificacions diu: “Les ordenances fiscals preveuen la 
possibilitat de gaudir de beneficis fiscals en funció de diversos paràmetres: 
situació econòmica de la unitat familiar, foment de l’estalvi energètic, reciclatge 
de residus, etc.  Per a més informació podeu consultar el web municipal.” 
 
Primer de tot, això no és el que enteníem nosaltres com a informació de les 
bonificacions.  De fet, hi ha tota una pàgina sencera en blanc, on creiem que 



 

es podien haver inclòs part d’aquestes bonificacions, com a mínim les més 
importants.  
 
Per altra banda, nosaltres hem entrat, com fem habitualment, a la web de 
l’Ajuntament, i si busques les bonificacions, a no ser que vagis a buscar les 
taxes i ordenances i les llegeixis una per una, feina que entenc que ja ens 
costa prou a nosaltres com perquè l’hagin de fer els ciutadans, pràcticament 
és impossible de trobar. 
 
Per tant, el prec aniria en el sentit, ja que ara ja no hi som a temps, que el 
proper calendari fiscal inclogui clarament, encara que sigui complicat posar 
tota la informació, doncs sí bona part de la informació, i a més a més 
agrairíem que hi hagués un banner o un enllaç des de la portada de la web de 
l’Ajuntament on sigui fàcil i hi hagi un lloc on estiguin recollides totes aquestes 
bonificacions, perquè sinó d’una altra manera entenem que és gairebé 
impossible trobar-les.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, agraïm aquesta aportació i intentarem millorar-ho de manera molt 
ràpida. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Dos precs relacionats, amb un nexe comú.  El nexe comú és que en els 
darrers mesos hem observat com han proliferat una sèrie de banderes 
catalanes a les entrades de la ciutat –que no ens sembla gens malament-, 
però dit això, vam demanar... el nostre grup municipal vam demanar un 
informe al secretari sobre la legalitat o no de la instal·lació de les banderes 
oficials en l’edifici institucional de l’Ajuntament, i en l’informe del secretari es 
deixa molt clar que el no tenir aquestes banderes oficials en l’edifici és una 
il·legalitat.  Per tant, el primer prec seria demanar que l’Ajuntament complís 
amb la legalitat i en aquest sentit amb la llei de banderes i, per tant, a l’edifici 
institucional de l’Ajuntament poguessin lluir les banderes oficials de la nostra 
ciutat. 
 
I el segon prec en el mateix sentit és que, insisteixo, eh?, tot això lligat a la 
proliferació de banderes catalanes a les entrades a la ciutat.  A l’edifici judicial 
també hem observat que fa unes setmanes només onegen la bandera 
espanyola i la bandera de la Unió Europea, hi falta la bandera catalana.  
Llavorens ens agradaria que l’Ajuntament s’adrecés a les autoritats judicials 



 

competents en aquesta matèria per tal que onegessin les tres banderes.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez. 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, un prec.  En tot cas hem comentat avui doncs que... amb motiu del 
FEDER, doncs que trobem a faltar que no s’ha reunit el Consell Assessor del 
Barri de Mar.  Bàsicament estan havent moltes intervencions, en aquest cas 
d’inversions i de proposta de projectes, com tenim el tema del Port, com tenim 
doncs tot un seguit de coses per a la promoció i activació d’aquell barri, i 
creiem que seria oportú doncs que, ja que el govern està treballant, doncs que 
tinguem doncs aquesta trobada.  
 
De la mateixa manera, doncs el Consell Assessor del Nucli Antic, que feia 
participadament un seguiment de totes les accions i per valorar doncs 
evidentment doncs aquest tram final del Projecte d’Intervenció del Nucli Antic. 
 
Que es convoquessin aquests consells amb brevetat. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyora Sánchez.   Algun prec més?  Perfecte, doncs moltes 
gràcies a tots i s’aixeca la sessió. 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 

6 de març de 2012 
 
Segons hem llegit a la premsa, la Sra. Montserrat Llobet ha afirmat que la 
decisió de fusió de l’escola Pasífae i l’escola Sant Jordi es fa en base a les 
dades del Departament d'Ensenyament sobre el nombre de naixements, des 
de l'any 2009 i successius, on es registra un clar decreixement demogràfic i 
per tant un descens del nombre de places necessàries de P3 a partir del curs 
vinent i posteriors. 
 



 

El Grup Municipal Socialista voldria conèixer: 
 
* D'on surten les dades demogràfiques que justifiquen la decisió de 

tancar l’escola Pasífae, quines són i en quines prediccions es basen? 
 
L’Escola Pasífae no tanca el proper curs 2013/2014. 
 
En data 29 de febrer de 2012 es comunica a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en reunió amb la Direcció Territorial de Barcelona Comarques, la 
decisió d’oferta de places escolars a nivell de P3 de cara al curs 2012-2013, i 
la futura fusió de l’escola Pasífae i Sant Jordi en els propers cursos, 
mantenint-se l’escola Pasífae oberta i, com a tal, fins que no es dugui a terme 
aquesta fusió (integració). 
 
En l’esmentada reunió el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya comunica l’oferta de grups de P3 de la ciutat de Vilanova i la Geltrú 
per al curs 2012-2013 que serà de 28 grups/classe i argumenta una davallada 
d’alumnes que hauran de començar aquesta etapa el proper curs. Així mateix, 
la integració de l’escola Pasífae també se sustenta en una projecció a llarg 
termini del nombre de naixements i necessitats d’escolarització en els propers 
anys. 
 
Aquest estudi de projecció es basa, d’acord amb les informacions del 
Departament, en diverses variables: 
 
“A partir del cens de població de Vilanova i la Geltrú que dóna l’IDESCAT, es 
tenen en compte el nombre de dones en el seu període més fèrtil i s’aplica la 
taxa de fecunditat i l’índex d’immigració. 
Aquestes dades es creuen amb les dades facilitades per l’Ajuntament, s’aplica 
un factor de correcció entre ambdues, tenint en compte també un índex 
històric d’escolarització.” 
 
S’adjunta: 
 
1. Document del Departament d’Ensenyament de data 1 de març de 2012, 
presentat públicament en roda de premsa a l’Ajuntament, 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
2. Document del Departament d’Ensenyament de data 16 de març de 2012, 
extret de la web de premsa de la Generalitat: 
 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/03/16/14/32/f6aecab8-754a-
4e48-81f6-5b5b155c9d8e.pdf 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

Les dades de les que disposa l’Ajuntament són les del padró municipal, i que 
s’han fet arribar a tots els membres de la Comissió Informativa de l’Àrea 
Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials: 
  

Dades padró VNG de 20/01/2012 
2007 756 
2008 792 
2009 718 
2010 714 
2011 618 

 
 
 

* En les dades aportades pel Departament d'Ensenyament hi ha una 
evolució molt acusada de disminució de la població de p-3 en centres 
públics en els propers anys que podria suposar, si estan ben 
calculades, tancar alguna escola més, en quines dades se sustenta? 

 
Les dades de les que disposem són les aportades i esmentades en l’anterior 
resposta. 
 
S’ha demanat al Departament d’Ensenyament, entre d’altres: 
 

1. Estudi de l’IDESCAT en relació a la demografia de VNG en els propers 
anys.  

2. Document de compromisos i intencions del Departament en relació amb 
aquest procés de fusió-integració. 

3. Cost de la construcció d’una nova escola d’una línia i quin serà el cost 
previst de l’ampliació del Sant Jordi.  

 
 
* Tenint en compte els criteris municipals seguits per l’Ajuntament en 

altres cursos, quines són les previsions demogràfiques que ha fet el 
propi ajuntament? 

 
Les dades demogràfiques de les que disposa l’Ajuntament són les del padró 
municipal, que són dades reals en nombre de naixements. 
 

Dades padró VNG de 20/01/2012 Cens escolar % índex escolarització 
2007 756 740 98% 
2008 792 755 95% 
2009 718 Proper P3 curs 

2012-2013 
 

2010 714   
2011 618   



 

 
 
* Quin és el calendari de fusió de les dues escoles? 
 
S’ha demanat al Departament d’Ensenyament un document de compromisos 
on quedi clar aquest calendari. 
 
Des del moment en que el Departament va comunicar als equips directius de 
les dues escoles (Sant Jordi i Pasífae) s’ha demanat que els dos centres ja 
iniciïn les reunions que corresponguin per poder treballar i engegar un treball 
conjunt. 
 
 
* Quin és el calendari d’obres previst i en quines superfícies? 
 
S’ha demanat al Departament d’Ensenyament un document de compromisos 
on quedi clar aquest calendari. 
 
No obstant, el Govern d’aquesta ciutat insta a la Generalitat a una solució que 
garanteixi que l’alumnat que actualment estan cursant 3r. de primària acabin 
l’escolaritat d’aquesta etapa en un edifici construït. 
 
 
* Quina és la dotació pressupostària que se li dedicarà, i de quina 

forma apareixerà i en quins anys, en els pressupostos de la 
Generalitat? 

 
S’ha demanat al Departament d’Ensenyament un document de compromisos 
on quedi clar aquest calendari. 
 
Aquest Govern té el compromís verbal del Departament d’Ensenyament de 
què s’inclourà una partida pressupostària en l’exercici 2013. 
 
* Quina és la col·laboració que preveu aportar l’equip de govern 

municipal? 
 
Aquest Govern col·laborarà en tot allò que calgui aportant els recursos tècnics 
i coneixements que estiguin a la seva mà. 
______________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23 hores, de la 
qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 


