
 

 
 
 

 
 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-de-vilanova-i-la-geltru-04-
12-2018 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2018 

 
 
Acta núm. 15 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:12 hores del dia 3 de desembre de 2018, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

 



 

 
 
 

 
 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteixen ni el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU), ni el Sr. DAVID 
MONTES MUÑOZ, regidor no adscrit. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

 1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament 
del dia 5 de novembre de 2018. 

 
PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA 
 
 2.- Lectura de la Declaració Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2018. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Intervenció 
 
 3.- Donar compte de l'estat d’execució del pressupost municipal, tercer trimestre. 

(Exp. 85/2018-eINT) 
 
 
DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
Secretaria General 
 
 4.- Dissolució del Consorci de Serveis a les Persones, adscrit a l'Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, i creació d'un Organisme Autònom Local que el substitueixi, 
amb el mateix objecte i finalitat. (Exp. 158/2018-eSEC) 

 
Patrimoni 
 
 5.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 30.10.2018, de recuperació d’ofici del bé 

municipal 292.6, ZV2, Zona Verda (Camí Corral del Carro). (Exp. 113/2016-PAT) 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Intervenció 
 
 6.- Aprovació de la Instrucció de control intern de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. (Exp. 86/2018-eINT) 
 7.- Aprovació de l'expedient núm. 33/2018, de modificació de crèdits del pressupost 

vigent. (Exp. 88/2018-eINT) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
Convivència i Equitat 
 
 8.- Aprovació, si escau, de l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra la 

Violència envers les Dones. (Exp. 997/2018-eAJT) 
 9.- Aprovació, si escau, del Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere. 

(Exp. 1013/2018-eAJT) 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
Promoció de Ciutat 
 
10.- Aprovació, si escau, del dossier de la candidatura a l'obtenció del segell "Viles 

Marineres", marca turística cultural de l'Agència Catalana de Turisme (ACT) i 
l'inici del procés de sol·licitud escaient. (Exp. 936/2018-eAJT) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
Urbanisme 
 
11.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall de l’habitatge situat al carrer de Miguel 

de Cervantes, núm. 5, a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 36/2018-eURB) 
 
Llicències i Disciplina 
 
12.- Aprovació, si escau, de l'acord de resolució de l'expedient sancionador per les 

obres de construcció d'un habitatge al sector Xicarró, que són no legalitzables i 
que cal enderrocar.  (Exp. 5/2018-DIS) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

MOCIONS 
 
 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
13.- Moció per a la instal·lació de marquesines a les parades d'autobús Exprés.cat, 

línies E15.1 i E15.2 de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 96/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
14.- Moció per acabar amb el greuge de la tarifació ferroviària i per a la millora de 

l'atenció al públic a l'estació de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 97/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal Socialista 
 
15.- Moció amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència 

de Gènere. (Exp. 98/2018-eMOC) 
16.- Moció per instar el Departament de Salut a reconèixer l'Atenció Primària com el 

veritable eix del sistema sanitari públic i per efectuar les inversions sanitàries 
necessàries a Vilanova i la Geltrú i el Garraf. (Exp. 99/2018-eMOC) 

17.- Moció pel compliment de la legislació en memòria i reparació històrica i per la 
retirada del monument franquista ubicat a la muntanya de Montserrat. (Exp. 
101/2018-eMOC) 

 
Grup Municipal de CiU 
 
18.- Moció sobre el transport ferroviari de Rodalies. (Exp. 102/2018-eMOC) 
 
Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 
 
19.- Moció per a l'eliminació de zones d'estacionament regulat (zones blaves i verdes) 

i la seva substitució per zones d'aparcament gratuït. (Exp. 103/2018-eMOC) 
20.- Moció per prohibir la circulació de bicicletes, patins i artefactes anàlegs a les 

zones de vianants. (Exp. 104/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal d'ERC i Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita 
 
21.- Moció sobre la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé a 

l'Iemen. (Exp. 105/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de CiU i d'ERC 
 
22.- Moció a favor de l'absolució dels presos polítics. (Exp. 107/2018-eMOC) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

URGÈNCIA 
 
Grups municipals de la CUP, SOM VNG i Sra. Ariadna Llorens, regidora no 
adscrita 
 
22 bis.- Moció contra la persecució sindical a VALORIZA. (Exp. 108/2018-eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 

23.- Pregunta de la CUP: 
 
- Sobre el conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb el Ministerio del 

Interior espanyol.  (PENDENT DEL PLE ANTERIOR) 
 
24.- Pregunta del PSC: 
 
-  Sobre el Consorci de Serveis a les Persones. (PENDENT DEL PLE ANTERIOR) 
 
25.- Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit: 
 
- Sobre la no assistència del Govern municipal a les sessions de la Mancomunitat 

Penedès-Garraf. (PENDENT DEL PLE ANTERIOR) 
- Sobre la sentència de la causa de Neus Lloveras contra OK Diario i els recursos 

públics que s'hi han invertit.  (PENDENT DEL PLE ANTERIOR) 
 
26.- Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 
-  Al març de 2017 vaig presentar una moció per al desenvolupament i execució d'un 

pla d'accessibilitat universal a Vilanova i la Geltrú.  A dia d'avui s'ha desenvolupat 
el pla d'accessibilitat universal?  I, si és així, quins treballs s'han realitzat? 

-  El passat mes de setembre es va aprovar al Ple de la corporació l'augment de la 
flota de taxis de Vilanova i la Geltrú amb un taxi adaptat. S'ha reunit el govern amb 
l'associació de professionals del taxi del nostre municipi per consensuar la 
implantació del taxi adaptat? 

 
27.- Preguntes de la CUP: 
 
- Volem saber el grau de compliment de la moció presentada per la CUP al juliol de 

2016 sobre el reaprofitament dels excedents d'aliments a les escoles i als 
establiments de restauració.  Ho hem preguntat reiteradament en comissió 
informativa i no hem obtingut cap resposta. 

- El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del mes de juliol va aprovar, amb 20  
vots a favor, que no es renovés l'adhesió al conveni amb l'Associació Catalana de 
Municipis, del qual es deriva la contractació amb ENDESA i que finalitza a 31 de 
desembre de 2018.  Per què ara, el govern, vol prorrogar el conveni actual i no té 
cap intenció de fer una nova licitació? 



 

 
 
 

 
 

 
28.- Preguntes del PP: 
 
- Sobre l'Espai Jove. 

- Sobre els llaços grocs a la via pública, rambla Principal. 
 
 
29.- Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit: 
 
- Sobre l'actual situació dels quioscs de la rambla. 

- Sobre la denúncia de Neus Lloveras contra l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
per establir un aparcament gratuït a l'entrada de l'Hospital Residència Sant Camil. 

 

30.- PRECS 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
  1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 5 DE NOVEMBRE 
DE 2018. 

 
 
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 5 de novembre de 2018, per 
unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (3 de CiU, 4 d'ERC, 5 del 
PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
 
PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA 
 

  2. LECTURA DE LA DECLARACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA CIUTAT 
EDUCADORA 2018. 

 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, des del 
nostre municipi ens sumem a la Declaració final del XV Congrés Internacional de 
Ciutats Educadores recentment celebrat a Cascais (Portugal), tot fent lectura pública 
de les constatacions i compromisos que s’hi van adquirir.  
 
Les Ciutats Educadores constatem que:  
 
1. Les ciutats contemporànies s'enfronten a problemes complexos, degut a d'un ritme 
de vida accelerat i al flux de persones i de tot tipus de productes i béns materials o 
immaterials. Un dels efectes d'aquesta acceleració és la creació en els habitants de 
les ciutats d'una “cultura de l'instant”, marcada per la precarietat dels vincles 



 

 
 
 

 
 

interpersonals i l'absència de compromís. Aquesta situació posa en qüestió l'espai 
públic democràtic i la cohesió social i territorial de la ciutat.  
 
2. Els desafiaments als que ha de fer front els governs locals se centren en la 
reconstrucció de l'espai públic, com a espai que faci possible crear i reforçar els 
llaços i vincles entre les persones i els grups, amb vista a fomentar la convivència, la 
cooperació, així com el desenvolupament de les potencialitats i aptituds personals, en 
favor del progrés i de la cohesió social.  
 
3. Les decisions polítiques reactives no són eficients per solucionar els reptes actuals 
que afronten les ciutats. En canvi, l'anticipació en base al coneixement de la realitat 
permet donar una resposta millor a les necessitats de les persones.  
 
4. Les Ciutats Educadores compten amb una gran diversitat d'eines per intervenir a 
l'espai públic, particularment a través de la creació de condicions per a la participació 
de la ciutadania en plans i projectes, que possibilitin la concertació i el progrés cap a 
una ciutadania activa i democràtica, amb vista a la cohesió social.  
 
Davant d’aquestes constatacions les Ciutats Educadores es comprometen a:  
 
1. Articular propostes, promoure acords, establir compromisos i coordinar esforços 
per abordar els aspectes que posen en risc la cohesió social, els valors i les 
pràctiques de ciutadania democràtica a les ciutats, com ara la participació, la igualtat, 
el respecte, la tolerància, la responsabilitat i l'interès per la cosa pública.  
 
2. Garantir una política col·lectiva de transformació dels espais de la ciutat, on la 
planificació urbana orientada a la construcció d'un espai públic accessible, que 
propiciï la creativitat, l'experimentació, el joc i el contacte amb la natura, on les 
diferents generacions gaudeixin d'un estil de vida més saludable i sostenible.  
 
3. Fomentar la participació ciutadana, perquè cada individu que habita a la ciutat se 
senti subjecte de drets, amb possibilitats reals de desenvolupar plenament les seves 
capacitats i d'exercir el seu dret de participació; així com implicar la ciutadania, 
especialment a les generacions joves, en els projectes i decisions que afecten 
concerneixen a la seva ciutat.  
 
4. Crear un ambient urbà que impliqui a les persones, donant prioritat a l'espai públic 
com a punt de trobada de la ciutadania, creant condicions per estimular la cooperació 
i la convivència entre persones de diferents edats, cultures, procedències, condicions 
socioeconòmiques, etc., perquè totes se sentin partícips de la seva ciutat.  
 
5. Conjuminar esforços per mantenir i reforçar els vincles comunitaris, possibilitant la 
interacció entre persones i institucions, associacions, empreses, grups…, per crear 
un clima de qualitat cívica, en que totes les persones trobin el seu lloc en la societat.  
 
6. Promoure el diàleg i la cooperació intergeneracional, per a un millor aprofitament 
dels coneixements i per a l’intercanvi d'experiències entre generacions, en pro de la 
integració i inclusió de totes les persones;  
 



 

 
 
 

 
 

7. Estimular la capacitat d'aprenentatge de tots els membres de la ciutat i el 
desenvolupament de les seves potencialitats i projectes personals i col·lectius.  
 
8. Promoure consensos entre diferents actors socials en la promoció de l'educació al 
llarg de la vida, una educació que fomenti l'esperit de ciutadania i que permeti adquirir 
les competències, habilitats i aptituds necessàries per fer front als desafiaments de 
les nostres societats.  
 
9. Que les persones gaudeixin, en condicions d'igualtat i equitat, de les oportunitats 
que la ciutat proporciona en l'àmbit de la formació, de l'oci, del treball, de la prestació 
de serveis i del creixement personal.  
 
10. Compartir amb altres ciutats les bones pràctiques que ens permeten avançar en 
la construcció de ciutats més educadores, en tant que territoris de cohesió social. 
L’AICE fa una crida al conjunt d'actors públics internacionals, nacionals i regionals, i a 
la ciutadania, perquè contribueixin de manera corresponsable a l'assoliment 
d'aquests objectius, garantint que es creïn, salvaguardin i respectin els espais i les 
instàncies de participació en els què la veu de totes les generacions sigui escoltada 
en la construcció de les ciutats del present i del futur.  
 
Finalment, amb motiu de la commemoració del centenari de la primera guerra 
mundial, volem transmetre un missatge d'esperança i pau per un món millor. 
 
 
Es fa una lectura conjunta del manifest. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

 
 3. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST MUNICIPAL, TERCER TRIMESTRE. (EXP. 85/2018-
eINT) 

 
Per tal de donar compliment al que aprovà el Ple en data 14 de setembre del 2015, 
amb relació al que disposa l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, referent a que la Intervenció municipal, a través de la Presidència, presentarà 
al Ple un estat d’execució trimestral, per trimestres vençuts, del pressupost corrent i 
del moviment de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
 
Atès que l’article 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat municipal, assenyala el contingut de la 
informació a lliurar. 
 
Vistos aquests antecedents, i d’acord amb la documentació elaborada per la 
Intervenció municipal, 
 



 

 
 
 

 
 

"PRIMER. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal i dels 
Organismes autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer, exercici corrent, així 
com del moviment i situació de tresoreria a la data de referència, que s’annexen i 
formen part del present acord, segons l’esquema següent: 
 

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

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

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

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



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

El Ple se'n dóna per assabentat. 
 
 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

 4. SECRETARIA GENERAL. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE SERVEIS 
A LES PERSONES, ADSCRIT A L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, I CREACIÓ D'UN ORGANISME AUTÒNOM LOCAL QUE EL 
SUBSTITUEIXI, AMB EL MATEIX OBJECTE I FINALITAT. (Exp. 
158/2018-eSEC) 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- El Consorci de Serveis a les Persones (CSP) fou creat per acord del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 6 de setembre de 2004, i va iniciar les 
seves actuacions a partir d’aquella data. La seva composició és la que consta en 
l’article 1.1 dels seus estatuts, publicats el 5 de gener de 2016 en el BOP de 
Barcelona. 
 
Segon.- Els Estatuts del CSP, publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 5 de gener de 2016, el configuren com un consorci de caràcter local 
que queda adscrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als efectes de la disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC). Fins a 
dates recents el componien les entitats següents:  

  
a) el propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; 

 
b) el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC, 

consorci inscrit amb el núm. 9804040003 en el registre 
d’entitats locals); 
 

c) la Fundació Privada Sant Antoni Abat (inscrita amb el núm. 80 
en el registre de fundacions), i  
 

d) la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Tercer.- Tanmateix, en data 14.9.2017 se’n separà el Consorci de Salut i Atenció 
Social de Catalunya (CSC), tal com consta en l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern del CSP d’aquella data. Ja el 21.10.2014, el gerent del CSC havia posat de 
manifest la voluntat del seu Consell Rector d’exercir el seu dret de separació del 
CSP, tal com consta en l’acta de la sessió de la Junta de Govern d’aquella data. 
També s’havia manifestat en el sentit que aquesta separació no havia de tenir cap 
cost per al CSC, ni havia de comportar la liquidació de cap quota de separació, ni 



 

 
 
 

 
 

positiva ni negativa. Pel demés, la Fundació Privada Hospital Sant Antoni Abat, atesa 
la seva naturalesa no pública, no pot constituir un consorci amb una administració 
pública. 

 
Quart.- Ja en data 16.3.2017, constatat que el dret de separació va ser articulat 
conforme a la previsió de l’article 28 dels estatuts del consorci, ja que la comunicació 
havia estat feta amb antelació suficient i fou adreçada a la presidència del consorci i a 
tots els seus membres, i comprovat, així mateix, que després de la separació del 
CSC romanen en el CSP una Administració territorial com és l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i una altra d’institucional, com és la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), la Junta de Govern del CSP adoptà l’acord que es transcriu a 
continuació: 
 

Separació del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya del CSP. 
 
Es recorda que en Junta de Govern de data 21 d’octubre de 2014, el Sr. José 
Augusto García, com a director general del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya (CSC), va traslladar la voluntat del seu consell rector de sortir del 
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú. 
 
El Sr. secretari exposa que, de conformitat amb l’article 28 dels estatuts els 
membres del consorci podran separar-se d’ell en qualsevol moment, sempre 
que es comuniqui fefaentment amb un any d’antelació i mitjançant escrit 
adreçat a la presidència del consorci i a tots els seus membres. 
 
També informa que l’exercici del dret de separació produeix la dissolució del 
consorci, llevat que la resta dels seus membres, de conformitat amb els seus 
estatuts, acordin la seva continuïtat i segueixin formant part del consorci, 
almenys, dues Administracions o dues entitats o organismes públics vinculats 
o dependents de més d’una Administració.   
 
En el present cas es constata que l’exercici del dret de separació ha estat 
articulat conforme a normes, ja que la comunicació ha estat feta amb antelació 
suficient i fou adreçada a la presidència del consorci i a tots els seus 
membres. 
 
D’altra banda, el dret de separació del CSC no comporta la dissolució del 
CSP, atès que romanen en aquest l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), això és, una Administració 
territorial i una altra d’institucional, ultra la Fundació Privada Sant Antoni Abat. 
 
Procedeix, per tant, informa el secretari,  que es calculi la quota de separació 
del CSC, que ha de coincidir amb la quota de liquidació.  
 
Pren la paraula el Sr. JOSÉ AUGUSTO GARCÍA NAVARRO (Consorci de 
Salut i Social de Catalunya) per manifestar que la separació del CSC no ha de 
comportar ni una quota positiva ni negativa, atesa l’aportació inicial feta per 
aquest ens.  
  

Cinquè.- En data 14.6.2017 la Junta de Govern del CSP acordà estudiar la 
possibilitat d’aprovar una quota de separació del CSC amb cost zero, raó per la qual 
es va demanar informe a la Intervenció. La Junta de Govern de 27.3.2018, d’acord 



 

 
 
 

 
 

amb les conclusions de l’informe emès, va aprovar una quota de separació del CSC 
amb cost zero.  
  
Sisè.- Segons l’article 17.2 dels estatuts, la Gerència del CSP s’exerceix per la 
Gerència del Consorci Sanitari del Garraf, (CSG). Tanmateix, el CSG, mitjançant 
acord de data 24.05.2017 ha iniciat el seu procés de dissolució per tal d’integrar-se 
en un més ampli consorci autonòmic, circumstància que comportarà, immediatament 
després de la seva dissolució, que la fórmula gerencial del CSP prevista en els seus 
estatuts, incorri en obsolescència. Per aquesta raó s’ha iniciat ja un procediment per 
a la selecció d’un nou gerent, d’acord amb les previsions de l’article 85 bis.1.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
  
Setè.- La separació del CSC, unida a la dissolució del CSG, deixa el CSP amb un 
únic soci que ostenta la naturalesa d’Administració pública, ultra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i encara no de naturalesa territorial sinó institucional, com és la 
UPC. Val a dir que la UPC es consorcià amb l’únic objectiu d’implementar polítiques 
de modernització tecnològica prestacional que en cap cas no han estat 
implementades, el que converteix aquest soci en un convidat de pedra que participa 
en el CSP a títol merament testimonial. L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic (LRJSP), en el seu apartat primer declara que els 
consorcis són entitats de dret públic creades per més d’una administració pública (...) 
per al desenvolupament d’activitats d’interès comú de totes elles, un interès comú 
que, a la vista de les circumstàncies fàctiques que s’han anat encadenant, 
possiblement ha desaparegut. 
 
Vuitè.- Si a aquest fet s’hi afegeix la circumstància derivada dels anteriors acords 
transcrits, segons els quals la quota de separació dels seus membres, ateses les 
aportacions de capital fetes ab initio, ha de ser sempre zero, hom arriba a la conclusió 
que ja no hi ha cap justificació per mantenir aquest consorci local, el qual ha deixat de 
ser un ens supramunicipal per esdevenir de facto un ens filial de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i res no justifica que continuï utilitzant la vesta fictícia de consorci, 
atès que les coses són el que són, i no el que les parts implicades van dir un dia que 
eren.  
 
Novè.- En data 23 de maig de 2018 la Junta de Govern del CSP adoptà l’acord que 
es transcriu a continuació, amb tots els vots a favor, llevat l’abstenció de la Sra. 
Gisela Vargas: 
 

 
MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA INCOANT EXPEDIENT PER A LA DISSOLUCIÓ 
DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES, ADSCRIT A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- El Consorci de Serveis a les Persones (CSP) fou creat per acord del 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 6 de setembre de 2004, i 
va iniciar les seves actuacions a partir d’aquella data. La seva composició és 
la que consta en l’article 1.1 dels seus estatuts, publicats el 5 de gener de 
2016 en el BOP de Barcelona. 



 

 
 
 

 
 

 
Segon.- Els estatuts del CSP, publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 5 de gener de 2016, el configuren com un consorci de 
caràcter local que queda adscrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú als 
efectes de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). Fins a dates recents el componien les entitats 
següents:  
 
a) el propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; 
b) el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC, consorci 

inscrit amb el núm. 9804040003 en el registre d’entitats locals); 
c) la Fundació Privada Sant Antoni Abat (inscrita amb el núm. 80 en el 

registre de fundacions), i  
d) la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
Tercer.- Tanmateix, en data 14.9.2017 se’n separà el Consorci de Salut i 
Atenció Social de Catalunya (CSC), tal com consta en l’acta de la sessió de la 
Junta de Govern del CSP d’aquella data. Ja el 21.10.2014 el gerent del CSC 
havia posat de manifest la voluntat del seu consell rector d’exercir el seu dret 
de separació del CSP, tal com consta en l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern d’aquella data. També s’havia manifestat en el sentit que aquesta 
separació no havia de tenir cap cost pel CSC, ni havia de comportar la 
liquidació de cap quota de separació, ni positiva ni negativa.  
 
Quart.- Ja en data 16.3.2017, constatat que el dret de separació va ser 
articulat conforme a la previsió de l’article 28 dels estatuts del consorci, ja que 
la comunicació havia estat feta amb antelació suficient i fou adreçada a la 
presidència del consorci i a tots els seus membres, i comprovat, així mateix, 
que després de la separació del CSC romanen en el CSP una Administració 
territorial com és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i una altra d’institucional, 
com és la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Junta de Govern del 
CSP adoptà l’acord que es transcriu a continuació: 
 
(...) 
   
En data 14.6.2017 la Junta de Govern del CSP acordà estudiar la possibilitat 
d’aprovar una quota de separació del CSC amb cost zero, raó per la qual es 
va demanar informe a la Intervenció. La junta de govern de 27.3.2018, d’acord 
amb les conclusions de l’informe emès, va aprovar una quota de separació del 
CSC amb cost zero.   
 
Cinquè.- Segons l’article 17.2 dels estatuts, la Gerència del CSP s’exerceix  
per la Gerència del Consorci Sanitari del Garraf (CSG). Tanmateix, el CSG, 
mitjançant acord de data 24.05.2017, ha iniciat el seu procés de dissolució per 
tal d’integrar-se en un més ampli consorci autonòmic, circumstància que 
comportarà, immediatament després de la seva dissolució, que la fórmula 
gerencial del CSP prevista en els seus estatuts, incorri en obsolescència. Per 
aquesta raó s’ha iniciat ja un procediment per a la selecció d’un nou gerent, 
d’acord amb les previsions de l’article 85 bis.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).  
 



 

 
 
 

 
 

Sisè.- La separació del CSC, unida a la dissolució del CSG, deixa el CSP amb 
un únic soci que ostenta la naturalesa d’Administració pública, ultra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i encara no de naturalesa territorial sinó 
institucional, com és la UPC. Val a dir que la UPC es consorcià amb l’únic 
objectiu d’implementar polítiques de modernització tecnològica prestacional 
que en cap cas no han estat implementades, el que converteix aquest soci en 
un convidat de pedra que participa en el CSP a títol merament testimonial. 
L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(LRJSP), en el seu apartat primer, declara que els consorcis són entitats de 
dret públic creades per més d’una administració pública (...) per al 
desenvolupament d’activitats d’interès comú de totes elles, un interès comú 
que, a la vista de les circumstàncies fàctiques que s’han anat encadenant, 
possiblement ha desaparegut. 
 
Setè.- Si a aquest fet s’hi afegeix la circumstància derivada dels anteriors 
acords transcrits, segons els quals la quota de separació dels seus membres, 
ateses les aportacions de capital fetes ab initio, ha de ser sempre zero, hom 
arriba a la conclusió que ja no hi ha cap justificació per mantenir aquest 
consorci local, el qual ha deixat de ser un ens supramunicipal, per esdevenir 
de facto un ens filial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i res no justifica 
que continuï utilitzant la vesta fictícia de consorci, atès que les coses són el 
que són, i no el que les parts implicades van dir un dia que eren.  
  
FONAMENTS JURÍDICS 
 
PRIMER. Disposa l’article 85.2.LRBRL: 
 

Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la 
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación. 
Gestión directa: 

 
a) Gestión por la propia Entidad Local. 
b) Organismo Autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local de capital social de titularidad pública. 
 
Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) 
cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al 
efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas 
dispuestas en las letras a) y b) para lo que se deberán tener en cuenta 
los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. 
Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del 
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en 
donde se incluirán los informes sobre el coste del Servicio y su diferencia 
con el coste estándar de referencia, así como el apoyo técnico recibido, 
que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del 
interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera y la eficiencia 
de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 



 

 
 
 

 
 

SEGON.- El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per D.L. 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), en el seu article 192.1 aporta 
la següent configuració dels Consorcis: 
 

"L’Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir 
convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, 
per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica 
tècnica i administrativa”. 

 
Pot considerar-se que per a la prestació dels serveis que en l’actualitat 
queden com a objecte del CSP resulta més adient la gestió directa pel propi 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sigui o no a través d’un ens filial, que no 
pas la del consorci, doncs no es pot proclamar amb claredat que els serveis 
que gestiona el CSP siguin d’interès comú de les entitats que avui l’integren.  
 
En no existir cap interès supralocal es considera convenient iniciar la 
dissolució del CSP amb la finalitat que els serveis que desenvolupa 
s’assumeixin per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o un ens instrumental de 
la corporació municipal. 
 
TERCER.- La disposició addicional 9ª LRBRL obliga al redimensionament del 
sector públic local, especialment quan es trobi vigent un pla econòmic financer 
o d’ajust que posi en entredit la salut econòmica de l’ens, circumstància que 
en el nostre cas coadjuva també a la dissolució del consorci i a assumir el seu 
passiu per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
QUART. Segons l’article 118.2 LRJSP: 
 

"Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales 
o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén 
previstas en las leyes.” 

 
En el present cas, els serveis que gestiona el CSP no són comuns dels ens 
consorciats, sinó propis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ja sigui stricto 
sensu (plataforma) ja sigui per delegació de l’Administració autonòmica 
(CAPI).  
 
CINQUÈ.- Segons l’article 26.1 dels estatuts el consorci, es dissoldrà per 
acord dels membres que l’integren, adoptat en els termes que preveu l’article 
14.3, per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius i per 
qualsevol de les causes previstes a l’article 324 del Reglament d’obres 
activitats i serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 (ROAS), 
precepte que es transcriu a continuació: 
 
1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els 

estatuts, per alguna de les següents: 
 

a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d’algun dels membres si amb això el consorci esdevé 

inoperant. 
e) Incompliment de l’objecte. 



 

 
 
 

 
 

f) Transformació del consorci en altre ens. 
 

2. L’acord de dissolució l’ha d’adoptar l’òrgan superior de govern del 
consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat 
pels òrgans competents dels seus membres. L’esmentat acord ha de 
determinar la forma en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels 
béns del consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les 
administracions consorciades. 
 

SISÈ.- Segons l’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, el procediment per modificar la forma de gestió comporta, en 
primer lloc, la dissolució del CSP, per bé que continuant amb la gestió directa, 
atès que el consorci disposa dels mitjans materials i personals per la prestació 
dels seus serveis.  
  
ACORDS 
 
PRIMER. Dissoldre el Consorci de Serveis a les Persones, adscrit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i iniciar els tràmits per a la seva liquidació 
i extinció, per les raons que s’exposen en el cos d’aquesta proposta i molt 
particularment: 

 
a) Perquè les úniques Administracions públiques consorciades, en aquest 

moment, són l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Universitat 
Politècnica de Catalunya, no podent-se sostenir que l’objecte del CSP 
consisteixi en el desenvolupament d’activitats d’interès comú a ambdues 
Administracions, ni que cap d’ambdues Administracions no pugui 
desenvolupar llurs competències separadament, raó per la qual hauria 
desaparegut l’objecte que motivà la seva creació i, en conseqüència, 
aquest ens ja no s’ajustaria a la definició de consorci que fa l’article 118.1 
LRJSP. 
 

b) Perquè la situació econòmica del consorci caracteritzada per un fort 
desequilibri financer a causa de l’elevat endeutament palesa una situació 
contrària als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
que deuen informar les entitats públiques locals d’acord amb els article 
11 i 13 LOEPSF. 
 

SEGON.- Exhortar tots els ens consorciats per tal que traslladin a llurs òrgans 
de govern aquest acord de dissolució a l’objecte que el ratifiquin, tal com 
determina l’article 324.2 ROAS. 
 
TERCER.- Procedir a la constitució i nomenament dels membres de la 
Comissió liquidadora que, d’acord amb el que preveu l’article 127 LRJSP, així 
com l’article 27 dels estatuts del CSP, estarà formada per:  
 
a)  El gerent del CSP. 
b) Un tècnic o expert de Faura-Casas, Auditors Consultors, SL. 
c) Un tècnic o expert del Consorci de Salut i d’Atenció Social de 

Catalunya.  
 
També podran participar en la deliberació de l’al·ludida comissió liquidadora: 
 



 

 
 
 

 
 

a) L’interventor, o funcionari d’Intervenció en qui delegui. 
b) El secretari, o funcionari de Secretaria en qui delegui. 

 
Aquesta Comissió haurà d’emetre informe en el termini d’un mes sobre els  
assumptes següents: 
 

1.-Comptes de l’entitat a 31.5.2018. 
2.-Valoració dels actius i passius, i drets i obligacions. 
3.-Inventari de béns, situació administrativa i valor comptable. 
4.-Relació de personal, situació laboral i retribucions. 
5.-Ratificació, en el seu cas, de la quota de liquidació dels membres. 
6.-Relació de contractes vigents. 
7.-Relació de convenis interadministratius vigents. 
8.-Relació d’expedients de l’arxiu de l’entitat. 

  
Desè.- En data 25 de juliol de 2018 es reuní la Junta de Patrons de la Fundació 
privada Sant Antoni Abat per ratificar en tots els seus termes l’acord de Junta de 
Govern del CSP de data 23 de maig d’enguany, llevat pel que fa alguna petita 
proposta d’esmena, com és la voluntat que la gerent de la Fundació pugui incorporar-
se en la Comissió Liquidadora i pugui participar en la seva deliberació, esmena que 
és acceptada en aquesta proposta d’acord.  
 
Onzè.- La Universitat Politècnica de Catalunya, en escrit del director del Campus 
Universitari, Sr. Frederic Vila Martí, de data 26 de novembre de 2018, ha manifestat 
la seva conformitat amb l'acord de la Junta de Govern del CSP de data 23 de maig de 
2018, que aprova la dissolució del Consorci de Serveis a les Persones.  
 
Dotzè.- Vist l’informe emès per la gerència del CSP, en el qual es fa constar el 
compliment de les prescripcions establertes a l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors en relació amb la representació sindical dels treballadors del consorci, al 
tractar-se de la figura de la successió d’empresa aplicable als treballadors del 
consorci, que s’han d’incorporar al nou Organisme Autònom, el qual literalment diu: 
 

Informe sobre de la successió empresarial i subrogació del personal en 
el procés de dissolució del CSP i constitució de l’OAL  
 
Fa alguns mesos es van iniciar els tràmits per a la dissolució del Consorci de 
Serveis a les Persones de Vilanova i Geltrú (CSP). Així mateix, està prevista 
la creació d’una nova entitat, amb la fórmula d’organisme autònom 
administratiu, que succeirà el CSP en la posició d’empresari i prestador del 
servei i, per tant, donarà continuïtat a l’activitat actual del CSP, en la seva 
totalitat.  
 
En primer lloc, cal fer esment al fet que no hi ha previsions específiques per a 
la contractació de personal per part dels Organismes Autònoms a la citada 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat, com sí 
succeeix, per exemple, per a la contractació de personal de les societats 
mercantils públiques i entitats públiques empresarials, fundacions públiques o 
Consorcis del Sector Públic.  
 



 

 
 
 

 
 

Per aquest motiu, i atès que no hi ha una normativa concreta relativa a les 
limitacions de contractació, procedeix remetre’ns a la normativa recollida a la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, vigent excepte en el 
seu tercer paràgraf (que queda derogat en virtut de la Disposició Final 42ª de 
la Llei 6/2018) , i que estableix:  
 

Disposición adicional vigésima sexta. Limitaciones a la 
incorporación de personal laboral al sector público.  
 
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia 
indefinida, las Administraciones Públicas del artículo 2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no 
podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán 
incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una 
entidad de derecho público:  
 
a)  A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o 

de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por 
las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3. de la ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por 
resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o 
intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del 
sector público que resultase aplicable a los mismos.  

 
b)  Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles 

públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas 
jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una 
Administración Pública.  

 
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de 
aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas 
en la normativa laboral.  
 
En relació a la normativa laboral aplicable, cal fer esment a l’article 44 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre que aprova el 
text refós de la llei de l’Estatut del Treballador:  
 
Artículo 44. La sucesión de empresa.  
 
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o 
de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la 
relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los 
derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, 
incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en 
su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia 
de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.  
 
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que 
existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad 
económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de 



 

 
 
 

 
 

medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, 
esencial o accesoria.  
 
3. (...).  
 
4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa 
entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez 
consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores 
afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo 
que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, 
centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.  
 
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio 
colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio 
colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica 
transmitida.  
 
5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto 
de la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del 
empresario no extinguirá por sí mismo el mandato de los 
representantes legales de los trabajadores, que seguirán ejerciendo sus 
funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que 
regían con anterioridad.  

 
Segons l’article 44 de l’Estatut dels treballadors (punt 1): “El nou empresari 
queda subrogat en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de 
l’anterior”. D’altra banda, al punt 4 d’aquest article indica: “..les relacions 
laborals dels treballadors afectats per la successió s’han de seguir regint pel 
conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió fos aplicable a 
l’empresa...”.  
 
En relació a l’afectació que aquesta successió d’empresa tindrà sobre els 
treballadors contractats actualment pel CSP, cal concloure: 
  
1) Que la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, no 
estableix cap previsió específica en relació amb la limitació de contractació de 
personal laboral al sector públic, aplicable a l’Organisme Autònom a crear. 
 
2) Que la Disposició Addicional 26 de la Llei de Pressupostos Generals per 
l’any 2017, recull dues previsions bàsiques per a la resolució del present 
supòsit:  
 

a.  Que, amb caràcter general, no es pot incorporar com a empleat públic 
al personal laboral d’un consorci que s’hagi d’integrar a una 
administració pública.  

 
b.  Que, amb caràcter específic i com a excepció a la norma general, a 

aquest personal li és d’aplicació la normativa laboral referent a la 
successió d’empresa.  

 
La disposició addicional 26ª de la llei de pressupostos de 2017 s’ha 
d’interpretar en el sentit de que si la operació jurídica produïda pot ésser 
qualificada com a successió d’empresa a efectes del personal laboral, 



 

 
 
 

 
 

constitueix una excepció a la norma general que impedeix la seva 
incorporació com a empleat públic.  
 
Per tant, procedeix qualificar l’operació, en allò relatiu al personal laboral, com 
a subrogació d’empresa, mantenint les mateixes condicions contractuals dels 
empleats i, en concret, els mateixos drets i obligacions laborals i de seguretat 
social que tenen, a la nova figura jurídica constituïda a l’efecte de prestar els 
serveis que fins al moment ve prestant el CSP.  
 
Tanmateix, els empleats subrogats es mantindran subjectes i els seran 
d’aplicació els tres convenis col·lectius que els son d’aplicació actualment, 
segons la categoria i funcions professionals del personal afectat.  
 
Que, per últim, durant el procediment de subrogació caldrà acomplir totes les 
previsions recollides a l’art. 44 LET en relació al dret d’informació dels 
treballadors, drets dels representants sindicals de l’empresa cedent, etc.  
 

6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes 
legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de 
titularidad, de los siguientes extremos:  
 
a)  Fecha prevista de la transmisión.  
 
b)  Motivos de la transmisión.  
 
c)  Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los 

trabajadores, de la transmisión.  
 
d)  Medidas previstas respecto de los trabajadores.  

 
L’esmentat article, apartat 6, estableix l’obligació de l’empresa d’informar als 
representants dels treballadors. Aquest tràmit es preceptiu i no comporta, 
en principi cap tipus de negociació amb la representació dels treballadors. Es 
per aquest motiu que la gerència del CSP ha realitzat diferents accions per 
facilitar, als treballadors i als seus representants legals, tota la informació 
preceptiva.  
 
1. Informació al Comitè d’Empresa de La Plataforma  
 
A la sessió mensual celebrada el 24 d’agost de 2018, amb assistència del 
Comitè d’Empresa i la direcció, el tema de la subrogació va ser tractat al punt 
2 de l’ordre del dia (s’adjunta ordre del dia i acta). A la sessió del 27 de 
setembre, s’inclou el tema de la subrogació al punt 2 de l’ordre del dia (copia 
de l’ordre del dia).  
 
2. Informació als delegats Sindicals del Centre d’Atenció Primària  
 
S’han celebrat 2 sessions amb els delegats sindicals, els dies 4 i 24 de 
setembre (s’adjunten correus de concreció de les reunions).  
 
3. Informació a tots els treballadors  
 



 

 
 
 

 
 

Tot i que es suficient amb la informació als representants dels treballadors, la 
gerència ha enviat un escrit informatiu a tots els treballadors del CSP, bé per 
via correu electrònic o mitjançant l’entrega en mà a aquells col·lectius de 
treballadors que no en disposen. S’adjunta copia de l’escrit.  
 
Donat que en aquests cas el cedent (CSP) i el cessionari (nova entitat) tindran 
la mateixa gerència i òrgans de govern, amb aquesta informació es podria 
donar per complimentat el tràmit previs a l’article 44 de l’Estatut dels 
treballadors. Santiago Nofuentes. Gerent. Vilanova i la Geltrú, 9 d’octubre de 
2018. (s’adjunta relació el personal subjecte a subrogació establint les seves 
condicions laborals bàsiques).  
 

Tretzè.- Atès l’informe emès per la Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament, 
que literalment diu: 
 

INFORME SOBRE L’AFECTACIÓ DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT DE L’ANY 2018 A LA SUBROGACIÓ DEL 
PERSONAL EN EL PROCÉS DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE 
SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I CONSTITUCIÓ 
DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL 
 
  
Consulta.- Es sol·licita l'emissió d’opinió jurídica per part del sota-signant en 
relació a l’aplicació de la normativa laboral continguda a la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, en el procés 
de dissolució del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 
(en endavant, també CSP), i la creació d’un Organisme Autònom Local que 
succeeixi aquell organisme com a prestador del servei, donant continuïtat a 
l’activitat. 
 
Fonaments.- En primer lloc, cal fer esment al fet que no hi ha previsions 
específiques per a la contractació de personal per part dels Organismes 
Autònoms a la citada Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat, com si succeeix, per exemple, per a la contractació de personal de les 
societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials (D.A.29ª), 
fundacions públiques (D.A. 30ª) o Consorcis del Sector Públic (D.A.30ª). 
 
Per aquest motiu, i atès que la citada norma no recull una normativa concreta 
relativa a les limitacions de contractació, procedeix remetre’ns a la normativa 
recollida a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, vigent 
excepte en el seu tercer paràgraf (que queda derogat en virtut de la Disposició 
Final 42ª de la Llei 6/2018) , i que estableix: 
 
Disposición adicional vigésima sexta. Limitaciones a la 
incorporación de personal laboral al sector público.  
 
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia 
indefinida, las Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no podrán considerar como 
empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha 
condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho 
público:  



 

 
 
 

 
 

a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de 
servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las 
Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, 
incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del 
servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que 
resultase aplicable a los mismos.  

b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles 
públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas 
jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una 
Administración Pública.  

 
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de 
aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas 
en la normativa laboral.  
 
Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en 
cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un 
procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea 
incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que 
se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se 
contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de 
reposición de efectivos.  
 
[DEROGAT] Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene 
carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 
149.1. 13.ª y 18.ª, así como del artículo 156.1 de la Constitución. 
 
Per referència, cal fer esment a l’article 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut de l’Empleat 
Públic, que recull el següent literal: 
 
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos. 
 
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en 
las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 
 
2. Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera. 
b) Funcionarios interinos. 
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
d) Personal eventual. 
 
En relació a la normativa laboral aplicable, cal fer esment a l’article 44 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre que aprova el text refós de 
la llei de l’Estatut del Treballador: 
 
Artículo 44. La sucesión de empresa. 
 



 

 
 
 

 
 

1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de 
una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación 
laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y 
obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los 
compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa 
específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección 
social complementaria hubiere adquirido el cedente. 
 
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe 
sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad 
económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de 
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, 
esencial o accesoria. 
 
3. (...) 
 
4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa 
entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez 
consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores 
afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo 
que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, 
centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida. 
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio 
colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo 
nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida. 
 
5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto 
de la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del 
empresario no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes 
legales de los trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los 
mismos términos y bajo las mismas condiciones que regían con 
anterioridad. 
 
6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes 
legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de 
titularidad, de los siguientes extremos: 

a) Fecha prevista de la transmisión. 
b) Motivos de la transmisión. 
c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, 
de la transmisión. 
d) Medidas previstas respecto de los trabajadores. 
 
7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y 
el cesionario deberán facilitar la información mencionada en el apartado 
anterior a los trabajadores que pudieren resultar afectados por la 
transmisión. 
 
8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los 
apartados anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización 
de la transmisión. El cesionario estará obligado a comunicar estas 
informaciones con la suficiente antelación y, en todo caso, antes de que 
sus trabajadores se vean afectados en sus condiciones de empleo y de 
trabajo por la transmisión. 



 

 
 
 

 
 

En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el 
cesionario habrán de proporcionar la indicada información, en todo caso, 
al tiempo de publicarse la convocatoria de las juntas generales que han 
de adoptar los respectivos acuerdos. 
 
9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la 
transmisión, medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá 
obligado a iniciar un periodo de consultas con los representantes legales 
de los trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias 
para los trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse 
con la suficiente antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. 
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena 
fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las medidas 
previstas consistieren en traslados colectivos o en modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el 
procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el párrafo 
anterior se ajustará a lo establecido en los artículos 40.2 y 41.4. 
 
10. Las obligaciones de información y consulta establecidas en este 
artículo se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a la 
transmisión haya sido adoptada por los empresarios cedente y cesionario 
o por las empresas que ejerzan el control sobre ellos. Cualquier 
justificación de aquéllos basada en el hecho de que la empresa que tomó 
la decisión no les ha facilitado la información necesaria no podrá ser 
tomada en consideración a tal efecto. 
 
Atesa tota la normativa citada i en base a l’ “Informe sobre la successió 
empresarial i subrogació del personal en el procés de dissolució del CSP i 
constitució de l’OAL” emès en data 25 de setembre de 2018 pel Gerent del 
CSP, que s’adjunta com a Annex 1 a la present nota, s’ha de partir de les 
següents premisses: 
 
1) No és controvertit el fet de que la operació jurídica de creació d’un 

Organisme Autònom Municipal per a prestar els serveis que, fins a la 
citada creació i posada en funcionament, presta el Consorci de Serveis a 
les Persones, afecta a una entitat econòmica que manté la seva identitat, 
per tractar-se d’un conjunt de mitjans (materials i personals) a fi de dur a 
terme una activitat econòmica. 

 
2) No és controvertit, per tant, que s’ha de considerar que es produeix el 

fenomen de la successió d’empresa en la operació jurídica esmentada.  
 
En relació a l’afectació que aquesta successió d’empresa tindrà sobre els 
treballadors contractats actualment pel CSP, cal CONCLOURE: 
 
1) Que la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, no 

estableix cap previsió específica en relació a la limitació de contractació de 
personal laboral al sector públic, aplicable a l’Organisme Autònom a crear 

 
2) Que, per tant, hem de remetre’ns a la normativa establerta a la Llei de 

Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, en la seva Disposició 
Addicional 26ª, que s’estableix amb vocació de durada indefinida i que 



 

 
 
 

 
 

segueix vigent amb l’excepció del seu darrer paràgraf relatiu al caràcter 
bàsic de les seves previsions. 

 
3) Que aquesta Disposició Addicional 26 recull dues previsions bàsiques per 

a la resolució del present supòsit: 
 

• Que, amb caràcter general, no es pot incorporar com a empleat públic 
al personal laboral d’un consorci que s’hagi d’integrar a una 
administració pública. 

 
• Que, amb caràcter específic i com a excepció a la norma general, a 

aquest personal li és d’aplicació la normativa laboral referent a la 
successió d’empresa. 

 
Per aquest motiu, i tot i que aquestes dues previsions podrien considerar-se 
contradictòries, és opinió del sota signant que la disposició addicional 26ª de 
la llei de pressupostos de 2017 s’ha d’interpretar en el sentit de que si la 
operació jurídica produïda pot ésser qualificada com a successió d’empresa a 
efectes del personal laboral, constitueix una excepció a la norma general que 
impedeix la seva incorporació com a empleat públic. 
 
Per tant, a la present consulta, procedeix qualificar-la, en allò relatiu al 
personal laboral, com a subrogació d’empresa, mantenint les mateixes 
condicions contractuals dels empleats i, en concret, els mateixos drets i 
obligacions laborals i de seguretat social que tenen, a la nova figura jurídica 
constituïda a l’efecte de prestar els serveis que fins al moment ve prestant el 
CSP.  
 
Tanmateix, els empleats subrogats es mantindran subjectes i els seran 
d’aplicació els tres convenis col·lectius que els son d’aplicació actualment, 
segons la categoria i funcions professionals del personal afectat i, per tal de 
garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública, 
excepte aquells que puguin acreditar haver superat un procés selectiu amb 
respecte a aquest principis, no podran tenir la consideració de fixos en 
plantilla. 
 
Que, per últim, durant el procediment de subrogació caldrà acomplir totes les 
previsions recollides a l’art. 44 LET en relació al dret d’informació dels 
treballadors, drets dels representants sindicals de l’empresa cedent, etc.  I per 
a que així consti, la signa subjectant-la a millor criteri fonamentat en dret, als 
efectes oportuns, a Vilanova i la Geltrú, en data 18 d’Octubre de 2018. Fermín 
Ortega Vazquez. Director de Recursos Humans i Organització Intern. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 

Catorzè.- Atès que amb posterioritat a la creació del CSP, la Llei 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, va modificar la Llei 7/1985, de 
bases de règim local, establint en el seu article 7 que les competències impròpies o 
delegades solament es podran exercir si no posen en perill la sostenibilitat financera 
del conjunt de la Hisenda Municipal i d’acord amb el requeriments de la legislació 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i no es doni un supòsit de 
duplicitat en la prestació del servei; aspectes que incideixen en tot aquest procés de 
dissolució. 



 

 
 
 

 
 

 
Quinzè.-  Vist l’informe de l’interventor, que es transcriu a continuació:  

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
SOBRE LA PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE SERVEIS A 
LES PERSONES (CSP) ADSCRIT A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I DE CREACIÓ D’UN NOU ORGANISME AUTÒNOM LOCAL QUE 
EL SUBSTITUEIXI AMB EL MATEIX OBJECTE I FINALITATS. 
 
1.- Documentació revisada 

 
- Proposta d’acord al Ple municipal. 
- Informes del gerent del CSP, del Cap de Recursos Humans de 

l’Ajuntament i del Secretari municipal. 
- Estatuts del CSP. 
- Informe d’Intervenció del 26.03.2018 relatiu a la quota de separació del 

Consorci de salut i Social de Catalunya. 
- Comptes del CSP 2017 i Informe auditoria. 
- Faura Casas: Informe de Viabilitat del CSP 2017-2021. 
 

2.- Normativa de referència 
 

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

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les 

disposicions vigents de règim local. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes locals. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
- Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa. 
 

La proposta d’acord assenyala la dissolució del Consorci de Serveis a les 
Persones substituint l’entitat per un nou Organisme autònom dependent de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L’informe analitza per una banda la 
dissolució i el canvi de forma de gestió i per altra el possible impacte 
econòmic sobre les finances municipals des de l’òptica dels principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
3.- Dissolució del Consorci de Serveis a les Persones 
 
A l’abril del 2013 la Intervenció General de l’Administració de l’Estat va 
adscriure el CSP a l’Ajuntament de Vilanova, essent qualificat com 
“Administració pública”, d’acord amb la delimitació del sistema de comptabilitat 
europea. Per tal d’adaptar-se a la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, es van modificar els estatuts de l’entitat, publicant-se 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 5 de gener de 2016. 
 
En els antecedents de la proposta que es presenta a Ple s’assenyala 
l’argument bàsic que aboca a la dissolució de l’entitat. En resum la justificació 



 

 
 
 

 
 

es centra en la pèrdua d’identitat del Consorci, atès que romanen com a socis 
només l’Ajuntament de Vilanova i la Universitat Politècnica de Catalunya 
(administració institucional), a més d’una entitat no administrativa, la Fundació 
Privada Hospital de Sant Antoni. Aquest buit constitutiu del Consorci es 
produeix arran de la separació com a soci del Consorci de Salut i Atenció 
Social de Catalunya el 14.09.2017, si bé a la pràctica era innegable que el 
funcionament de l’entitat ja es comportava com un consorci “impropi”, atès el 
desequilibri que existia entre els socis pel que fa als drets i deures econòmics 
enfront de l’entitat. 
 
En efecte, aquest desequilibri es manifesta de forma clara amb la separació 
del Consorci de Salut i Atenció Social (CSC), sense que li fos liquidada cap 
quota de separació (ni positiva ni negativa), aplicant els principis estatutaris. 
Aquesta circumstància subratlla la història constitutiva del Consorci els fons 
propis del qual sorgien exclusivament del recurs al crèdit bancari, sense cap 
aportació ni de capital ni ordinària per part dels socis, el què comportava que 
a la pràctica era exclusivament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, entitat 
d’adscripció del Consorci, qui havia d’afrontar el resultat d’una possible 
liquidació de l'entitat. 
 
Com a complement d’aquest primer punt s’inclou l’informe d’aquesta 
Intervenció de data 26.03.2018 sobre la possibilitat d’aplicar una quota de 
separació al CSC segons encàrrec del Consell Rector del CSP de 14.09.2017: 
 

Assumpte: Quota de separació del Consorci de salut i Social de 
Catalunya 
 
Atès que en data 14 de setembre 2017 el Consell Rector del Consorci de 
Serveis a les Persones en relació a la separació del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya (CSC) va aprovar el punt següent: ”Primer: Encarregar a 
l’Interventor del CSP el càlcul de la quota de separació que haurà de liquidar 
el CSC”. 
 
Per això, d’acord amb l’article 4-5è del Real Decret 128/2018 de 16 de març, 
s’emet el següent INFORME: 
 
Primer.- La Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
regula el règim jurídic dels consorcis, juntament, en el seu cas, amb la 
normativa autonòmica de desenvolupament i els seus estatuts. 
 
L’article 125 assenyala que els membres d’un consorci podran demanar la 
separació mitjançant escrit adreçat al màxim òrgan de govern de l’entitat. 
Quan l’exercici de separació no comporti la dissolució de consorci, d’acord 
amb l’article 126 s’aplicaran les regles següents: 
 

- Es calcularà la quota de separació d’acord amb la participació que li 
hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si s’hagués 
produït la liquidació, d’acord amb el criteri de repartiment que disposin els 
estatuts. 

- Si no ho preveiessin els estatuts, la quota de separació serà la que li 
correspon en el supòsit de liquidació del consorci. Si no es pot determinar, 
es tindran en compte les aportacions efectuades al consorci pel membre 
que se separa, i si no hagués fet cap aportació perquè no estava obligat a 
fer-la, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que 
hagués rebut al llarg de la seva història com a membre del consorci. 

- Finalment, pel que no es prevegi ni en els estatus de l’entitat ni a la 
normativa específica, s’aplicarà com a dret supletori les disposicions 



 

 
 
 

 
 

regulades en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de 
liquidació que es sotmetrà al que disposa el Reial decret legislatiu 1/2010, 
de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de 
capital (art.15.3 Llei 40/2015) 
 

Segon.- La Llei 40/2015 estableix un cert automatisme entre la separació d’un 
membre del consorci i la conseqüent dissolució del mateix, que per altra 
banda no ha de suposar necessàriament la liquidació i repartiment del seu 
patrimoni, atès que per majoria o 
unanimitat dels seus membres, segons els seus estatuts, podrien aprovar la 
cessió dels actius i passius a una altra entitat jurídicament adient amb la 
finalitat de mantenir l’activitat i els objectius del consorci que es dissolt 
(art.14.5). 
 
En qualsevol cas el supòsit de no dissolució del consorci malgrat la separació 
d’un dels seus membres, comporta a més de la voluntat de continuïtat dels 
altres membres, la necessitat que els ens que continuen siguin almenys dues 
administracions, o siguin entitats i organismes dependents de dues 
administracions. 
 
Tercer.- L’article 28 dels estatuts del Consorci de Serveis a les Persones, en 
relació al règim de separació dels seus membres i en el supòsit que aquesta 
situació no comporti la dissolució de l’entitat, preveu l’aplicació de les regles 
següents (article 28.3 a i b): 
 
a)  Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu 

dret de separació d’acord amb la participació que li hagi correspost al 
saldo resultant del patrimoni net, d’haver tingut lloc la liquidació, tenint en 
compte que el criteri de repartiment serà el disposat en aquests estatuts A 
aquests efectes, la quota de separació es correspondrà amb la que li 
correspongui com a quota de liquidació. 

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

 
Per altra banda l’article 27 que fa referència al supòsit de liquidació de l’entitat 
disposa que “S’estableix com a criteri de repartiment, als efectes d’establir la 
quota de liquidació corresponent, que es determinarà la quota d’acord amb les 
aportacions que hagi efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial 
del mateix, així com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres 
del consorci no hagués realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri 
de repartiment serà la participació en els ingressos que, en el seu cas, hagués 
rebut durant el temps que hagi pertangut al consorci”. 
 
Pel que fa als recursos del Consorci que s’especifiquen a l’article 21 dels 
estatuts, s’estableix: “a) les aportacions realitzades per les entitats 
consorciades” 
 
Quart.- En resum segons els estatuts, i referent al tema objecte del present 
informe es conclou: 
 

1)  La quota de separació d’un membre serà igual a la quota que li 
correspondria en el supòsit de liquidació del Consorci. 

2)  La quota de liquidació es fixarà d’acord amb les aportacions que hagi 
efectuat al fons patrimonial de l’entitat o a les aportacions ordinàries 
anuals realitzades. 



 

 
 
 

 
 

3)  Si no hagués estat obligat a efectuar aportacions, la quota correspondrà 
als ingressos rebuts com a membre del consorci. 

 
Cinquè.- Revisades les actes del Consorci de Serveis a les Persones, i 
d’acord també amb la informació subministrada pel personal del mateix, 
resulta: 
 

- No consta que el Consorci de Salut i Social de Catalunya hagués aportat 
cap bé o dret patrimonial per la constitució del Consorci de Serveis a les 
Persones. 

- No consta que el CSP hagi requerit al Consorci de Salut i Social de 
Catalunya cap aportació obligatòria per fer front a la solvència patrimonial 
de l’entitat. 

- No consta que al llarg de la vida del CSP, el Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, hagués fet cap aportació voluntària a l’entitat. 

- No consta que el Consorci de Salut i Social de Catalunya hagués rebut 
ingressos corrents o extraordinari del CSP, 

- No consta, així mateix, que cap representat del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya hagués realitzat funcions directives o gerencials a compte 
del CSP. 
 

Per tot això, vist els antecedents que concorren i donats els supòsits negatius 
que s’ajusten en el present cas, s’informa que la proposta de quota de 
separació del Consorci de Salut i Social de Catalunya com a membre sortint 
del Consorci de Serveis a les Persones sigui zero. L’Interventor Cèsar 
Rodríguez Solà 
 

4.- Resum situació financera de l’entitat 
 
Transcrivim part del punt V de l’informe de l’auditoria financera externa 
corresponent als comptes del Consorci de Serveis a les Persones de l’exercici 
2017: 
 

“El Consorci presenta a 31 de desembre de 2017 un fons de maniobra 
negatiu de 2,2 milions d’euros i unes pèrdues acumulades de 2,6 
milions euros. Així mateix, el patrimoni net a 31 de desembre és negatiu 
de 2,8 milions d’euros, com a conseqüència fonamentalment de les 
operacions de cobertura descrites en la nota 12 de la memòria. Per 
aquests motius, caldria adoptar mesures per tal d’obtenir els recursos 
suficients per finançar les operacions i fer front als passius. Amb tot, cal 
considerar les particularitats del sector de serveis a les persones i de 
l’entorn dels centres concertats amb l’Administració”. 

 
En termes de comptabilitat pressupostària, el resultat de la liquidació fou de -
386.878 euros i el romanent de tresoreria negatiu ascendia a -2,4 milions 
d’euros. 
 
Aquesta situació ve provocada per l’endeutament hipotecari de l’entitat. La 
càrrega financera anual que comporta desequilibra el resultat d’explotació de 
l’entitat. 
 
5.- El nou organisme autònom 
 
Vista la situació financera de l’entitat i atesa la previsible dificultat de fer-se 
càrrec l’Ajuntament exclusivament del seu sanejament, d’entrada es 



 

 
 
 

 
 

plantejarien dues possibilitats, preservant l’interès social i municipal dels 
serveis que presta el CSP: 
 
1.- Que el Consorci sigui absorbit íntegrament (actiu i passiu) pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.- Que l’entitat continués com a consorci però incorporant com a soci 
majoritari el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat 
de Catalunya o alguna de les seves entitats dependents, aportant inicialment 
recursos econòmics, i en definitiva adscrivint el nou consorci a l’Administració 
de la Generalitat. 
 
Entenem que aquestes alternatives certament avantatjoses pels comptes 
municipals i que es podrien justificar tant per la categoria dels serveis que 
presta el CSP com per la qualitat de les instal·lacions que manté, ja s’han 
indagat sense resultat positiu a curt termini. 
 
Segons l’article 85.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local en 
la redacció donada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, els serveis públics 
municipals gestionats de forma directa podran prestar-se a) per gestió de la 
pròpia entitat, b) per organisme autònom local, c) per entitat pública 
empresarial local, d) per societat mercantil local amb capital de titularitat 
pública. I afegeix la norma que les formes societàries a) i b) només 
s’utilitzaran quan s’acrediti mitjançant memòria justificativa que són més 
eficients i sostenibles per la prestació del servei públic. 
 
Per altra banda el punt 3 de l’article 107 de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, assenyala que les entitats públiques 
empresarials es finançaran majoritàriament amb ingressos de mercat. S’entén 
que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat quan tinguin la 
consideració de productor de mercat de conformitat amb el sistema europeu 
de comptes. Aquesta circumstància no l’acompleix la tipologia d’ingressos 
actual ni la que tindrà a mig termini el CSP, d’acord amb l’estudi encarregat 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’empresa auditora del comptes del 
Consorci1.  
 
Per tot això, el dictamen que es presenta a Ple proposa la creació d’un 
organisme autònom local com a forma de substitució del Consorci de Servei a 
les Persones. 
 
6.- El nou organisme autònom i la sostenibilitat financera municipal 
 
Per encàrrec del Consell Rector del CSP, l’empresa auditora dels comptes del 
consorci va elaborar un pla de viabilitat 2017-2021. 
 
En aquell estudi, després del diagnòstic de la situació financera, es 
presentaven dues possibilitats d’actuació a curt termini per tal de sanejar 
l’entitat: 
 

                                                 
1 Faura Casas SL Dictamen en relació amb la transformació del Consorci de Serveis a les Persones 
en una nova forma jurídica de gestió directa. Protocol núm. C-11.149. 

 



 

 
 
 

 
 

1)  “L’aportació anual de les entitats consorciades per reequilibrar el 
pressupost i compte de resultats anual”. Aquesta alternativa no és viable, 
atesa la tipologia de socis del CSP. 

2)  “L’assumpció per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dels actius i 
passius vinculats a l’immoble (la Plataforma) de manera que alliberi el 
compte de resultats de la despesa financera, l’amortització i la evolució de 
capital”. 

 
Aquesta darrera alternativa planteja, segons el mateix informe, els següents 
avantatges i inconvenients: 
 

-  “Punt fort: permet solucionar no únicament els resultats anuals futurs, 
sinó també el desequilibri patrimonial actualment existent. I en el cas de 
generar-se un cash flow positiu, aquest podria ser considerat com un 
cànon d’explotació o lloguer a satisfer a l’Ajuntament per la utilització de 
l’actiu traspassat. 

-  Punt feble: és una operació de tramitació complexa per donar compliment 
als requeriments de normativa pública, patrimonial i qualsevol altre que hi 
pugui afectar." 

 
Primer de tot cal esmentar que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té vigents 
davant del Ministeri d’Hisenda i de la Funció Pública un Pla d’Ajust fins el 
2023 per tal d’assegurar les obligacions anuals de retorn de capital dels 
préstecs concertats en el marc de mesures urgents dictades contra la 
morositat i de suport a les entitats locals amb problemes financers, addicionat 
amb un Pla de Sanejament 2017-2021 aprovat pel mateix Ministeri amb 
l’objectiu de modificar el signe negatiu dels romanents de tresoreria per 
despeses generals. Per altra banda també té aprovat per la Direcció general 
de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya 
un Pla de Sanejament Financer 2015-2019 per tal d’aconseguir l’equilibri dels 
indicadors d’estalvi net, de romanent de tresoreria per a despeses generals i 
d’endeutament municipal. 
 
D’acord amb aquests condicionants, la creació d’una nova entitat dependent 
de l’Ajuntament tot i que sigui com a conseqüència de la substitució d’una 
altra que ja existia, haurà de preveure l’impacte de la situació econòmica de la 
nova entitat sobre les finances municipals. 
 
Sens perjudici de què aquest estudi s’hagi de realitzar en base als resultats 
que presenti la Comissió liquidadora del CSP, podem avançar l’impacte sobre 
cinc aspectes a curt termini: 
 
- Impacte sobre el pressupost municipal corrent: L’assumpció del passiu 
financer del CSP suposa un augment de la carrega financera de l’Ajuntament 
(cap 3 i 9) d’uns 880.000 eur/any. 
 
- Impacte sobre l’endeutament: L’endeutament directa municipal augmentaria 
en 13 milions d’eur (10 milions del préstec hipotecari, 2,6 milions del derivat 
financer i 0,5 eur de pòlisses de crèdit a curt termini). D’aquest nou 
endeutament ja estava consolidat en les xifres actuals els 10 milions de crèdit 
hipotecari, però no el valor del derivat. Per altra banda la pòlissa a curt termini 
està avalada per l’Ajuntament, 



 

 
 
 

 
 

en conseqüència aquesta operació no té cap impacte sobre la taxa 
d’endeutament. 
 
-Impacte sobre la tresoreria municipal: Per una banda l’assumpció de nova 
càrrega financera suposa pagaments periòdics al venciment que poden reduir 
les disponibilitats liquides previstes per fer front al deute comercial municipal. I 
per altra banda l’Ajuntament haurà de subministrar tresoreria al nou 
organisme autònom per tal que aquest rebaixi el seu índex de morositat actual 
que es situa a més de 300 dies. 
 
- Impacte sobre l’estabilitat pressupostària: en els comptes consolidats del 
2017 el CSP no complia amb el ràtio d’estabilitat pressupostària, si bé tot el 
grup municipal tenia capacitat de finançament. Si l’Ajuntament assumeix la 
càrrega financera del nou organisme autònom, aquest passarà a tenir 
estabilitat positiva, si bé per altra banda l’Ajuntament disminuirà la seva 
capacitat de finançament. 
 
- Impacte sobre la sostenibilitat financera: A més del cost financer, 
l’Ajuntament haurà de sanejar el romanent negatiu històric del CSP, que 
ascendeix a -2,4 milions d’euros. Tot i que la sortida de la despesa financera 
del pressupost del nou organisme autònom pot equilibrar els comptes anuals i 
fins i tot tenir un superàvit de 200.000 a 300.000 euros anuals, segons el pla 
de viabilitat esmentat, aquesta quantitat resulta insuficient per capgirar a curt 
termini el romanent negatiu. És en aquest punt on veiem la problemàtica més 
important. Considerem que l’Ajuntament necessitarà recursos externs 
importants (Generalitat, Diputació ) i també probablement li caldrà contractar 
una operació financera en el marc d’un nou pla de sanejament. 
 
7.- Conclusions 
 
a) La necessitat de transformar la forma jurídica del CSP es justifica per una 
banda pel caràcter impropi del consorci en l’actualitat i per la necessitat de 
resoldre la situació financera de l’entitat. 
 
b) La decisió de constituir un organisme autònom enfront d’altres formes de 
gestió directa sorgeix per les restriccions de la normativa actual per crear 
fórmules de prestació societàries (EPEL, SAM). 
 
c) El pla de viabilitat del CSP preveu com a actuació més factible a curt termini 
per equilibrar la situació financera que l’Ajuntament assumeixi l’actiu i passiu 
de l’entitat i en concret el seu endeutament actual. 
 
d) Els treballs de la comissió liquidadora del CSP han de donar la informació i 
l’orientació necessàries per tal que l’Ajuntament prengui les decisions 
econòmiques més convenients per l’interès públic. 
 
e) Tot i això caldrà posar èmfasi en l’estudi dels impactes que pot tenir el nou 
ens sobre el pressupost, l’endeutament i la tresoreria de l’Ajuntament, i de 
manera més estructural sobre l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 
financera. 
 
f) A curt termini considerem que l’equilibri del romanent de tresoreria negatiu 
de l’organisme autònom no podrà realitzar-se només amb els recursos 



 

 
 
 

 
 

pressupostaris de l’Ajuntament. Caldran recursos aliens, via subvencions de 
capital d’altres administracions i també probablement amb la contractació 
d’operacions bancàries de sanejament que permetin endreçar econòmicament 
la nova entitat.  
 
Vilanova i la Geltrú, 23 de novembre de 2018.  Cèsar Rodríguez Solà. 
Interventor general de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

 
Setzè.-  Vist l'informe del secretari, que es transcriu a continuació: 
 

"En Marcel·lí Pons i Duat, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, comarca del Garraf, en relació amb la proposta d’acord plenari de 
dissolució del CSP i constitució d’un organisme autònom administratiu que el 
substitueixi com a ens filial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, emet el 
present informe en base als següents 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
PRIMER.- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), en el seu article 191.1 
estableix que l’Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir 
convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal 
d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica tècnica i 
administrativa. 
 
I l’article 312 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995 (ROAS), disposa que el consorci és una entitat 
pública de caire associatiu que poden constituir els ens locals amb altres 
administracions públiques per a finalitats d’interès comú, o amb entitats 
privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic concurrents 
amb les dels ens locals. 
 
I l’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic (LRJSP), disposa que els consorcis són entitats de dret públic, amb 
personalitat jurídica pròpia i diferenciada, creats per més d’una Administració 
pública o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o amb 
participació d’entitats privades, per al desenvolupament d’activitats d’interès 
comú a totes elles, dins l’àmbit de la seva competència. 
 
De les definicions esmentades fins ara se’n desprenen dos principis que 
informen la constitució de consorcis locals: 
 

a) Que una Administració pública, territorial o institucional, i una entitat 
privada no poden per si soles constituir un consorci. Es fa necessària, com 
a mínim, la concurrència de dues Administracions públiques o entitats 
integrants del sector públic institucional. 
 

b) Que el seu objecte sigui el desenvolupament d’activitats d’interès comú a 
totes elles, dins l’àmbit de la seva competència. 
 
 



 

 
 
 

 
 

SEGON.- Els estatuts del CSP, publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 5 de gener de 2016, el configuren com un consorci de 
caràcter local que queda adscrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú als 
efectes de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC).  Fins a dates recents el componien les entitats 
següents:  
  
a)  el propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; 
 
b)  del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC, consorci 

inscrit amb el núm. 9804040003 en el registre d’entitats locals); 
 
c)  la Fundació Privada Sant Antoni Abat (inscrita amb el núm. 80 en el 

registre de fundacions), i  
 
d)  la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Tanmateix, en data 14.9.2017 se’n separà el Consorci de Salut i Atenció 
Social de Catalunya (CSC), tal com consta en l’acta de la sessió de la Junta 
de Govern del CSP d’aquella data. Ja el 21.10.2014 el gerent del CSC havia 
posat de manifest la voluntat del seu consell rector d’exercir el seu dret de 
separació del CSP, tal com consta en l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern d’aquella data. També s’havia manifestat en el sentit que aquesta 
separació no havia de tenir cap cost per al CSC, ni havia de comportar la 
liquidació de cap quota de separació, ni positiva ni negativa.  
 
Atès que el dret de separació del CSC va ser articulat conforme a la previsió 
de l’article 28 dels Estatuts del consorci, ja que la comunicació havia estat feta 
amb antelació suficient i fou adreçada a la presidència del consorci i a tots els 
seus membres, i comprovat, així mateix, que després de la separació del CSC 
romanen en el CSP una Administració territorial com és l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i una altra d’institucional, com és la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), la Junta de Govern del CSP, en data 16.3.2017 adoptà 
l’acord que es transcriu a continuació: 
 

"Pot considerar-se que per a la prestació dels serveis que en l’actualitat 
queden com a objecte del CSP resulta més adient la gestió directa pel 
propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sigui o no a través d’un ens 
filial, que no pas la del consorci, doncs no es pot proclamar amb 
claredat que els serveis que gestiona el CSP siguin d’interès comú de 
les entitats que avui l’integren. Més encara, cal afirmar que els serveis 
que gestiona el CSP no són comuns dels ens consorciats, sinó propis 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ja sigui stricto sensu 
(plataforma) ja sigui per delegació de l’Administració autonòmica 
(CAPI).  
 
En no existir cap interès supralocal es considera inadequada la 
pervivència del CSP i convenient iniciar la seva dissolució amb la 
finalitat que els serveis que desenvolupa s’assumeixin per l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú o un ens instrumental de la corporació 
municipal." 

 



 

 
 
 

 
 

TERCER.- És en base a aquestes premisses jurídiques que el passat 23 de 
maig de 2018 la Junta de Govern del CSP acordà iniciar els tràmits per a la 
dissolució del consorci. 
  
D’altra banda, la disposició addicional 9ª LRBRL obliga al redimensionament 
del sector públic local, especialment quan es trobi vigent un pla econòmic 
financer o d’ajust que posi en entredit la salut econòmica de l’ens, 
circumstància que en el nostre cas coadjuva, també, a la dissolució del 
consorci i a assumir el seu passiu per part de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  
 
Segons l’article 26.1 dels estatuts, el consorci es dissoldrà per acord dels 
membres que l’integren, adoptat en els termes que preveu l’article 14.3, per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius i per qualsevol de 
les causes previstes a l’article 324 ROAS, precepte que es transcriu a 
continuació: 
 
1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els 

estatuts, per alguna de les següents: 
 
a)  Compliment de la finalitat del consorci. 
b)  Mutu acord dels ens consorciats. 
c)  Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d)  Separació d’algun dels membres, si amb això el consorci esdevé 

inoperant. 
e)  Incompliment de l’objecte. 
f)  Transformació del consorci en altre ens. 
 

2. L’acord de dissolució l’ha d’adoptar l’òrgan superior de govern del 
consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat 
pels òrgans competents dels seus membres. L’esmentat acord ha de 
determinar la forma en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels 
béns del consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les 
administracions consorciades. 

 
I l’article 324.1 ROAS disposa que el consorci es pot dissoldre, entre altres 
causes que figurin en els estatuts, per impossibilitat de continuar-ne el 
funcionament; per separació d’algun membre si amb aquesta separació el 
consorci esdevé inoperant i, en fi, per transformació del consorci en un altre 
ens. En el nostre cas, des de la separació del CSC el passat 14.9.2017, ja no 
concorre l’exigència de desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes 
les Administracions consorciades dins l’àmbit de llurs competències que, com 
hem vist, exigeix l’article 118 LRJSP, atès que les competències de la UPC no 
encaixen amb les pròpies del CSP, que són l’assistència i els serveis socials, 
per respondre a la dependència, dins les àrees d'atenció a la gent gran, a les 
persones amb manca d'autonomia personal o amb disminució psíquica, física 
o sensorial, amb problemes familiars o d'exclusió social, als toxicòmans i als 
malalts mentals; així com la realització d'activitats de prevenció, protecció i 
promoció social i de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària. 

 
La inclusió de la UPC en el CSP respongué a una lògica, quan es constituí el 
CSP. Dins del seu objecte i finalitats, d’acord amb l’article 2 dels estatuts, s’hi 
inclou també el desenvolupament d’activitats d’investigació, estudi, 



 

 
 
 

 
 

assessorament, dinamització, formació i divulgació, relacionades amb la salut 
pública que tinguin per objectiu protegir la salut de les persones i promoure la 
salut de la població. L’organització d’activitats de debat científic i de divulgació 
en matèria de salut i benestar social, i la docència i la recerca en els camps de 
la salut i benestar social. Però aquests objectius no s’han realitzat durant tota 
l’existència del CSP, raó per la qual, una vegada separat el CSC hom hagi de 
preguntar-se molt seriosament si queda justificada la pervivència del CSP, 
havent de concloure que no hi queda.  
 
 
QUART.- D’acord amb l’article 127.5 LRJSP, el procediment per modificar la 
forma de gestió comporta, en primer lloc, la dissolució del CSP, per bé que 
continuant amb la gestió directa, atès que el consorci disposa dels mitjans 
materials i personals per a la prestació dels seus serveis.  
 
Simultàniament a la tramitació de la dissolució del CSP poden iniciar-se els 
tràmits de constitució d’un altre ens que pugui assumir les seves funcions en 
les mateixes condicions i mitjans personals i materials. 
  
Disposa l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) que 
 

Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la 
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación. 
Gestión directa: 
 
a) Gestión por la propia Entidad Local. 
b) Organismo Autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 
 
Sólo podrá hacerse uso de las formes previstas en las letras c) y d) cuando 
quede acreditado, mediante memoria justificativa elaborada al efecto, que 
resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las 
letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de 
rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá 
constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento 
recibido que se elevará al Pleno para su aprobación, en donde se incluirán 
los informes sobre el coste del Servicio y su diferencia con el coste 
estándar de referencia, así como el apoyo técnico recibido, que deberán 
ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local, 
quien valorará la sostenibilidad financiera y la eficiencia de las propuestas 
planteadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 7 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
  

Exclosa la gestió directa mitjançant entitat pública empresarial o societat 
mercantil local, atès que no pot acreditar-se el plus de sostenibilitat i eficiència 
exigit per la norma que s’acaba de transcriure, resta només la gestió directa 
indiferenciada o l’organisme autònom local. I el principi d’especialitat, així com 
la preexistència d’una organització diferenciada, aconsellen descartar, també, 
la gestió directa indiferenciada i que ens inclinem per l’organisme autònom 



 

 
 
 

 
 

local de caràcter social, amb el benentès que aquest no podrà actuar fins a la 
total dissolució del CSP. 
 
CINQUÈ.- Quant al procediment, per remissió dels articles 313, 322 i 324 
ROAS al 160 del mateix text legal, cal concloure que els acords que es 
pretenen adoptar requereixen el vot favorable de la majoria absoluta legal dels 
membres de la corporació. 
 
S’adjunta al present informe una proposta d’estatuts per a la seva aprovació 
plenària. 
 
Els acords, juntament amb els estatuts, s’han de sotmetre a informació pública 
pel termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el DOGC, el BOP i el tauler 
d’anuncis de la corporació.  Simultàniament, s’ha de donar audiència als 
interessats. 
 
El procediment no ha d’excedir el termini de sis mesos des del primer acord 
plenari. En altre cas es produeix la caducitat del procediment i l’arxiu de les 
actuacions dins els trenta dies. 
 
Finalment, l’acord que aprovi definitivament ambdós procediments, de 
dissolució del CSP i de creació d’un OAL Social, haurà de ser tramès a la 
Direcció General d’Administració Local per a la seva inscripció en el Registre 
dels ens locals de Catalunya. 
 
S’informen favorablement els acords que es proposa adoptar. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 17 de setembre de 2018. Marcel·lí Pons i Duat, secretari 
general de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú." 
 
 
 

Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern del CSP de data 
23.5.2018, amb les petites modificacions de detall suggerides per la gerent de la 
Fundació Privada Hospital Sant Antoni Abat, relatives a la seva participació, per sí o 
per delegació, en la deliberació de la Comissió Liquidadora, tal com consta en el cos 
de la proposta d’acords que es sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament, en 
els termes de l’article 324.2 ROAS. 
 
 
SEGON. Aprovar inicialment, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, la 
dissolució del Consorci de Serveis a les Persones, adscrit a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, i iniciar els tràmits per a la seva liquidació i extinció, per les raons que 
s’exposen en el cos d’aquesta proposta i molt particularment: 
 



 

 
 
 

 
 

a) Perquè les úniques Administracions públiques consorciades, en aquest 
moment, són l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Universitat Politècnica de 
Catalunya, no podent-se sostenir que l’objecte del CSP consisteixi en el 
desenvolupament d’activitats d’interès comú a ambdues Administracions, ni 
que cap d’ambdues administracions no pugui desenvolupar llurs 
competències separadament, raó per la qual hauria desaparegut l’objecte que 
motivà la seva creació i, en conseqüència, aquest ens ja no s’ajustaria a la 
definició de consorci que fa l’article 118.1 LRJSP.  Pel demés, la Fundació 
privada Hospital Sant Antoni Abat, atesa la seva naturalesa no pública, no pot 
constituir un consorci amb una administració pública. 
 

b) Perquè la situació econòmica del consorci, caracteritzada per un fort 
desequilibri financer a causa de l’elevat endeutament, palesa una situació 
contrària als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que 
deuen informar les entitats públiques locals d’acord amb els article 11 i 13 
LOEPSF. 

 
 
TERCER. Procedir a la constitució i nomenament dels membres de la Comissió 
Liquidadora que, d’acord amb el que preveu l’article 127 LRJSP, així com l’article 27 
dels estatuts del CSP, estarà formada per:  
 

a)  El gerent del CSP. 
b)  Un tècnic o expert de Faura-Casas, Auditors Consultors, SL. 
c)  Un tècnic o expert del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.  

 
També podran participar en la deliberació de l’al·ludida comissió liquidadora: 
 

a)  L’interventor, o funcionari d’Intervenció en qui delegui. 
b)  El secretari, o funcionari de Secretaria en qui delegui. 
c)  La gerent de la Fundació Privada Hospital Sant Antoni Abat, o persona en 

qui delegui. 
 
Aquesta Comissió haurà d’emetre informe en el termini d’un mes sobre els  
assumptes següents: 
 

1.- Comptes de l’entitat a 31.5.2018. 
2.- Valoració dels actius i passius, i drets i obligacions. 
3.- Inventari de béns, situació administrativa i valor comptable. 
4.- Relació de personal, situació laboral i retribucions. 
5.- Ratificació, en el seu cas, de la quota de liquidació dels membres. 
6.- Relació de contractes vigents. 
7.- Relació de convenis interadministratius vigents. 
8.- Relació d’expedients de l’arxiu de l’entitat. 

 
 
QUART. Aprovar inicialment la constitució un organisme autònom local de caire 
social que, amb el nom d'“OAL AISSA”, substituirà el CSP, i els estatuts, l’aprovació 
dels quals també es proposa i que s'incorporen com a annex.  



 

 
 
 

 
 

 
CINQUÈ. Sotmetre a informació pública els anteriors acords pel termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis en el DOGC, el BOP i el tauler d’anuncis de la corporació. 
Simultàniament s’ha de donar audiència als interessats. Cas que no es formulessin 
al·legacions ni suggeriments, tenir-lo per aprovat definitivament.  
 
SISÈ. Determinar que, quan es disposi de l’informe de la Comissió Liquidadora al 
qual es refereix el dispositiu tercer d’aquest acord, aquest informe serà sotmès a tots 
els membres integrants del CSP en dissolució. 
 
SETÈ. Determinar que l’acord que aprovi definitivament ambdós procediments, de 
dissolució del CSP i de creació de l'OAL AISSA, serà tramès a la Direcció General 
d’Administració Local per a la seva inscripció en el Registre dels ens locals de 
Catalunya." 
 
 

ANNEX 
 

 
ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL  

D’ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA - MITJÀ PROPI)  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
 
TÍTOL I. DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I FINALITATS 
 
 
ARTICLE 1. DENOMINACIÓ I NATURALESA 
 
1. Amb la denominació ORGANISME MUNICIPAL D’ASSISTÈNCIA INTEGRAL 
SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA - MITJÀ PROPI) es constitueix un ens filial de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dotat de personalitat jurídica i patrimoni 
diferenciats, fruit de la dissolució del CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES 
(CSP) en data 3.5.2018.   
 
2. La naturalesa jurídica de l’AISSA - MITJÀ PROPI és la d’un organisme autònom 
administratiu, com a forma de gestió directa dels serveis públics municipals que 
s’especifiquen a l’article 5, constituït a l’empara de l’article 85.2.A.b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
 
  
ARTICLE 2. RÈGIM JURÍDIC 
 
1. L’AISSA - MITJÀ PROPI, atesa la seva condició d’organisme autònom local  i sense 
perjudici del que determina el paràgraf següent, es regirà per aquests estatuts, pel 
Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  i per la legislació de règim 
local, particularment pel que disposa l’article 85 bis LRBRL, el Text refós de la Llei 



 

 
 
 

 
 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març (TRLHL), el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 
28 d’abril (TRLMC), el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i la resta de 
disposicions de dret públic que resultin d’aplicació. També es regirà pels articles 88 a 
102 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) en tot 
el que li resulti d’aplicació. 
 
2. L’AISSA - MITJÀ PROPI es regirà, tant ad intra com ad extra, pel dret administratiu. 
Atesa la seva naturalesa d’Administració pública es subjectarà íntegrament a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, en l’actuació de 
les potestats administratives que li atribueix l’article 4 d’aquests estatuts, a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques (LPAC).   
 
3. L’AISSA - MITJÀ PROPI es trobarà adscrit a la Regidoria que en cada moment 
determini el cartipàs municipal, a la qual li correspondrà el control de la seva eficàcia, 
per imperatiu de l’article 85 bis.1.a) LRBRL. 
  
4. En tot allò no previst en aquests estatuts regiran les prescripcions contingudes en la 
normativa de règim local. 

   
 
ARTICLE 3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I DOMICILI  
 
1. L’àmbit d’actuació de l’AISSA - MITJÀ PROPI és el terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, sense perjudici que alguns serveis, com el punt de trobada, d’acord amb el 
conveni formalitzat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o 
el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), d’acord amb el conveni formalitzat amb el 
Consell Comarcal del Garraf, tinguin com a destinatària una població més àmplia que 
la del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
  
2. L’AISSA - MITJÀ PROPI té el seu domicili a Vilanova i la Geltrú, al carrer de Sant 
Josep, 16-22. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser 
canviat, sense necessitat de modificar els estatuts. 
 
 
ARTICLE 4. CAPACITAT JURÍDICA I POTESTATS 
 
Per al compliment de les seves finalitats, i en l’àmbit de les seves competències, 
l’AISSA - MITJÀ PROPI ostentarà les presumpcions, prerrogatives i potestats 
següents, les quals podran ser actuades pels òrgans de govern i de direcció de 
l’AISSA - MITJÀ PROPI, dins dels límits i de conformitat amb els títols II i III d’aquests 
estatuts:  
 

a) La potestat d’autoorganització, de programació i de planificació. 
b) La potestat d’execució forçosa dels seus actes i acords. 
c) La potestat sancionadora en els àmbits normativament previstos.  



 

 
 
 

 
 

d) Les potestats de protecció dels béns, propis o adscrits. 
e) La presumpció de legitimitat i executivitat dels seus actes. 
f) La inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes legals.  
g) les prerrogatives de prelació i de preferència en relació als seus crèdits. 
h) La d’interpretació, modificació i resolució dels contractes administratius. 
i) La de direcció i control dels serveis gestionats per AISSA - MITJÀ PROPI. 
j) L’atorgament de concessions, d’acord amb la Llei.  
k) La potestat disciplinària i proposar la separació del servei. 
l) La potestat tributària, limitada a l’establiment de taxes. 
m) La potestat financera. 
n) La potestat de recaptació dels ingressos de dret públic atribuïts. 
o) Qualsevol que la normativa vigent atribueixi als organismes autònoms. 

 
 
ARTICLE 5. OBJECTIU, FINALITATS I PRESTACIONS  
 
1. L’AISSA - MITJÀ PROPI té com a objectiu l'assistència i serveis socials en matèria 
de dependència, dins les àrees d'atenció a la gent gran, a les persones amb manca 
d'autonomia personal o amb disminució psíquica, física o sensorial, amb problemes 
familiars o d'exclusió social, als toxicòmans i als malalts mentals; així com la 
realització d'activitats de prevenció, protecció i promoció social i de la salut i d’atenció 
sanitària i sociosanitària. 
 
2. Les finalitats de l’AISSA - MITJÀ PROPI són les següents: 

 
a) La gestió dels serveis socials i sanitaris que li assignen aquests estatuts, ja 

sigui en virtut de competències pròpies de l’Ajuntament, ja sigui per delegació 
d’altres Administracions territorials a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb allò previst a l’article 27 LRBRL, particularment la gestió i 
explotació de l’establiment sociosanitari amb residència assistida i centre de 
dia (“Plataforma”). 
  

b) Totes aquelles que proposi l’AISSA - MITJÀ PROPI i acordi l’ens matriu. 
 
3. Les prestacions de l’AISSA - MITJÀ PROPI s'adreçaran principalment a l'àrea 
d'atenció a la gent amb necessitats diverses i consistiran en els serveis  que 
s’indiquen, a títol enumeratiu i no limitatiu: 

 
a) Centres de dia. 

 
b) Serveis residencials en qualsevol de les seves modalitats: llar residència, 

residència assistida i habitatges amb serveis. 
 

c) Serveis sociosanitaris  que acordi l’ens matriu. 
 

d) Serveis sanitaris o de salut que acordi l’ens matriu. 
 



 

 
 
 

 
 

e) Serveis socials que acordi l’ens matriu. 
 

f) Promoció de l’atenció domiciliària, de les campanyes preventives de protecció 
de la salut o de qualssevol altra que acordi l’ens matriu. 
 
 
 

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I FUNCIONS NECESSÀRIES 
 
  
ARTICLE 6. ÒRGANS DE GOVERN  
  
El govern, l’administració i la representació de l’AISSA - MITJÀ PROPI està a càrrec 
dels òrgans següents: 
 

a) El Consell Rector 
b) La Presidència 
c) La Vicepresidència 
d) La Gerència 

 
 
ARTICLE 7. EL CONSELL RECTOR 
  
1. El Consell Rector és l’òrgan màxim de direcció que assumeix el govern, l’alta 
direcció i fixació de les línies d’actuació de l’AISSA - MITJÀ PROPI. 

 
2. El Consell Rector tindrà la composició següent: 
 

a) Presidència: correspon a l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, o regidor/a en qui delegui.  
 

b) Vocals: el Ple de l’Ajuntament designarà un vocal per cada grup municipal, 
a proposta d’aquests. La formació de la voluntat de l’òrgan col·legiat es 
produirà mitjançant el vot ponderat, conforme determina l’article 12.8 
d’aquests estatuts. Quan el grup municipal ostenti més d’un membre 
proposarà, també, un suplent.  

 
3. Correspon al Consell Rector: 

 
a) Aprovar l’orientació general de les funcions de l’ens i encaminar-les a la 

consecució dels seus objectius. 
 

b) Aprovar inicialment i proposar a l’òrgan competent de l’Ajuntament l’aprovació 
dels instruments i actes següents: 
 
- El pla general anual i els plans plurianuals d’actuació, que inclouran el pla 

d’inversions i els projectes d’obres, d’instal·lacions i de serveis.  



 

 
 
 

 
 

 
- La previsió anual d’ingressos i despeses i les modificacions de crèdit i 

pressupostàries.  
 
- Els comptes anuals.  

 
- La modificació dels estatuts de l’entitat.  
 
- La creació o participació en ens supramunicipals i en ens instrumentals de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, quan resultés convenient per a la 
consecució de les finalitats perseguides. 

 
- Les ordenances fiscals que afectin l’entitat. 
 
- La plantilla de personal, la relació de llocs de treball, el conveni col·lectiu i 

les polítiques retributives i de recursos humans de l’ens, d’acord amb la 
normativa laboral i pressupostària. 

 
- Els expedients per a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns, així 

com l’adquisició, alienació o gravamen dels béns patrimonials. 
 

- Proposar l’ampliació de les finalitats i activitats de l’AISSA - MITJÀ PROPI. 
 

- Les concessions demanials i els contractes de concessió d’obres i de 
serveis per més de 5 anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20 
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost de l’ens matriu.  
 

- La resta d’acords que requereixin l’autorització de l’ens matriu o una 
majoria especial conforme a l’article 47 LRBRL.  

 
c) Ser informat de les actuacions de la resta d’òrgans i de la gestió ordinària de 

l’entitat, i efectuar-ne el seguiment. 
 

d) Proposar el reglament de règim intern i la resta de normes de funcionament 
dels òrgans de govern, d’acord amb aquests estatuts i amb la normativa de 
règim local sobre òrgans col·legiats. 
 

e) Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor de l’Entitat. 
   

f) Aprovar l’inventari de béns i drets, tant propis com adscrits, el qual haurà de ser 
tramès anualment a l’ens matriu.  
 

g) Actuar com a òrgan de contractació i poder adjudicador en tots aquells 
contractes, públics i privats, que siguin necessaris per a l’exercici de les seves 
competències, el valor estimat dels quals sigui superior a 3.000.000 € i en 



 

 
 
 

 
 

aquells la duració dels quals sigui superior a quatre anys, sense perjudici de la 
potestat de delegació en el gerent o en la Presidència. 
 

h) Proposar a la Presidència l’estructura organitzativa de l’Entitat. 
 

i) Nomenar i cessar la persona que ocupi la Gerència.  
 

j) Adquisició, alienació i gravamen dels béns immobles que integren el seu 
patrimoni. 
 

k) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar les atribucions de la 
Gerència. 
 

l) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 
específicament, com ara la comissió de comptes per a la supervisió i informe 
dels comptes anuals. 
 

m) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el 
millor funcionament de l’AISSA - MITJÀ PROPI. 
 

n) Aprovar la formalització d’emprèstits, crèdits, avals o altres garanties i 
instruments financers al servei de les seves finalitats, quan superin els 3 
milions d’euros.  

 
4. Els actes del Consell Rector posen fi a la via administrativa. 
 
 
ARTICLE 8. LA PRESIDÈNCIA 
  
1. La Presidència és l’òrgan que ostenta la màxima representació de l’Entitat i en 
dirigeix el govern i l’administració. 
 
2. L’alcalde o l’alcaldessa ostentarà la presidència de l’AISSA - MITJÀ PROPI, sense 
perjudici que pugui delegar-la entre els regidors i regidores que integren el Consell 
Rector.   

 
3. Competències de la Presidència:  

 
a) Representar institucionalment l’AISSA - MITJÀ PROPI i exercir la direcció 

superior i orientació de les seves línies d’actuació. 
 

b) Formar l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector i convocar, presidir, 
suspendre i aixecar les reunions dels òrgans col·legiats; dirigir les deliberacions 
i dirimir els empats amb vot de qualitat. 
 

c) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament 
dels acords del Consell Rector. 



 

 
 
 

 
 

  
d) Exercir l’alta inspecció de tots els serveis i la vigilància del desenvolupament de 

la seva activitat. 
  

e) Vetllar pel compliment dels fins de l’Entitat, del que disposin aquests Estatuts i 
llurs normes de desenvolupament. 
 

f) Proposar al Consell Rector l’estructura organitzativa i el nomenament i 
cessament del gerent. 
 

g) Resoldre les reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial. 
 

h) Aprovar la liquidació del pressupost presentat per la Gerència; desenvolupar la 
gestió econòmica. 
 

i) Contractar obres, serveis i subministraments el valor estimat dels quals sigui 
superior a 1.000.000 € i fins a un màxim de 3.000.000 €, sempre que la seva 
durada no sigui superior a quatre anys. 
 

j) Ordenar pagaments, sense perjudici de les atribucions de la Gerència en 
aquesta matèria.  
 

k) Aprovar l’oferta pública d’ocupació; les bases i les convocatòries per a la 
selecció de personal funcionari i laboral, així com la contractació del personal 
indefinit, d’acord amb les previsions de la plantilla pressupostària. 
 

l) Aprovar la formalització d’emprèstits, crèdits, avals, o altres garanties i 
instruments financers al servei de les seves finalitats, sempre que no superin 
els 3 milions d’euros, sent en aquest cas necessària l’aprovació del Consell 
Rector. 
 

m) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses 
pròpies de l’Entitat, la LRBRL atribueixi a la Presidència amb el caràcter de 
delegable i no hagin estat reservades a la Presidència de l’Ajuntament o 
assignades a cap altre òrgan de l’Entitat. Per tant, la competència residual 
correspondrà a la Presidència de l’Entitat. 
 

n) Supervisar les activitats de l’AISSA - MITJÀ PROPI i elevar al Consell Rector la 
documentació i els informes que consideri oportuns. 
 

o) Exercici de les accions administratives i judicials ordinàries. 
  
4. Excepcionalment, en els casos de necessitat urgent que no admetin demora, podrà 
adoptar les decisions reservades a la competència del Consell Rector que siguin 
susceptibles de delegació, restant obligada a informar al Consell, en la seva primera 
reunió, dels acords adoptats, a fi que siguin ratificats. 



 

 
 
 

 
 

 
 
ARTICLE 9. LA VICEPRESIDÈNCIA 
 
1. La Vicepresidència és l’òrgan que substituirà la Presidència i assumirà les seves 
atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia de la persona titular. 

 
2. L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament nomenarà la persona que hagi d’ocupar la 
Vicepresidència d’entre els regidors o regidores que siguin membres, alhora, del 
Consell Rector, preferentment el titular de la Regidoria a la qual es trobi adscrit l’AISSA 
- MITJÀ PROPI. 

 
3. A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència exercirà les funcions que li 
delegui la Presidència de l’Entitat. 
 
 
ARTICLE 10. LA GERÈNCIA 
 
1. La Gerència és l’òrgan màxim de direcció ordinària i serà nomenat i cessat pel 
Consell Rector a proposta de la Presidència de l’AISSA - MITJÀ PROPI. La designació 
haurà de recaure en un funcionari de carrera o laboral de les administracions 
públiques o en un professional del sector privat, titulat superior en ambdós casos, i 
amb més de 5 anys d’exercici professional en el segon. 

 
2. La Gerència podrà ser substituïda en cas de vacant, absència, malaltia o 
impediment legítim, pel membre directiu de l’entitat que proposi la Presidència i que, 
complint els requisits establerts a l’apartat anterior, nomeni el Consell rector. 

 
3. Competències: 

 
a) Representar administrativament de forma ordinària l’AISSA - MITJÀ PROPI i 

relacionar-se amb les Administracions Públiques, les institucions, les entitats i 
els particulars. 
 

b) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions 
particulars que exigeix el seu millor compliment. 
 

c) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’Entitat 
de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes 
econòmics, administratius, de gestió i de producció. 
 

d) Elaborar, per presentar al Consell Rector, la previsió d’ingressos i despeses de 
l’exercici i els comptes anuals. 
 

e) Preparar el pla anual d’objectius i fixar-ne els indicadors de seguiment i control. 
 

f) Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació de l’entitat. 
 



 

 
 
 

 
 

g) Adoptar les disposicions de règim intern necessàries per al funcionament de 
l’Entitat.  
 

h) Contractar, quan el valor estimat dels contractes no superi 1.000.000 €, així 
com de tots aquells altres contractes que li hagués delegat la Presidència o el 
Consell Rector. A aquest efecte el Consell Rector establirà prèviament, a 
proposta de la Gerència, amb la periodicitat que ho consideri, el pla de 
contractació de l’entitat. S’exclouen d’aquesta planificació prèvia els contractes 
menors, així com aquells de tramitació urgent.  
 

i) L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents. 
 

j) Exercir les funcions de cap de personal, sota l’alta direcció de la Presidència i a 
tal efecte podrà nomenar el personal interí, laboral o funcionari, en els casos de 
suplència o vinculats amb programes temporals i contractar les suplències en 
cas de vacances o altres substitucions del personal, així com les altres 
competències en matèria de personal que no estiguin reservades a cap altre 
òrgan de l’Entitat. 
 

k) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, llevat de l’acomiadament, que 
correspondrà a la Presidència de l’Entitat i, per al personal funcionari, elevar les 
actuacions a l’òrgan corresponent de l’Ajuntament, en cas de separació del 
servei. 
 

l) Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació 
laboral vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament en el 
cas de personal funcionari. 
 

m) Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans. 
 

n) Atorgar els permisos i llicències referides al personal laboral i funcionari de 
l’Entitat. 
 

o) Desenvolupar l’estructura organitzativa i de personal d’acord amb els criteris 
generals establerts pel Consell Rector. 
 

p) Exercir en cas d’urgència, donant-ne compte al Consell Rector, tot tipus 
d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de l’Entitat 
davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció. 
  

q) Exercir la potestat de recaptació dels ingressos de dret públic atribuïts a 
l’Entitat. 
 

r) Administrar el patrimoni i els béns de l’AISSA - MITJÀ PROPI, en el marc de les 
facultats conferides pel Consell Rector. 
 



 

 
 
 

 
 

s) Ordenar els pagaments de conformitat amb les atribucions que li hagin estat 
assignades pel Consell Rector. 
 

t) Preparar la documentació que, per mitjà de Presidència, s’ha de sotmetre a la 
consideració del Consell Rector, i informar de tot el necessari per al correcte 
exercici de les seves competències, particularment pel que fa confecció i el 
compliment del pressupost anual i els plans pluriennals d’actuació. 
 

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

v) Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern.   
 
4. Els actes de la Direcció-Gerència dictats en l’exercici de les seves potestats o 
potestats administratives que tingui atribuïdes, no posen fi a la via administrativa. 
 
 
ARTICLE 11. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
La delegació de l’exercici de les competències assignades als òrgans precedents 
exigirà el compliment dels requisits següents: 
 

a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui assignada 
la competència. 
 

b) Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions 
especials. 
 

c) Que es publiqui en el BOP de Barcelona. 
 
 
ARTICLE 12. FUNCIONAMENT DEL CONSELL RECTOR  
 
1. El Consell Rector es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió 
ordinària, i en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència 
o ho sol·liciti un nombre de regidors que, en vot ponderat, representi la quarta part dels 
regidors del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. La convocatòria es comunicarà per escrit a cadascun dels membres de l’òrgan 
col·legiat per mitjans electrònics o telemàtics que permetin deixar constància de la 
recepció, i expressarà el lloc, el dia i l’hora de celebració de la sessió, així com tots els 
assumptes que hagin de tractar-se. 
 
3. Les convocatòries seran notificades amb una antelació mínima de dos dies hàbils, 
excepte en cas d’urgència, supòsit en el qual el Consell Rector l’haurà d’apreciar per 
majoria absoluta, en termes de vot ponderat. 
 



 

 
 
 

 
 

4. L’ordre del dia haurà d’incloure tots els temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d’aquest no es podran prendre acords vàlids si no és amb la prèvia 
declaració d’urgència que requerirà la majoria absoluta legal, en termes de vot 
ponderat. 
 
5. El quòrum per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Rector serà d’un 
terç del nombre total dels seus membres, que mai no podrà ser inferior a tres; aquest 
quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. No es podrà celebrar cap sessió 
sense l’assistència de les persones que ocupin la Presidència i la Secretaria, o 
d’aquelles que, d’acord amb les previsions d’aquests estatuts, les substitueixin. En cas 
que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés sessió, podrà tenir lloc una 
reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat 
inclosos en l’ordre del dia.  
 
6. A les sessions del Consell Rector hi assistiran, amb veu i sense vot, el gerent i les 
persones que exerceixin els càrrecs de secretari i interventor, o funcionaris en qui 
hagin delegat. També hi podran assistir, a proposta del gerent, els caps de servei de 
les àrees afectades pels acords a adoptar.  
 
7.  En tot allò no previst en aquests estatuts, regiran les prescripcions establertes per 
la legislació de règim local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats, 
particularment el ROM de Vilanova i la Geltrú. 
  
8. Els acords seran adoptats pel sistema de vot ponderat segons la representació dels 
diferents grups municipals en el Ple, per majoria simple, excepte quan es tracti de 
modificar els estatuts, o d’extingir i liquidar l’organisme autònom, que requerirà la 
majoria absoluta, sempre en termes de ponderació. Quan es produeixi empat, es 
repetirà la votació i, si es torna a produir, decidirà la Presidència amb el seu vot de 
qualitat. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran 
abstenir-se de votar. El vot del grup que ostenti la presidència es computarà en funció 
del sentit del vot exercit per la presidència, i així es farà constar en l’acta. 
 
9. En cap cas no s’admetrà la delegació de vot, sense perjudici que l’assistència 
efectiva pugui ser coberta amb el suplent del titular. 
 
 
ARTICLE 13. RÈGIM DE RECURSOS  
 
Contra els actes dels òrgans de govern de l’AISSA - MITJÀ PROPI els interessats 
podran formular recurs de reposició preceptiu davant l’òrgan que els hagi dictat. 
 
  
ARTICLE 14. HABILITATS ESTATALS 
 
1. Els càrrecs de secretari i interventor de l’AISSA - MITJÀ PROPI seran 
desenvolupats pels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
estatal de l’ens matriu. 

 



 

 
 
 

 
 

2. Corresponen al secretari i a l’interventor, en l’àmbit de l’AISSA - MITJÀ PROPI, 
l’exercici de les funcions públiques reservades especificades a l’article 92 bis de 
LRBRL i resta de normativa de desenvolupament. 

 
3. L’ens matriu comunicarà a l’AISSA - MITJÀ PROPI les persones que exerciran els 
càrrecs de secretari i d’interventor. 
 
4. El control i la fiscalització de la despesa de l’AISSA - MITJÀ PROPI correspon a la 
Intervenció municipal.  
 
 
 
TÍTOL III. POTESTAT DE COORDINACIÓ MUNICIPAL 
  

ARTICLE 15. COORDINACIÓ 
 
El règim de competències i funcions pròpies de l’AISSA - MITJÀ PROPI establert en 
aquests estatuts, s’entén sense perjudici de les mesures de coordinació que, amb 
caràcter general o contingent, puguin ser adoptades per l’ens matriu a l’objecte 
d’optimitzar els recursos humans, tècnics i econòmics i de posar-los al servei de 
l’interès general. 
  
 
ARTICLE 16.  MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC: ENCÀRRECS DE GESTIÓ 
 
1. L’AISSA - MITJÀ PROPI té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, condició que es reconeix expressament en 
aquests estatuts, als efectes d’allò previst a l’article 32.2.d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). En conseqüència, l’ens matriu li 
podrà conferir encàrrecs d’execució obligatòria relatius a prestacions pròpies dels 
contractes d’obres, subministraments, serveis i concessions d’obres i de serveis, a 
canvi d’una compensació tarifària. 
 
2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ostenta sobre l’AISSA - MITJÀ PROPI un 
control anàleg al dels seus serveis i unitats, de manera que pot exercir una influència 
decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives, circumstància 
que es posa en evidència perquè tots els membres del Consell Rector són persones 
regidores de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
  
3. L’aprovació d’aquests estatuts pel Ple de l’Ajuntament equival a la conformitat o 
autorització expressa del poder adjudicador respecte de l’AISSA - MITJÀ PROPI, el 
qual compta amb mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels 
encàrrecs, de conformitat amb el seu objecte social.  
 
4. L’AISSA - MITJÀ PROPI realitza la seva activitat de forma exclusiva en favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fins i tot quan presta serveis a particulars o a 
altres administracions públiques en virtut de Conveni de col·laboració formalitzat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb altres administracions públiques. Per aquesta 



 

 
 
 

 
 

raó l’ens matriu ostenta sobre l’AISSA - MITJÀ PROPI un control anàleg al que pot 
exercir sobre els seus propis serveis.  
 
5. El règim jurídic dels encàrrecs de gestió serà el següent:  
 

a) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà conferir a l’AISSA - MITJÀ PROPI la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis per raons 
d’eficàcia o quan no disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament. 
 

b) Els encàrrecs municipals seran d’execució obligatòria per l’AISSA - MITJÀ 
PROPI. 
 

c) L’encàrrec es conferirà mitjançant instruccions unilaterals de l’ens matriu i la 
retribució es fixarà per referència a tarifes aprovades o altres paràmetres 
objectius, o bé mitjançant acord de voluntats entre l’ens matriu i l’ens filial.  
 

d) L’AISSA - MITJÀ PROPI no podrà participar en licitacions públiques 
convocades per l’ens matriu, sense perjudici que, quan no concorri cap 
licitador, pugui encarregar-se-li l’execució de la prestació que va ser objecte de 
la licitació. 
 

6. Els encàrrecs de gestió no tindran la consideració jurídica de contractes, però 
hauran de complir les normes següents: 
 

a) L’AISSA - MITJÀ PROPI haurà d’haver publicat aquesta condició de mitjà 
propi a la plataforma de contractació, així com que l’ostenta respecte de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com els sectors de la seva activitat 
aptes per executar les prestacions que puguin ser objecte d’encàrrec. 

 
b) L’encàrrec s’haurà de formalitzar en un document que es publicarà a la 

plataforma de contractació del sector públic quan el seu import superi els 
50.000 €, exclòs l’IVA. El document de formalització establirà el termini de 
duració de l’encàrrec. 
 

c) La realització d’activitats de  caràcter material, tècnic o de serveis per raons 
d’eficàcia o per no disposar dels mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament que atribueixi l’Ajuntament a l’AISSA – MITJÀ PROPI, no 
requerirà més tràmits que els previstos a l’article 11 LRJSP. 

 
7. Als negocis jurídics que l’AISSA - MITJÀ PROPI celebri en execució de l’encàrrec 
rebut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se’ls aplicaran les regles següents: 
 

a) El contracte quedarà sotmès a la LCSP, d’acord amb la naturalesa de  l’entitat 
que els celebri i del seu valor estimat.   

 



 

 
 
 

 
 

b) L’import de les prestacions parcials que l’AISSA - MITJÀ PROPI pugui 
contractar amb tercers no excedirà del 50 per 100 de la quantia de l’encàrrec.  

  
8. L’AISSA - MITJÀ PROPI podrà realitzar, també,  encàrrecs a l’ens matriu o a una 
altra persona jurídica controlada pel mateix ens matriu. 
 
9. L’incompliment sobrevingut dels requisits esmentats comportarà la pèrdua de la 
condició de mitjà propi personificat, conforme a l’article 32.5 LCSP. 
 
10. L’ens matriu també podrà conferir a l’AISSA - MITJÀ PROPI els encàrrecs de 
gestió material definits a l’article 11 LRJSP. Aquests encàrrecs es regiran per les 
normes de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i no suposaran la cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius per al seu exercici. La realització de les activitats encarregades 
correspondrà a l’òrgan competent de l’AISSA - MITJÀ PROPI i es durà a terme d’acord 
amb les determinacions aprovades, les quals fixaran les activitats incloses, el seu 
termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió i funcions encomanades. 
 
 
ARTICLE 17. COMPETÈNCIES RESERVADES A L’AJUNTAMENT 
 
Correspondrà a l’ens matriu l’adopció dels actes administratius que, en relació amb 
l’AISSA - MITJÀ PROPI, facin referència a les matèries següents: 
 

a) L’aprovació i modificació d’aquests estatuts, de les ordenances i reglaments de 
qualsevol tipus i de les normes de funcionament dels òrgans de govern. 
 

b) L’aprovació del pressupost de l’AISSA - MITJÀ PROPI, de tots els seus 
comptes, àdhuc els de patrimoni, i el control i la fiscalització dels òrgans de 
govern i d’administració. L’aprovació del pla anual d’activitats i serveis i 
l’aprovació d’operacions financeres o de crèdit superiors 6.000.000 €.  
 

c) L’establiment de les condicions retributives del personal, l’aprovació dels 
convenis col·lectius i condicions de treball, la separació del servei del personal 
funcionari i el nomenament i el cessament del personal eventual i del seu 
gerent. 
 

d) L’exigència de responsabilitat als titulars dels òrgans de govern.  
 

e) El plantejament de conflictes de competències a altres administracions. 
 

f) L’aprovació dels expedients de protecció del patrimoni. L’adquisició, alienació o 
gravamen dels béns de valor superior als 6.000.000 € i les concessions de 
béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 
20 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost municipal de Vilanova i la 
Geltrú. 

 



 

 
 
 

 
 

g) L’aprovació de tots els convenis de col·laboració que pugui formalitzar 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb altres administracions públiques o 
particulars, encara que d’aquests convenis s’acabin derivant obligacions 
materials respecte de l’AISSA – MITJÀ PROPI. 
 

 
 
TÍTOL IV.  PATRIMONI, PRESSUPOST I RECURSOS HUMANS 
 
 
ARTICLE 18.  PATRIMONI I RECURSOS ECONÒMICS 
 
1. Constitueixen el patrimoni de l’AISSA - MITJÀ PROPI els béns i els drets que li 
aporti l’ens matriu, així com els que adquireixi o rebi per qualsevol títol. El patrimoni 
de l'AISSA - MITJÀ PROPI quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que 
rectificarà i aprovarà anualment el Consell Rector.  
 
2. Per al compliment de les seves finalitats, l’AISSA - MITJÀ PROPI comptarà amb els 
recursos econòmics següents: 
 

a) Les contraprestacions pels serveis prestats. 
b) Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat. 
c) Les subvencions que se li concedeixin. 
d) Les herències, llegats i donacions acceptades pel Consell Rector. 
e) Les aportacions de l’ens matriu amb càrrec al pressupost municipal. 
f) Els crèdits i aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars. 
g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts legalment.  

  
 
ARTICLE 19.  RÈGIM ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI 
 
1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d’intervenció, de 
control  financer i d’eficàcia de l’AISSA - MITJÀ PROPI serà el previst en el TRLHL.  
 
2. La Intervenció General practicarà anualment un informe de control financer referit a 
l’exercici econòmic anterior i que estarà inclòs en el pla d’auditories previst en les 
bases d’execució del pressupost.  
 
3. L’AISSA - MITJÀ PROPI elaborarà anualment el seu estat de previsió d’ingressos i 
despeses, amb l’estructura que determini la normativa reguladora de les hisendes 
locals i, una vegada aprovat pel Consell Rector, l’elevarà a l’Ajuntament per a la seva 
aprovació i integració a l’estat de previsió d’ingressos i despeses generals. 
  
4. Els comptes anuals seran sotmesos al Consell Rector per a la seva aprovació i 
elevació a l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. La seva formulació i rendició 
s’efectuarà per la Presidència de l’AISSA - MITJÀ PROPI, dins dels terminis establerts 
per la normativa pressupostària. 
 



 

 
 
 

 
 

5. El Consell Rector podrà acordar la destinació dels romanents de l’exercici anterior, 
que s’aplicaran d’acord amb el que disposa la normativa local i d’estabilitat 
pressupostària. 
 
 
ARTICLE 20. RECURSOS HUMANS 
 
1. L’AISSA - MITJÀ PROPI disposarà del personal necessari per al compliment del seu 
objecte i finalitats, i el seu nombre, categories, funcions i retribucions vindran 
determinades a la plantilla i a la relació de llocs de treball. 
 
2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent els 
principis d’eficàcia, economia i racionalitat dels recursos. 
 
3. El personal al servei de l’AISSA - MITJÀ PROPI estarà constituït per: 
 

a) Els funcionaris de l’Ajuntament adscrits a l’AISSA - MITJÀ PROPI, que 
mantenen la situació de servei actiu en la Corporació, d’acord amb les 
previsions normatives relatives a la funció pública local de Catalunya, a no ser 
que s’integrin a la funció pública de l’AISSA - MITJÀ PROPI. 
 

b) El personal laboral de l’Ajuntament i d’altres entitats municipals, adscrit 
mitjançant els mecanismes de mobilitat que prevegi, en el seu cas, el conveni 
col·lectiu i la normativa laboral. 
 

c) El personal laboral serà contractat observant els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat, així com les normes legals que resultin d’aplicació, mitjançant la 
corresponent convocatòria pública; i el personal funcionari, seguint les normes 
de selecció previstes legalment i reglamentària. 

 
4. La determinació i modificació de les condicions retributives del personal s’haurà 
d’ajustar en tot cas a les normes que, respecte d'això, aprovi l’Ajuntament. 
 
5. La gestió dels recursos humans de l’AISSA - MITJÀ PROPI, així com el seu 
assessorament, correspondrà al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
 
 
TÍTOL V. EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
 
ARTICLE 21. EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ 
  
L’AISSA - MITJÀ PROPI s’extingirà per acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, ja sigui a iniciativa pròpia o del Consell Rector de l’AISSA - MITJÀ PROPI 
adoptat, en aquest darrer cas, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, ja sigui per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius o per exercici de la 



 

 
 
 

 
 

potestat d’autoorganització de l’ens matriu. L’acord d’extinció determinarà la forma en 
què s’ha de procedir a la liquidació dels béns que pertanyen a l’AISSA - MITJÀ 
PROPI i a la reversió de les obres i les instal·lacions existents, segons les directrius 
següents:  

 
a) El Consell Rector nomenarà, en adoptar l’acord de dissolució, una Comissió 

liquidadora constituïda per tres perits, un dels quals serà el gerent de l’AISSA 
- MITJÀ PROPI. 

  
b) En cap cas el procés de dissolució i liquidació de l’AISSA - MITJÀ PROPI no 

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

   
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
 
1. L’AISSA - MITJÀ PROPI succeirà el CSP en la posició d’empresari pel que fa a la 
totalitat dels contractes laborals perfeccionats per aquest i respectarà la totalitat de 
les condicions jurídiques laborals preexistents. La subrogació comporta que es 
respectin totes les condicions retributives i socials preexistents en els termes de 
l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.  
 
2.  L’AISSA - MITJÀ PROPI succeirà el CSP en la totalitat dels serveis que presta 
actualment, siguin aquests actuats en virtut de competències pròpies, o bé ho siguin 
per delegació d’altres administracions públiques, els quals, en aquest darrer cas, 
s’entendran assumits per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es subroga en la 
posició del CSP. 
 
3. Els contractes d’activitats formalitzats pel CSP amb tercers contractistes 
s’entendran noves subjectivament a favor de l’AISSA - MITJÀ PROPI en qualitat 
d’Administració contractant, a partir de la seva entrada en vigor. 
 
 
 
 
Aquest punt requereix l'aprovació per majoria absoluta. 
  
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CiU (3), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2) I Sra. 
Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 20 vots 

Vot en contra: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
Abstencions: PP (1) i Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita = 2 vots 



 

 
 
 

 
 

 5. PATRIMONI. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 
30.10.2018, DE RECUPERACIÓ D’OFICI DEL BÉ MUNICIPAL 292.6, 
ZV2, ZONA VERDA (CAMÍ CORRAL DEL CARRO). (Exp. 113/2016-
PAT) 

 
Antecedents  
 
1. Els tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fan visites de 
reconeixement en la zona Camí Masia d’en Carro, observen l’entorn i elaboren 
informes acompanyats de reportatge fotogràfic que constaten el desenvolupament 
d’una activitat de desballlestament de vehicles sense llicència, l’ocupació indeguda 
amb maquinària i ferralla, diverses zones, entre elles una propietat municipal i una 
mala praxi en la gestió de residus, amb perill de contaminació del sòl i d’incendis.  

Consten a l’expedient tres informes tècnics mediambientals, un de l’any 2015 i dos de 
l’any 2016 que van ser tramesos a la Unitat d’Expedients Sancionadors per tal d’obrir 
el corresponent expedient. 
 
2. Per Decret de regidor delegat de data 21 de novembre de 2016, s’inicia l’expedient 
sancionador número 000202/2016-UES. La incoació va ser correctament notificada i 
els interessats van presentar al·legacions. Per Decret de regidor delegat datat el 7 de 
març de 2017, es van desestimar les al·legacions, atès que no aportaven cap 
element probatori per sustentar-les ni desvirtuaven les conclusions dels informes 
tècnics de Medi Ambient.  
 
3. Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no disposa de competència per 
sancionar les presumptes infraccions detectades a l’expedient 000202/2016-UES, es 
dóna trasllat de totes les actuacions realitzades a la Fiscalia del Jutjat de Guàrdia de 
Vilanova i la Geltrú i a l'Agència Catalana de Residus. 
 
4. A més de les mesures sancionadores, correspon a l’Ajuntament la recuperació 
d’ofici del terreny municipal (bé 292.6, ZV2) ocupat de forma il·legal. Es fa a través de 
l’expedient 000113/2016-PAT, incoat per Decret de 2 de desembre de 2016. El 
Decret requeria als ocupants a deixar lliure i en estat original els terrenys ocupats 
sense cap títol habilitant. Un segon Decret de data 20 de març 2016 tornava a 
requerir els propietaris de la finca confrontant al bé municipal, a desocupar el terreny. 
L’expedient caduca, d’ofici es declara la caducitat i, alhora, s’inicia un nou expedient 
de recuperació d’ofici per Decret de  25 de juny de 2018.  Atesa la necessitat d’actuar 
de forma urgent, la competència és de l’Alcaldia, segons l’article 21.1. k) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), malgrat que la 
competència ordinària correspon al Ple, segons l’article 71 del Reglament de béns de 
les entitats locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny. Fetes les 
corresponents notificacions i passat el període per formular al·legacions, es dicta nou 
Decret en data 31 d’octubre. Aquest Decret, que ara es porta a ratificació pel Ple, 
desestima les al·legacions dels interessats per manca de prova de la propietat de la 
finca, que genera l’expedient de recuperació d’ofici i de nou els requereix al 
cessament de l’ocupació de la finca. 
 



 

 
 
 

 
 

5. En visites d’inspecció realitzades amb posterioritat a la notificació de l’últim Decret, 
s’ha constatat un compliment parcial del requeriment. Si bé ha desaparegut una part 
de la ferralla i cotxes que ocupaven la finca municipal, encara resta un gran volum de 
residus que, en cas de no portar a terme voluntàriament les tasques de neteja de la 
finca, obligaran l’Ajuntament a adoptar mesures d’execució forçosa. Per tal d’agilitar 
el compliment d’aquest acord, es considera convenient que el Ple delegui en 
l’alcaldessa les facultats necessàries per aconseguir la recuperació de la possessió 
del bé 292.6, ZV2, atès que no és una atribució indelegable, d’acord amb l’article 22.4 
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, tot i seguint les 
prescripcions de l’article 51 del Reglament d’organització i funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
Fonaments de dret  
  
I. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 
 
II. 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, especialment els articles 227.2 i 229, 
relatius a la defensa dels béns. 

  
III. Llei  33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 

Els articles 55 i 56 que fan referència a la potestat de recuperació possessòria.  
       
IV. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals.  
 
V. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPA).   
  
VI. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).  
  
 
Per tot això,  aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  

  
ACORD: 

 
1. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 30 d’octubre de 2018, que transcrit 
literalment diu:  
  
 

“Relació de fets  
  
PRIMER.- En data 25/06/2018 es va dictar Decret d’Alcaldia, que disposava:  

  
“PRIMER. DECLARAR LA CADUCITAT de l’expedient 000113/2016-PAT, de 
recuperació d’ofici del bé 292.6, ZV2, camí Masia d’en Carro, per haver passat el 
termini de sis mesos sense haver dictat i notificat resolució expressa, conforme 
estableix l’article 25.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu de les administracions públiques.  



 

 
 
 

 
 

SEGON. INICIAR expedient administratiu de recuperació d’ofici i del bé 292.6, 
ZV2, camí Masia d’en Carro, amb codi registral únic 08168000906158, 
considerant vàlids tots els actes i tràmits de l’expedient respecte al qual s’ha 
declarat la caducitat. En concret, les notificacions dels dos decrets d’Alcaldia 
fetes a l’empresa Grúas y Servicios del Automóvil, S.L. i a la Sra. Ll. Tanmateix, 
en estricta aplicació de la llei, es proposa obrir un nou tràmit d’al·legacions, 
proposició de prova i d’audiència a l’interessat.  

TERCER. DECLARAR la urgència de la tramitació de l’expedient i de l’exercici de 
les accions administratives en aplicació de l’art. 229 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.  

QUART. REQUERIR els ocupants perquè, com a mesura cautelar, de forma 
immediata, i en tot cas en un termini no superior a 24 hores, deixin lliure i en el 
seu estat original els terrenys ocupats il·legalment sense cap títol habilitant. En 
cas contrari, s’adoptaran les mesures d’execució forçosa previstes legalment.  

CINQUÈ. NOTIFICAR a tots els interessats en l’expedient el present Decret de 
reobertura, COMUNICANT-LOS que se'ls atorga un termini de 10 dies des de la 
notificació perquè puguin formular les al·legacions i proposar les proves de les 
quals s’intentin valer en defensa dels seus interessos.”  

  
SEGON.- Tots els interessats van ser degudament notificats i, dins del termini 
de deu dies concedits per formular al·legacions, només consta que el Sr. M.A. 
ha telefonat a l’Ajuntament i la Sra. Ll. ha presentat un escrit en data 3 d’agost 
de 2018, que ha estat registrat a l’ajuntament amb el número 2018028579. 
Juntament amb l’escrit aporta l’escriptura de dissolució del règim econòmic 
matrimonial (societat de guanys). També va comunicar-se telefònicament amb 
l’Ajuntament per manifestar que no té res a veure amb la finca i alhora 
sol·licitar no rebre més comunicacions en relació amb aquest assumpte. 
  
Segons consta a l’escriptura aportada, les finques rústiques 36.111 i 31.590 
s’adjudiquen al Sr. A., així com el dret de crèdit derivat de la venda amb 
condició resolutòria a favor de INMOMONTI de la finca registral 3.595. També 
es reconeix a la Sra. Ll. aquest dret de crèdit (el 55 % del sòl net una vegada 
executada la reparcel·lació). Ara bé, no resta acreditat si aquest dret ha estat 
executat o no. Tampoc s’acredita com queda la finca matriu després de la 
segregació de la finca per a la seva inclusió al projecte de reparcel·lació de 
Masia d’en Notari.   
  
No obstant, l’expedient administratiu no tracta sobre si la Sra. Ll. és o no titular 
d'unes determinades finques, sinó que el seu objecte és la recuperació de la 
finca de propietat municipal ocupada per les activitats que porta a terme 
l’empresa Grúas y Sevicios, i el Sr. A. i la Sra. Ll. Per tant, la Sra. Ll., si 
considera que no està realitzant aquesta ocupació, hauria de manifestar que 
no és titular de cap activitat relacionada amb l’ocupació i que reconeix el dret 
de l’Ajuntament als espais de titularitat municipal que motiven l’expedient. 
  
En no haver provat que no és titular de cap activitat relacionada amb 
l’ocupació, ni reconèixer el dret de l’Ajuntament als espais de titularitat 



 

 
 
 

 
 

municipal que motiven l’expedient, les al·legacions de la Sra. Llamazares han 
de ser desestimades. 

TERCER.- En l’expedient consta que en data 15 de maig de 2017 el Sr. M.A. 
presenta al registre de l’Ajuntament un escrit acompanyat de documentació, 
on menciona que la finca és de la propietat del Sr. M.A.G. i la Sra. C.Ll.L. Ara 
bé, els documents només fan referència a la venda d’una finca rural a la 
immobiliària Immomonti, que pretenia urbanitzar un polígon industrial. El 
contracte de compravenda estableix que els terrenys sobrants tornarien a ser 
propietat del Sr. A. i Sra. Ll. No consta quins són els terrenys sobrants ni 
tampoc consta que hagin estat tornats al seu propietari original.  

L’escrit registrat també menciona que Grúas y Servicios del Automóvil no fa 
cap activitat en els terrenys, que la finca és el lloc de residència del Sr. M.A. 
Aquestes al·legacions, tot i no haver estar reiterades per l’interessat en el nou 
expedient, es poden donar per reproduïdes.   

També les al·legacions del Sr. A. Ll. han de ser desestimades, en no haver 
provat que és el propietari de la finca que genera l’expedient de recuperació 
d’ofici.  

QUART.- Atès que consta a la pàgina 26-27 de l’expedient administratiu una 
nota simple informativa del Registre de Vilanova i la Geltrú número 2. Aquesta 
nota simple determina que la finca amb codi registral únic 08168000906158, 
té com a titular, amb el 100% del Ple domini, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.   
  
CINQUÈ.- Atès que es disposa de Certificat del Secretari General de la 
Corporació conforme el bé 292.6 ZV-2, situat al C/ Oliveres, consta al Llibre 
d’inventari de Béns de la Corporació com a bé de domini públic.  
  
SISÈ.- Els serveis tècnics urbanístics municipals han elaborat un plànol en el 
qual es determina amb precisió els límits de les finques, el qual s’incorpora a 
continuació:  
   

   



 

 
 
 

 
 

 
  
  

SETÈ.- Atès que en la inspecció ocular efectuada en data 24 d’octubre de 
2018 per la Policia local amb un tècnic d’Urbanisme, s’ha constatat que 
encara es manté l’existència de vehicles en desús a l'explanada boscosa que 
correspon al bé demanial número 292.6, ZV2, s’ha de procedir a la 
recuperació de la possessió del terreny.  
  
Fonaments de dret  
  
I. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), en 

concret els articles 4.1 c); 22.2 k): 47.21;68.1 i 82.a), que regulen la 
potestat de recuperació d’ofici dels béns demanials de forma intemporal.  

  
II. 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, especialment els articles 
227.2 i 229 relatius a la defensa dels béns.  

  
III. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 

públiques. Els articles 55 i 56 que fan referència a la potestat de 
recuperació possessòria.  



 

 
 
 

 
 

       
IV. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals. Els articles 55 i 56 estableixen la potestat de 
recuperació possessòria.  

   
V. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPA).   
  
VI. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).  
  
Per tot això,   
  
RESOLC:  
  
PRIMER.- DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS presentades per la Sra. Ll., 
per no haver provat que no és titular de cap activitat relacionada amb 
l’ocupació. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. xxx, en no haver 
provat que és propietari de la finca que genera l’expedient de recuperació 
d’ofici.   
  
SEGON.- DISPOSAR la recuperació d’ofici del bé municipal número 292.6, 
ZV2, camí Masia d’en Carro, amb codi registral únic 08168000906158, i 
adoptar com a mesura cautelar el cessament de l’ocupació de la finca.  
  
TERCER.- REQUERIR a l’empresa Grúas y Servicios del Automóvil, SL, amb 
NIF B61664454,  i als Srs. M.A.G. i el Sr. M.A.Ll., en qualitat d’apoderat de 
l’empresa Grúas y Servicios del Automóvil, S.L., i a la Sra. C.Ll.L., perquè de 
forma immediata, i en tot cas en un termini no superior a 5 dies, cessi en la 
seva actuació d’ocupació il·legal del bé municipal número 292.6, ZV2, camí 
Masia d’en Carro, amb codi registral únic 08168000906158, i que el deixi a la 
lliure disposició de l’Ajuntament i en el seu estat original.  
  
QUART.- DISPOSAR que, en cas que la mercantil i les persones 
mencionades al punt anterior no donin compliment a l’ordre continguda al 
paràgraf precedent, el dia 15 de novembre de 2018 es procedeixi per part 
dels serveis municipals a la recuperació de la possessió del terreny, utilitzant 
els mitjans d’execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és 
necessari l’auxili de la força pública.  
  
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta proposta de resolució a tots els interessats.  

SISÈ.- El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
  
   
2. DELEGAR en l’Alcaldessa les atribucions relatives a la recuperació d’ofici del bé 
municipal número 292.6, ZV2, camí Masia d’en Carro, amb codi registral únic 
08168000906158, perquè adopti les mesures necessàries per a l’efectiva recuperació 
de la possessió del terreny, utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment 



 

 
 
 

 
 

procedents. Delegació que, sense perjudici de la seva immediata eficàcia, es 
publicarà al BOPB." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i 
els vots de la Sra. Ariadna Llorens, Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 

 
 6. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE CONTROL 

INTERN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 
86/2018-eINT) 

 
Antecedents 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, va modificar els articles 213 i 218 del Reial decret legislatiu 
2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, encomanant l’executiu 
a regular el paper de l’interventor en les funcions de control i fiscalització de l’activitat 
econòmica de les entitats locals, per tal d’assegurar els principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Conseqüència d’aquell encàrrec, s’aprova el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, de 
regulació del règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local.  
 
En aquest Decret es destaca la possibilitat que les entitats disposin d’una fiscalització 
prèvia limitada d’ingressos i despeses, sempre que amb posterioritat es realitzi una 
fiscalització completa en base a una mostra d’expedients representativa de les 
diferents tipologies de despeses i d'ingressos. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per acord de Ple municipal d'11 de juny del 2018, de modificació de les bases 
d’execució del pressupost vigent (BOP 22 de juny), va aprovar l’establiment de la 
fiscalització limitada prèvia de despeses i d’ingressos mitjançant la presa de raó en 
comptabilitat. 
 
Per altra banda, en el Decret 424/2017 es contempla la definició i contingut del 
control financer, en les modalitats de control permanent i auditories públiques. En 
aquest sentit s’integra la fiscalització posterior en el pla d’actuació del control 
financer. 
 
La norma assenyala també els procediments de fiscalització, els reparaments i la 
resolució de discrepàncies. I detalla l’organització dels diferents informes a realitzar 
per l’òrgan fiscalitzador i la relació de destinataris dels mateixos. 
 
El contingut normatiu del Decret 424/2017 aconsella que sigui desenvolupat per les 
entitats locals mitjançant l’aprovació d’un reglament que permeti contemplar les 
especificitats, l’organització i els recursos de cada entitat.    
 



 

 
 
 

 
 

Normativa de referència 
 
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local. 
 
- RD Legislatiu 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control 

intern en les entitats del sector públic local. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, i presentat l’expedient a la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar la Instrucció de control intern de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, que s’annexa i forma part del present acord. 
 
SEGON. Comunicar a les diferents entitats dependents de l’Ajuntament (organismes 
autònoms, EPEL, societats municipals i consorcis adscrits) la present Instrucció. 
 
TERCER. Publicar la Instrucció a la pàgina web municipal." 
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Disposició addicional primera. Expedient electrònic 
 
Disposició addicional segona. Sistema de control simplificat 
 
Disposició addicional tercera. Desenvolupament Instrucció 
 
PREÀMBUL 
 
El control intern, regulat a l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
desenvolupat en el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 



 

 
 
 

 
 

jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, s’exerceix respecte de 
la gestió econòmica de les entitats locals i ens dependents i adscrits en la triple 
accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència. 
 
D'acord amb  l’article 3 del  Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, i l'article 214 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'objecte de la funció interventora 
serà controlar els actes de l'entitat local i dels seus ens dependents i adscrits que 
donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com 
els ingressos i els pagaments que d'ells se’n derivin, i la inversió o l'aplicació en 
general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusti 
a les disposicions normatives aplicables en cada cas. 
 
Per altra banda, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de l’esmentat Reial 
decret 424/2017, l'objecte del control financer serà verificar el funcionament dels 
serveis i entitats en l'aspecte econòmic financer per tal de verificar que la seva gestió 
s'ajusta a la normativa que s’escaigui i als principis de bona gestió financera i 
d'estabilitat pressupostària en l'ús dels recursos públics. 
  
Així, amb la finalitat de disposar d'un model de control eficaç en virtut de l'article 3.3 
del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, i d’acord amb el principi d'autoorganització i 
potestat reglamentària reconegut a l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, amb la 
present Instrucció es pretén la millora dels mecanismes de gestió, l’aplicació eficient 
dels recursos públics i la sostenibilitat financera de les entitats locals.  
 

 
TÍTOL I 

 DISPOSICIONS GENERALS  
  

ARTICLE 1. Objecte i àmbit d'aplicació.  
  
Constitueix l'objecte d'aquesta norma la regulació de les funcions de control intern 
respecte de la gestió economicofinancera i els actes amb contingut econòmic de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els seus organismes autònoms locals, entitat 
pública empresarial local, societats mercantils i consorcis adscrits. En termes 
generals, tots els ens dependents que figurin a l’Inventari d’entitats del sector públic 
local del Ministeri d’Hisenda i Administracions publiques.  
 
L’òrgan interventor també exercirà el control sobre les entitats beneficiàries i 
col·laboradores de subvencions i ajuts públics municipals, així com sobre els 
concessionaris de serveis. 
 
 
ARTICLE 2. Atribució de les funcions de control.  
  
Les funcions de control intern dels ens enumerats en l'article anterior, s'exerciran per 
la Intervenció mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer amb 
l'extensió i efectes que es determinen en els articles següents.  
 
 



 

 
 
 

 
 

ARTICLE 3. Formes d'exercici.  
  
1. La funció interventora té per objecte controlar els actes de l'Ajuntament, dels seus 
organismes autònoms i consorcis adscrits, que donin lloc al reconeixement de drets o 
a la realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es 
derivin, i la inversió o l'aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat 
d'assegurar que la seva gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. 
 
2. El control financer té per objecte verificar el funcionament dels departaments i 
serveis de l’Ajuntament, organismes autònoms, consorcis adscrits, EPEL i societats 
mercantils dependents, en l'aspecte econòmic financer, per tal de comprovar el 
compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, verificar que la 
seva activitat s'ajusta als principis de bona gestió dels recursos públics en els 
aspectes de l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat, la transparència, i pels 
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Aquest control comprendrà les modalitats de control permanent i l'auditoria pública, 
incloent-se en ambdues el control d'eficàcia referit en l'article 213 del Text refós de la 
Llei de les Hisendes Locals. Igualment inclourà el control sobre entitats 
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes que 
integren el sector públic local, que es trobin finançades amb càrrec als seus 
pressupostos generals, d'acord a l'establert en la Llei general de subvencions. 
 
3. La present Instrucció té per objecte desenvolupar reglamentàriament les funcions 
de l’òrgan Interventor que afectin a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i al seu grup 
d’ens municipals i adscrits; i, de manera particular, la determinació dels mètodes, 
forma i abast tant del control posterior ple en supòsits de fiscalització prèvia limitada 
de despeses, com del control financer en supòsits de fiscalització posterior 
d'ingressos. 
 
 
ARTICLE 4. Principis d'exercici del control intern.  
  
 1. La Intervenció, en les seves funcions de control intern, estarà sotmesa als principis 
d'autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori.  
  
 2. L'òrgan interventor exercirà el control intern amb plena autonomia respecte de les 
autoritats i altres entitats  la gestió de les quals sigui objecte de control intern.  
 
3. Intervenció donarà trasllat als òrgans de gestió i ens controlats dels resultats més 
rellevants de les comprovacions efectuades i recomanarà les actuacions que resultin 
aconsellables. També donarà compte al Ple municipal dels resultats que, per la seva 
especial transcendència, consideri adients informar, així com del seguiment de les 
debilitats detectades i del grau de compliment de les recomanacions efectuades. 
 
4. L’òrgan interventor haurà de disposar dels recursos necessaris per tal d’exercir les 
funcions de control intern encomanades. 
 
 



 

 
 
 

 
 

ARTICLE 5. Exercici i facultats del control intern. 
 
1. El personal d’Intervenció haurà d’observar discreció i secret professional en relació 
amb els assumptes que conegui per raó de les seves funcions. 
 
Així, les dades, informes i antecedents obtinguts en l'exercici del control intern només 
podran utilitzar-se per a les finalitats assignades al mateix i, si escau, per formular la 
corresponent denúncia de fets que puguin ser constitutius d'infracció administrativa, 
responsabilitat comptable o penal. 
 
2. L'òrgan interventor en les  funcions de control té la facultat de sol·licitar la  
col·laboració i l’assessorament dels directors, gerents, caps de departament i òrgans 
jurídics dels diferents ens locals objecte de control. Així mateix, podran recabar 
antecedents, dades i informes de les diferents àrees de l’entitat local. En el mateix 
sentit, també podran revisar els sistemes informàtics de gestió que siguin necessaris 
en l’abast de les seves funcions. 
 
3. L’Interventor general podrà delegar totalment o parcialment les seves funcions de 
control en personal de la mateixa Intervenció o en personal dels ens dependents. 
 
4. Per a la realització de les funcions de control financer, si els recursos humans de la 
Intervenció són insuficients, es contractaran professionals externs, els quals actuaran 
sota la direcció i supervisió de l'Interventor. 
 

 
 

TÍTOL II 
DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA    

 
 

CAPÍTOL I.  De l'exercici de la funció interventora.           
 
 

ARTICLE 6. Fases de la funció interventora.                                 
 
L'exercici de la funció interventora comprendrà les següents fases: 

a)  La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic 
(RD), autoritzin o aprovin despeses (A), disposin o comprometin despeses (D) i 
acordin moviments de fons i valors. Es comprova si s’ajusten a les disposicions 
aplicables que corresponguin, d’acord amb el procediment legalment establert. 

b)  La intervenció del reconeixement de les obligacions (O) i intervenció de la 
comprovació material de la inversió. Es comprova que les obligacions s’ajusten a 
la llei i que el crèdit gastat ha tingut la corresponent contraprestació. 

c)  La intervenció formal de l'ordenació del pagament (P) Es comprova la correcta 
expedició de les ordres de pagament. 

d)  La intervenció material del pagament. Es comprova que el pagament ha estat 
disposat per l’òrgan competent a favor del perceptor i per l’import establert. 

 



 

 
 
 

 
 

 
ARTICLE 7. Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora. 
 
Intervenció rebrà per mitjans electrònics l’expedient complet, amb els antecedents i 
informes preceptius d’acord amb la tipologia del mateix, i amb la proposta d’acord 
pendent de dictar per l'òrgan competent.  
 
La fiscalització de l’expedient s'efectuarà en el termini de deu dies hàbils, que es 
podrà reduir a cinc dies hàbils quan s'hagi declarat urgent la tramitació de l'expedient. 
 
Quan l'Interventor faci ús de la facultat a què es refereix l'article 5.2, se suspendrà el 
termini de fiscalització previst en aquest article i donarà compte d'aquesta 
circumstància a l'àrea gestora. 
 
 
 
CAPÍTOL II. Règim de fiscalització limitada prèvia 

 
ARTICLE 8. Exempció de fiscalització prèvia. 
 
No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia: 
 
a) Les despeses de material no inventariable. 
b) Els contractes menors. 
c) Les despeses de caràcter periòdic i altre de tracte successiu, una vegada 

fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del 
qual derivin les seves modificacions. 

d) Les despeses menors de 3.005,06 euros que, d'acord amb la normativa vigent, 
es facin efectives a través del sistema de bestretes de caixa fixa. 

 
Això no obstant, en aquests supòsits hi haurà d’haver document comptable conforme 
existeix crèdit i que aquest és adequat a la tipologia de la despesa. 
 
Les despeses exemptes de fiscalització prèvia estaran subjectes al posterior control 
financer en la modalitat de control permanent. 
 
 
ARTICLE 9. Règim de fiscalització limitada prèvia de despeses de requisits 
bàsics. 
 
1. Segons estableix l'article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en l’acord de Ple de data 11 de juny de 2018, de 
modificació de les bases d’execució del pressupost, va aprovar el règim de 
fiscalització limitada prèvia en què Intervenció es limitarà a comprovar determinats 
aspectes. Aquesta fiscalització serà objecte d’una plena posterior que es realitzarà 
sobre una mostra representativa, en el marc del pla anual de control financer. 
 
2.  La fiscalització limitada prèvia comprovarà els requisits següents: 



 

 
 
 

 
 

 
a) Que existeix expedient obert pel concepte de l’activitat, servei, obra, 

subministrament a fiscalitzar i conté els documents mínims que permetin la 
fiscalització. 

 
b)  L'existència de crèdit pressupostari suficient i adequat a la naturalesa de la 

despesa, tenint en compte el nivell de vinculació jurídica regulat a les bases 
d’execució del pressupost. 

 
En els casos de despeses amb finançament afectat es comprovarà que els 
recursos financers són compromisos d’ingrés ferms, acreditant-se amb 
documents que justifiquin la seva efectivitat. 

 
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual es 
comprovarà, a més, si es compleix amb el que disposa l’article 174 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
c)  Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent i es 

contenen en una proposta. 
 
d)  Que existeix informe del cap de la unitat responsable justificatiu de la necessitat 

de la despesa. 
  
e)  Que l’obligació o la despesa no posa en perill l’estabilitat pressupostària ni la 

sostenibilitat financera, especialment quan es tracti d’una competència impròpia 
de l’entitat local. 

 
f)  Altres aspectes que pugui determinar el Ple municipal. En tot cas, amb 

independència dels supòsits que consideri el Ple, seran aplicables com a 
requisits bàsics els aspectes que determinin els acords del Consell de Ministres a 
instància de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. En aquest sentit, 
resulten transcendents els requisits que figuren a l’Annex 1 de la present 
Instrucció. 

 
3. Així mateix, s’aplicarà el règim de fiscalització limitada prèvia en els casos 
d’expedients de resolució de recursos administratius, en la formalització de convenis i 
figures anàlegs i en expedients d’aprovació d’instruments urbanístics, tot això sempre 
que tinguin directament o indirectament contingut econòmic. També estan sotmesos 
a fiscalització prèvia els expedients de despesa de quantia indeterminada. 
 
 
ARTICLE 10. Fiscalització limitada prèvia de drets i d'ingressos. 
 
1. La fiscalització prèvia dels drets i dels ingressos de la Tresoreria se substitueix pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior exercit 
mitjançant el control financer, tal com autoritza l'article 9 del Reial decret 424/2017, 
de 28 d'abril. 
 



 

 
 
 

 
 

2. La presa de raó de comptabilitat s'efectuarà a la vista de tota operació de gestió 
economicopressupostària, mitjançant la incorporació al sistema d'informació 
comptable a través dels documents comptables corresponents.  
 
3. La substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior no s’aplicarà 
en la fiscalització dels actes d’ordenació i pagament material derivats de la devolució 
d’ingressos indeguts. 
 
4. En els ingressos corresponents a drets del patrimoni, transferències i subvencions 
ordinàries o de capital, ingressos per operacions financeres, així com altres ingressos 
excepcionals derivats, per exemple, de convenis administratius o d’operacions 
urbanístiques, Intervenció efectuarà la fiscalització prèvia limitada de l’expedient en el 
que haurà de constar, com a mínim, el document específic que justifiqui el dret o 
ingrés a percebre i un informe del cap de l’òrgan responsable de l’expedient que 
detalli les característiques, condicionaments i terminis de cobrament dels drets. 
 
5. En el cas que l'òrgan interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb la 
forma dels actes, documents o expedients examinats, i la disconformitat es refereixi al 
reconeixement, liquidació i anul·lació de drets, l'oposició es formalitzarà en nota 
d'objecció que en cap cas suspendrà la tramitació de l'expedient. 
 
 
CAPÍTOL III. Procediment per a l’exercici de la funció interventora de despeses i 
pagaments. 
 
 
ARTICLE 11. Fiscalització de conformitat. 
 
Si l'Interventor, com a resultat de la verificació dels extrems als quals s'estengui la 
funció interventora, considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la 
legalitat, farà constar la seva conformitat mitjançant una diligència signada 
electrònicament sense necessitat de motivar-la. 

 
 
ARTICLE 12. Fiscalització amb reparament. 

 
1. Si l'Interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, 
documents o expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per 
escrit. 
 
Aquests reparaments hauran de ser motivats amb raonaments fundats en les normes 
en les quals es recolzi el criteri sustentat i hauran de comprendre totes les objeccions 
observades en l'expedient. 
 
2. Seran objeccions suspensives quan afectin l'aprovació o la disposició de despeses, 
reconeixement d'obligacions o ordenació de pagaments.  Se suspendrà la tramitació 
de l'expedient d’acord amb l’article 216.2 del TRLRHL fins que sigui resolt quan: 
 



 

 
 
 

 
 

a)  Es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat. 

b)  No s’hagin fiscalitzat els actes que van donar lloc a les ordres de pagament. 

c)  En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials, considerem 
com a tal: 

- Quan la despesa es proposi a un òrgan per un òrgan incompetent. 
- Quan s'apreciïn greus irregularitats en la documentació justificativa del 

reconeixement de l'obligació o no s'acrediti suficientment el dret del seu 
perceptor. 

- Quan s'hagin omès requisits que poguessin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o 
quan la continuïtat de l’expedient pogués causar pèrdues econòmiques a la 
tresoreria de l'entitat o a un tercer. 

d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, 
adquisicions i serveis. 

 
3. Si l'òrgan gestor al qual es dirigeixi el reparament ho accepta, esmenarà les 
deficiències observades i remetrà novament les actuacions a la Intervenció en el 
termini de quinze dies.  
 
Si l'òrgan gestor no ho accepta, iniciarà el procediment de Resolució de 
Discrepàncies. 
 
4. En el cas que els defectes observats a l'expedient derivessin de l'incompliment de 
requisits o tràmits no essencials ni suspensius, l'Interventor podrà fiscalitzar 
favorablement, quedant l'eficàcia de l'acte condicionada a l'esmena dels defectes 
amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient.  
 
Si l'òrgan gestor no admet els condicionaments indicats per a la continuïtat de 
l'expedient es considerarà formulat el corresponent reparament. 
 
 
ARTICLE 13. Tramitació de discrepàncies. 
 
1. Quan l'òrgan gestor no accepti el reparament formulat per la Intervenció plantejarà 
la discrepància a l’Alcaldia o al Ple.   
 
Correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions: 

a)  Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit. 
b)  Es refereixin a obligacions o despeses l'aprovació de les quals sigui de la seva 

competència. 

La resolució de la discrepància per part de la Presidència o del Ple serà indelegable, 
haurà de recaure en el termini de quinze dies i tindrà naturalesa executiva. 
 
2. Les discrepàncies es plantejaran en el termini de quinze dies des de la recepció de 
l'objecció, a la Presidència o al Ple de l'Entitat Local, segons correspongui, i, si escau, 
a través dels responsables dels organismes autònoms locals o d’altres ens en els 
quals es realitzi la funció interventora. 



 

 
 
 

 
 

 
Resolta la discrepància es podrà continuar amb la tramitació de l'expedient, deixant 
constància, en tot cas, de l'adequació al criteri fixat en la resolució corresponent o, si 
escau, a la motivació per a la no aplicació dels criteris establerts per l'òrgan de 
control. 
 
3. L’Alcaldia o el Ple, prèviament a la resolució de les discrepàncies, podran elevar 
resolució d’aquestes a l’òrgan de tutela financera de les entitats locals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Quan les resolucions adoptades per l'entitat siguin contràries al sentit de l'informe 
d’Intervenció o al de l'òrgan de tutela financera de les corporacions locals, s'inclouran 
en els informes referits als apartats següents. 
 
4. En el moment de donar compte de la liquidació del Pressupost, l'òrgan interventor 
elevarà al Ple l'informe anual de totes les resolucions adoptades per la Presidència 
de l'Entitat Local contràries als seus reparaments o, si escau, a l'opinió de l'òrgan 
competent de tutela financera de la Generalitat, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos. La Presidència podrà presentar en el 
Ple informe justificatiu de la seva actuació. 
 
5. Una vegada informat el Ple, en ocasió del compte general, l'òrgan interventor 
remetrà anualment a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes totes les 
resolucions adoptades per la Presidència o pel Ple contraris als seus reparaments i 
un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
 
  
ARTICLE 14. Observacions complementàries en la fiscalització limitada prèvia. 
 
L'òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació dels expedients. Això no obstant, es comunicaran les observacions a la 
unitat gestora i, si escau, als òrgans que hagin de dictar l’acord administratiu. 
Respecte a aquestes observacions formulades per la Intervenció no procedirà el 
tràmit de discrepàncies. 
 
 
ARTICLE 15. Intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació (Fase O) 
 
1. Estan sotmeses a intervenció prèvia les liquidacions de despeses o reconeixement 
d'obligacions, ja tinguin el seu origen en la llei o en negocis jurídics vàlidament 
celebrats (Fase O) 
 
Amb caràcter previ a l’adopció de la resolució de liquidació de despesa, i sense 
perjudici de les verificacions pròpies del règim de fiscalització limitada prèvia de 
requisits bàsics, l’òrgan interventor comprovarà a més: 



 

 
 
 

 
 

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades en les fases comptables “A” i 
“D” i si escau, fiscalitzats favorablement, tret que l'aprovació de la despesa i el 
reconeixement de l'obligació s’hagin realitzat simultàniament. 

b) Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions legals. 
Especialment haurà de constar la identificació del creditor, l’import exacte de 
l’obligació i les dades i càlculs fiscals que corresponguin. 

c) Que s’ha comprovat materialment, si escau, l’efectiva realització de l’obra, servei, 
subministrament o activitat objecte de l’obligació. 

 
2. Les factures i documents anàlegs justificatius de la realització del servei o de la 
compra seran validats pel cap responsable de la unitat que ha efectuat el contracte o 
encarregat la despesa. Aquesta validació es concreta en la signatura electrònica del 
document justificatiu dins de l’aplicatiu informàtic de gestió de factures, i suposa:  

- Que els béns o serveis s’ajusten a la comanda o als plecs del contracte. 
- Que els preus facturats són els de la comanda o del contracte. 
- Que es respecten els terminis d’execució i altres aspectes derivats de la comanda 

o del contracte. 
- En el cas de les certificacions d’obra, que s’han formulat pel tècnic director de 

l’obra i té la conformitat del contractista.  
 
 
ARTICLE 16. Intervenció material de la inversió. 
 
1. La intervenció material de la inversió, es realitza abans de liquidar la despesa o 
reconèixer l'obligació efectuant-se sobre la realitat física de les inversions. 
 
2. Aquesta intervenció material de la inversió es practicarà per l'òrgan interventor i 
verificarà: 

- La realització de les obres, serveis i compres finançats amb fons públics, i  
- La seva adequació al contingut del corresponent contracte.  
 
La intervenció material de la inversió es realitzarà, en tot cas, concorrent l'òrgan 
interventor, o a qui delegui, a l'acte de recepció de l'obra, servei o adquisició de què 
es tracti. 
 
3. L'òrgan interventor podrà estar assessorat quan siguin necessaris coneixements 
tècnics per realitzar la comprovació material. 
 
4. La comprovació material de la inversió serà preceptiva quan l'import d'aquesta 
sigui igual o superior a 50.000,00 euros, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, i sense 
perjudici de què les bases d'execució del pressupost fixin un import inferior. 
 
En aquest cas, els òrgans gestors hauran de sol·licitar a l'Interventor, o a qui delegui, 
l’assistència a la comprovació material de la inversió, amb una antelació de vint dies a 
la data prevista per a la recepció de la inversió de què es tracti. 
 
El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en una acta que serà 
signada per tots els qui concorrin a l'acte de recepció de l'obra, servei, o adquisició i 



 

 
 
 

 
 

en la qual es faran constar, si escau, les deficiències apreciades i les mesures a 
adoptar per esmenar-les. 
 
5. En els demés casos la comprovació material de la inversió no serà preceptiva, 
justificant-se la comprovació de la inversió amb un dels següents mitjans: 

- L'acta de conformitat signada pels qui van participar en aquesta.  
- Una certificació expedida pel responsable tècnic a qui correspongui rebre o 

acceptar les obres, serveis o adquisicions. 
 

 
ARTICLE 17. De la intervenció formal del pagament. 
 
1. Estan sotmesos a intervenció formal de l'ordenació del pagament els actes pels 
quals s'ordenen pagaments amb càrrec a la tresoreria de l’entitat. 
 
2. Es verificarà: 

- Que les ordres de pagament es dicten per òrgan competent.  
- Que s'ajusten a l'acte de reconeixement de l'obligació. 
- Que s’acomoden al pla de disposició de fons, mitjançant l'examen del propi pla de 

disposició de fons. 
- En els supòsits d'existència de retencions judicials o de compensacions de deutes 

del creditor, que les corresponents minoracions en el pagament s'acreditaran 
mitjançant els documents corresponents. 

 
3. S’entendrà que es compleixen els requisits assenyalats a l’apartat anterior, quan la 
Tresoreria Municipal expedeixi la relació de documents P en l’aplicatiu electrònic de 
gestió de factures. 
 
4. Intervenció farà constar la seva conformitat mitjançant signatura electrònica a la 
relació de documents P. 
 
 
ARTICLE 18.  De la intervenció material del pagament. 
 
1. Està sotmesa a intervenció material del pagament l'execució de les ordres de 
pagament que verificarà:  

- La competència de l'òrgan per a la realització del pagament. 
- La correcta identitat del perceptor. 
- L'import degudament reconegut. 
 
2. S’entendrà que es compleixen els requisits anteriors quan la Tresoreria municipal 
expedeixi i signi electrònicament la relació de documents T en l’aplicatiu electrònic de 
gestió de factures. 
 
3. La conformitat per part de l’òrgan interventor es concretarà en la signatura 
electrònica de la relació de documents T.   
 



 

 
 
 

 
 

 
ARTICLE 19.  Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar. 
 
La fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar es verificarà mitjançant la 
comprovació dels següents requisits: 
 
a)  Que les propostes de pagament a justificar es basen en resolució d'autoritat 

competent. 
b)  Que existeix crèdit i el proposat és l'adequat. 
c)  Que s'adapta a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a 

justificar amb càrrec als seus respectius pressupostos de despeses. 
d)  Que l'òrgan pagador, al favor del qual es lliurin les ordres de pagament, ha 

justificat dins del termini els fons percebuts amb anterioritat per aquests 
conceptes. 

e)  Que l'expedició d'ordres de pagament «a justificar» compleix amb el pla de 
disposició de fons de la Tresoreria. S’entendrà que compleix amb el pla, si la 
Tresoreria municipal expedeix en l’aplicatiu comptable el document P a justificar 
que correspongui. 

 
 
ARTICLE 20. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestretes de 
caixa fixa. 
 
1. La fiscalització prèvia de les ordres de pagament per a la constitució o modificació 
de les bestretes de caixa fixa es verificarà mitjançant la comprovació dels següents 
requisits: 

a)  L'existència i l'adaptació a les normes que regulen la distribució de les caixes 
pagadores de la despesa màxima assignada, segons les bases d’execució del 
pressupost. 

b)  Que la proposta de pagament es basa en resolució d'autoritat competent. 
 
2. En la fiscalització prèvia de les reposicions de fons per bestretes de caixa fixa 
l'òrgan interventor comprovarà: 

a)  Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents 
comptables d'execució del pressupost de despeses. 

b)  Que les propostes de pagaments es basen en resolució d'autoritat competent. 
c)  Que existeix crèdit i el proposat és adequat. 
 
 
ARTICLE 21. Intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i 
bestretes de caixa fixa. 
 
1. En la intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les 
bestretes de caixa fixa, es comprovarà en tot cas: 

- Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals 
s'hagi seguit el procediment aplicable en cada cas,  

- Que són adequats a la fi per la qual es van lliurar els fons,  



 

 
 
 

 
 

- Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis 
- Que el pagament s'ha realitzat a creditor determinat per l'import degut. 
 
2. La verificació es durà a terme mitjançant l'examen dels comptes i els documents 
justificatius, podent-se utilitzar, si escau, tècniques de mostreig. 
 
3. Els resultats es reflectiran en un informe en el qual l'òrgan interventor manifestarà 
la seva conformitat amb el compte o els defectes observats. L'opinió favorable o 
desfavorable continguda en l'informe es farà constar en el compte examinat, sense 
que tingui efectes suspensius respecte de l'aprovació del compte. 

L'òrgan competent aprovarà, si escau, els comptes, que quedaran a la disposició de 
l'òrgan de control extern. 
 
4. Quan es doni compte de la liquidació del pressupost al Ple municipal, en un punt 
addicional de l’informe anual de reparaments de la Presidència i anomalies 
d’ingressos que s’hagin detectat, també s'afegirà els resultats obtinguts del control 
dels comptes a justificar i bestretes de caixa fixa. 

 
 

ARTICLE 22. De l'omissió de la funció interventora. 
 
1. En els supòsits en els quals la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, 
no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement 
aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió. 
 
2. Si l'òrgan interventor en conèixer d'un expedient observés omissió de la funció 
interventora ho manifestarà a l'autoritat que hagués iniciat aquell i emetrà la seva 
opinió respecte de la proposta amb un informe, que juntament amb una memoria de 
l’òrgan competent justificant l’omissió, pugui decidir  la Presidència de l’entitat decidir 
si contínua el procediment o no i altres actuacions procedeixin. 
 
En els casos en què l'omissió de la fiscalització prèvia es refereixi a les obligacions o 
despeses la competència de les quals sigui de Ple,  la Presidència haurà de sotmetre 
a decisió del mateix Ple si contínua el procediment i les altres actuacions que, si 
escau, procedeixin. 
 
L'acord favorable del President, del Ple o de la Junta de Govern Local no eximirà de 
l'exigència de les responsabilitats a qui, si escau, pertoqués. 
 
3. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest, com 
a mínim, els següents extrems: 

a)  Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries 
per a la seva identificació, fent constar, almenys, l'òrgan gestor, l'objecte de la 
despesa, l'import, la naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte 
pressupostari i exercici econòmic al qual s'imputa. 

b)  Exposició dels incompliments normatius que, segons el parer de l'Interventor, es 
van produir en el moment en què es va adoptar l'acte amb omissió de la 



 

 
 
 

 
 

preceptiva fiscalització o intervenció prèvia, enunciant expressament els 
preceptes legals infringits. 

c)  Constatació de què les prestacions s'han dut a terme efectivament i de què el 
seu preu s'ajusta al preu de mercat. 

d)  Comprovació de què existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer 
l'import de la despesa. 

e)  Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de 
l'ordenament jurídic.  

 
4. Aquests casos d’omissió s'inclouran a l'informe anual que acompanya el donar 
compte al Ple de la liquidació del pressupost.  
 
5. S’entén que l’Interventor té coneixement d’un expedient quan se li trasllada 
complet per la seva fiscalització, sense que tingui cap efecte la presència de 
l’Interventor en un òrgan en què s’adoptin acords amb omissió de fiscalització. 
 
 
 

TÍTOL III  
DEL CONTROL FINANCER 

  
 
CAPÍTOL I.  Disposicions generals. 
 
ARTICLE 23. Forma d'exercici i abast del control financer. 
 
El control financer es durà a terme a través de les modalitats de control permanent i 
d'auditoria pública, amb l'abast que es determini en el Pla Anual de Control Financer. 
 
 
ARTICLE 24. Control permanent.  
  
El control permanent s'exercirà sobre l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i 
té per objecte la comprovació de què el funcionament de l'activitat 
economicofinancera dels ens s’ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de 
bona gestió financera, realitzat de forma contínua, i mitjançant l'aplicació de les 
actuacions singulars previstes en el Pla Anual de Control Financer. Tot això amb la 
finalitat de millorar la gestió econòmica, financera, pressupostària, comptable, 
patrimonial, organitzativa i procedimental. L’òrgan fiscalitzador podrà aplicar 
tècniques d’auditoria. 
 
El control permanent inclourà, entre d’altres, les actuacions següents: 
   
a)  L'examen i seguiment d’estats d’execució del pressupost, comptes i estats 

financers  elaborats per l'òrgan gestor així com del compliment dels objectius 
assignats. 

b)  Verificar el compliment de la normativa i procediments a aplicar en la gestió 
econòmica. 



 

 
 
 

 
 

c)  Les actuacions previstes en les normes reguladores del pressupost i gestió 
econòmica atribuïdes a l’Interventor. 

d)  L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió per tal de valorar la racionalitat i 
bona gestió dels mateixos. 

e)  La revisió dels sistemes informàtics de gestió. 
f)  Altres comprovacions en atenció a les característiques especials de les activitats 

economicofinanceres realitzades per l'òrgan gestor i als objectius que es 
persegueixin. 

 
Intervenció comunicarà a l’òrgan gestor l’inici de les actuacions que durà a terme i si 
requereix la seva col·laboració. 
 
 
ARTICLE 25. Auditories públiques. 
 
Les auditories consistiran en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de 
forma sistemàtica, de l'activitat economicofinancera dels ens objecte de control sobre 
la base de l'anàlisi de riscos corresponent, mitjançant l'aplicació de tècniques 
sotmeses a les normes d’auditoria del sector públic. 
  
Aquestes actuacions, d'acord amb els objectius que en cada cas es persegueixin, 
utilitzaran els següents models d'auditoria: de comptes, de compliment, i operativa. 
 
L’auditoria de comptes té per finalitat verificar si els comptes de l’entitat reflecteixen la 
imatge fidel del patrimoni, situació financera, resultats i, si escau, compliment de la 
gestió pressupostària. Estan sotmeses a auditoria anual de comptes els organismes 
autònoms, EPEL, consorcis adscrits i societats mercantils. 
 
L’auditoria de compliment té per finalitat que els actes, operacions i procediments 
economicofinancers de l’entitat s’han realitzat conforme les normes vigents. 
 
L’auditoria operativa té per finalitat valorar la racionalitat econòmica i l’adequació als 
principis de bona gestió de l’entitat. 
 
Estan sotmeses a auditoria de compliment i operativa les entitats no subjectes a 
control permanent. 
 
L’entitat local podrà contractar la col·laboració de professionals auditors per dur a 
terme les actuacions de l’òrgan interventor. En aquest sentit els pressupostos de les 
entitats sotmeses a control, hauran de contemplar recursos suficients per efectuar els 
encàrrecs esmentats.  
 
Els auditors seran contractats per un termini màxim de dos anys, prorrogable en els 
termes establerts en la legislació de contractes del sector públic, no podent superar-
se els vuit anys de realització de treballs sobre una mateixa entitat a través de 
contractacions successives, incloses les seves corresponents pròrrogues, ni podent a 
aquests efectes ser contractats per a la realització de treballs sobre una mateixa 
entitat fins transcorreguts dos anys des de la finalització del període de vuit.   
  



 

 
 
 

 
 

 
ARTICLE 26. Pla anual de control financer 
 
Intervenció elaborarà un pla anual de control financer que recollirà les actuacions de 
control financer permanent i d’auditoria pública a realitzar. 
 
Per a la realització del pla es tindrà en compte: 
 
- Aquelles actuacions que derivin d’una obligació legal. 
- Les que resultin d’una anàlisi de riscos d’acord amb els objectius i prioritats. 
- La valoració dels resultats de control financer d’exercicis anteriors. 
- La importància relativa de les operacions. 
- El disseny i millora de procediments administratius. 
- La naturalesa de les activitats a controlar. 
- Els mitjans personals i econòmics disponibles. 
 
Del pla anual de control financer es donarà compte al Ple municipal. El pla podrà ser 
modificat en funció de noves obligacions legals, la necessitat de noves actuacions de 
control, la insuficiència de mitjans, etc. 
        
 
CAPÍTOL II.  Del resultat del control financer. 
  
ARTICLE 27. Informes de control financer.  
  
1. Del resultat de les actuacions de control permanent i  de les auditories públiques, 
l’òrgan interventor o a qui delegui haurà d'emetre informe escrit en el qual 
s'exposaran de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats, les 
conclusions obtingudes, les recomanacions sobre les actuacions objecte de control 
així com les deficiències que hagin de ser esmenades mitjançant una actuació 
correctora immediata. 
 
2. Aquest informe  es remetrà a l’òrgan gestor per tal que en el termini de quinze dies  
formuli les al·legacions que estimi oportunes o en el cas d'existir deficiències 
admeses per l'òrgan gestor, aquest indiqui les mesures necessàries i el calendari 
previst per solucionar-les.  
   
 3. Amb base en l'informe provisional i en les al·legacions rebudes, l'òrgan interventor 
emetrà l'informe definitiu. Si no s'haguessin rebut al·legacions en el termini 
assenyalat per a això l'informe provisional s'elevarà a definitiu.  
  
4. L'informe definitiu inclourà les al·legacions del gestor i, si escau, les observacions 
de l'òrgan de control sobre aquestes al·legacions. 
 
5.  El contingut bàsic de l’informe es concretarà en l’índex següent: 
 

a) Antecedents 
b) Consideracions generals 
c) Objectius i abast de l’informe 



 

 
 
 

 
 

d) Resultats. 
e) Conclusions generals. 
f) Recomanacions 
g) Al·legacions de l’òrgan subjecte a control 
h) Resposta a les al·legacions 

  
 
ARTICLE 28. Destinataris dels informes de control financer.  
 
Intervenció trametrà els informes definitius de control financer als destinataris 
següents:   
  

a) Al gestor directe de l'activitat controlada. 
b) A la Presidència de l’entitat, i a través d'ella, al Ple perquè en prengui 

coneixement, formant part de l’informe resum anual. Es trametrà al Ple com un 
punt independent en l'ordre del dia. 

c) A la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per a la seva integració 
en el registre de comptes anuals del sector públic. 

 
 

CAPÍTOL III.  Informe resum i Pla d’acció. 
 
ARTICLE 29. Informe resum. 
 
1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar amb caràcter anual i en el moment de 
l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern 
assenyalat en l'article 213 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
2. Aquest informe contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions 
de control financer i de funció interventora realitzades en l'exercici anterior. 
 
 
ARTICLE 30. Pla d'acció. 
 
1. De les febleses, deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest en 
l'informe resum, la Presidència elaborarà un pla d’acció en què determini les mesures 
a adoptar per esmenar-les.  
 
2. El pla d'acció s'elaborarà en el termini màxim de tres mesos des de la remissió de 
l'informe resum al Ple i contindrà: 

- les mesures de correcció adoptades,  
- el responsable d'implementar-les i  
- el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia Entitat 

com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents i de les quals 
exerceixi la tutela. 

 



 

 
 
 

 
 

3.  L'òrgan interventor avaluarà el pla d’acció i informarà al Ple de les correccions 
proposades, per tal de fer-ne el seguiment. 
 
De l’informe resum, del pla d’acció i del seu seguiment es donarà compte al Ple a 
través de la Presidència, i també a la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, dins del primer quadrimestre de l’any següent. 
 
 
Disposició addicional primera. Expedient electrònic. 
 
En els expedients electrònics de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms 
actuals (IMET i BMVB) els informes de fiscalització s’incorporaran al sistema de 
forma integrada i a l’hora el sistema haurà de poder extreure del conjunt d’expedients 
anuals dades agregades i estadístiques que puguin ser necessàries per l’elaboració 
dels informes anuals per part de l’òrgan interventor. 
 
En els expedients dels consorcis adscrits i de nous ens dependents que es creïn, la 
Intervenció desenvoluparà les funcions de control segons els mitjans i les 
especificitats pròpies de ens. Això no obstant, es tendirà a integrar els expedients de 
les esmentades entitats en el mateix sistema electrònic d’expedients que tingui 
l’Ajuntament. 
 
 
Disposició addicional segona. Sistema de control simplificat. 
 
Els consorcis adscrits amb pressupost inferior a 3.000.000 d’euros estaran subjectes 
a la fiscalització limitada prèvia i al control financer únic amb la modalitat d’auditoria 
de comptes, sense perjudici dels informes de control financer que derivin d’una 
obligació legal. 
 
 
Disposició addicional tercera. Desenvolupament Instrucció. 
 
La Intervenció de Vilanova i la Geltrú podrà emetre circulars i notes internes per tal de 
concretar o complementar l’aplicació de la present Instrucció. 
 

 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i 
els vots de la Sra. Ariadna Llorens, Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 

 
 7. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 33/2018, DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST VIGENT. (Exp. 
88/2018-eINT) 

 
Relació de fets 



 

 
 
 

 
 

 
Atès que han sorgit despeses no previstes en pressupost o amb consignació 
pressupostària insuficient,  corresponents a honoraris de defensa jurídica, liquidació 
de sentències judicials, la compra urgent d’un aplicatiu electrònic de contractació 
local, imprescindible per tal de donar compliment a la gestió del registre de 
contractes, i part de l’augment de l’aportació al Consorci Teledigital del Garraf, 
augment que havia estat aprovat pel Ple del Consorci en data 1 de març de 2018 i no 
s’havia previst en el pressupost de l’Ajuntament. 
 
Per tot això resulta necessari efectuar una modificació de pressupost en la modalitat 
de transferències de crèdit, suplementant determinades aplicacions de despeses  
amb càrrec a la partida del fons de contingència del pressupost vigent.  Els criteris i 
procediment per la disponibilitat del fons de contingència previst en el pressupost està 
regulat a les bases d’execució del mateix. 
 
Fonaments de dret 
 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
- Bases d’execució de pressupost vigent. 
 
Per tot això, vist l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2018, modalitat de 
transferències de crèdits, d’acord amb el resum següent: 
 
Aplicació Concepte d´origen Import Aplicació Concepte de destí Import 
20.9290.50000 Fons de Contingència  219.802 07.9203.2279901 Defensa jurídica 

urbanisme 
  46.120 

   
 

   07.9203.2219900 Material professional   33.760 

     20.9290.22604 Execució sentències   99.922 
   03.9201.46700 Aportació Consorci 

Teledigital del Garraf 
  40.000 

  
                 Total 

 
219.802 

  
                   Total 

 
  219.802 
 

 
 
SEGON.  Exposar l’expedient al públic per un termini de 15 dies, entenent-se aprovat 
definitivament si no es produeixen al·legacions o suggeriments." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (3), ERC (4) i CUP (5) = 12 vots 
  Vot en contra: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 



 

 
 
 

 
 

  Abstencions:  PSC (5), SOM VNG (2), PP (1), Sra. Carmen Reina i 
Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites  = 10 vots 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
 8. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADHESIÓ 

AL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES. (Exp. 997/2018-eAJT) 

 
Relació de fets 
 
1.- El dia 25 de novembre de cada any es commemora el Dia Internacional contra la 
Violència envers les dones. 
 
2.- Atès que Catalunya i les seves institucions: Generalitat de Catalunya, les quatre 
Diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, volen mostrar amb l’elaboració d’un manifest unitari el rebuig de les 
violències masclistes i denunciar que és necessari canviar molts aspectes de la 
nostra societat que permeten i legitimen la desigualtat. 
 
3.- Vist que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat d’aprovar un manifest 
per la Commemoració d’aquesta data. 

 Fonaments de dret 

1.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
2.- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"ÚNIC.- Adherir-se al manifest unitari del Dia Internacional contra la Violència envers 
les Dones." 
 
  
MANIFEST UNITARI DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 

 
25 de novembre de 2018 
 
Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí. Vull pensar que la 
violència masclista és un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un 



 

 
 
 

 
 

tema del que se’n parla, del que en parlem. I no només avui, 25 de 
novembre. Que se’n parli durant tot l’any i que en parlin moltes veus és 
important, perquè ens ajuda a totes i a tots a identificar les violències 
masclistes (més o menys subtils, més o menys visibles) que ens 
acompanyen des que naixem i que ens fan mal, que ens han fet mal. 
 
Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les 
dones a eradicar les violències masclistes. Totes. Les violacions, les 
agressions sexuals, l’assetjament, el tràfic i l’explotació de dones, però 
també els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. Però amb les 
lleis no n’hi ha prou, com demostren les dades. La violència masclista 
s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al món, 
una de cada tres dones ha patit violència masclista. A Europa, una de cada 
tres dones ha patit violència física o sexual durant la seva infantesa a 
mans d’un adult, i a Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut víctima 
d’un atac masclista d’extrema gravetat. Ens cal educar, ens cal saber, ens 
cal reconèixer. 
 
Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà històries de violència 
patida per dones. I el que elles m’explicaven no m’era aliè. Formava part 
d’una cosa que jo ja sabia, que jo ja notava, que jo ja sentia. Elles hi han 
donat forma i li han posat paraules. I crec que això ens ha passat una mica 
a totes com a societat. 
 
Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de Navarra va fer 
pública la Sentència del cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat 
consciències i que ha fet entendre a molts i moltes de què va això de les 
violències sexuals. Una oportunitat de visibilitzar un fenomen sovint 
silenciat i desconegut. Des que som ben petites ens diuen que sortir a la 
nit comporta un risc per a la nostra  integritat física i pels nostres cossos. 
 
A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a 
Catalunya, més de 12 mil dones van denunciar a la policia estar patint 
violència masclista en l’àmbit de la parella, és a dir, violència exercida per 
les seves parelles o ex parelles. En el que portem d’any, 44 dones han 
estat assassinades per la seva parella o ex parella a tota Espanya, 6 d’elles 
a Catalunya. Però els crims només són la cara més amarga d’una violència 
masclista que obliga desenes de milers de dones a suportar aquestes 
situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de gènere que 
porta 14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè 
necessitem més recursos i més recolzament perquè totes les dones en 
situació de violència masclista puguin trencar el silenci i sortir-se’n. 
 
Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les 
relacions de parella. 
 



 

 
 
 

 
 

Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les 
dones en situació de violència masclista per a la seva total recuperació i, 
especialment, en tot el procés de denúncies i procediments judicials. 
 
Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció a filles i fills, 
perquè el futur de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista. 
 
Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones 
en situacions de risc per a elles i els seus fills i filles. 
 
I necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de 
les violències sexuals, amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar 
què són i com se’n pot sortir. 
 
Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei catalana 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estem més decidides 
que mai a superar el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones 
a mans iguals i a no tenir por. Perquè no volem més violència contra les 
dones. Contra cap dona, contra cap nena. Perquè tenim dret a ser nenes i 
dones lliures. 
 
I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també cada 25 de novembre, 
dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 

 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i 
els vots de la Sra. Ariadna Llorens, Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 

 
 9. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL 

PER LA DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA I DE GÈNERE. (Exp. 
1013/2018-eAJT) 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que els plans transversals són eines metodològiques estratègiques de 

l’administració per tal de coordinar, integrar i millorar l’eficàcia de les seves 
accions envers un col·lectiu determinat de ciutadans i ciutadanes. 

 
2. Vist que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, compta amb diversos d’aquests 

instruments estratègics per atendre, entre d’altres, els col·lectius de persones 
grans, d’infància i adolescència, joventut, així com per aconseguir la 
igualtat real entre homes i dones, l’atenció a les drogodependències i la 
inclusió social. 

 



 

 
 
 

 
 

3. Vist que les administracions públiques de Catalunya han de vetllar per establir les 
condicions per les quals els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals (LGTBI), i dels grups en què s’integren, siguin reals i efectius, 
facilitar-los la participació i la representació en tots els àmbits de la vida 
social i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament 
la percepció social d’aquestes persones. 

 
4. Vist que per tal d’acomplir aquestes finalitats les administracions públiques es 

doten de plans transversals, tal com ha fet la Generalitat de Catalunya amb el 
“Pla interdepartamental per la no discriminació de les persones homosexuals i 
transsexuals” (2006) o els diferents ajuntaments del país. 

 
5. Vist que la Diputació de Barcelona va atorgar a aquest Ajuntament un recurs 

tècnic per a l’elaboració d’aquest Pla transversal, i que en el transcurs de 
l’elaboració  del mateix s’ha comptat amb la participació de grups de treball 
formats per professionals de totes les regidories i d’altres administracions que 
actuen en el territori i de diverses entitats i persones que des dels diferents 
àmbits treballen en contacte amb el col·lectiu LGTBI de la ciutat des de 
diverses perspectives (socials, educatives, sanitàries, culturals, esportives, 
etc).  

 
6. Vist que fruit d’aquest treball col·laboratiu i d’una anàlisi exhaustiva de totes les 

dades recollides s’han establert les línies estratègiques d’atenció i acció 
municipal prioritària que se’n deriven i les accions més rellevants a abordar en 
els propers quatre anys, establint sistemes d’avaluació i seguiment de les 
mateixes, que confegeixen el document preliminar per a la seva aprovació inicial 
en el Ple municipal. 

 
7. Vist que aquest document preliminar recull les aportacions realitzades per part 

dels grups municipals. 
 
8. Vist l’informe tècnic i l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist que el contracte-programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies estableix que l’ajuntament ha de disposar del “Pla local per la diversitat 
sexual, afectiva i de gènere”  
 
Vist allò que estableix la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
Vist allò que estableixen els articles 66.2 i 71.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Vista la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, 
transgèners i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 



 

 
 
 

 
 

D’acord amb les facultats que reconeix el decret de l’Alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d’aquesta regidoria i 
que foren publicades en els BOPB de dates 14 de setembre de 2015 i 31 de maig de 
2017. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 
      ACORD: 
 
"ÚNIC.- Aprovar el Pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere (2019-2022) 
que es troba a l’annex d’aquesta proposta." 
 
(Es troba en document adjunt a l'acta) 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i 
els vots de la Sra. Ariadna Llorens, Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 

10. PROMOCIÓ CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL DOSSIER DE LA 
CANDIDATURA A L'OBTENCIÓ DEL SEGELL "VILES MARINERES", 
MARCA TURÍSTICA CULTURAL DE L'AGÈNCIA CATALANA DE 
TURISME (ACT) I L'INICI DEL PROCÉS DE SOL·LICITUD ESCAIENT. 
(Exp. 936/2018-eAJT) 

 
Relació de fets 
 
Des de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), dins el Pla de Màrqueting Turístic de 
Catalunya, Turisme Cultural, es promouen una sèrie de segells dins la marca Turisme 
Cultural. Enguany s’ha posat en marxa, una vegada definits els criteris i requisits 
presentats el febrer de 2017, el Programa de treball “Viles Marineres”.  

Aquesta marca s’adreça a les poblacions litorals que conserven viva la cultura lligada 
al mar. Els paisatges i els espais naturals marins, el patrimoni cultural material i 
immaterial, i/o els sistemes d’interpretació i valoració, els donen identitat i permeten 
oferir experiències vinculades a la seva descoberta. 

Les Viles Marineres tenen una forta personalitat, marcada per alguns aspectes com 
ara el caràcter historicocultural, gastronòmic, paisatgístic, o per promoure 
esdeveniments al voltant de la relació entre l’home i el mar. 

D’acord amb el Programa de Treball de les Viles Marineres, s’ha elaborat un dossier 
on es recullen els requisits necessaris per a presentar la nostra candidatura: 



 

 
 
 

 
 

1. Caràcter de la Vila Marinera: Historicocultural, gastronòmic, paisatgístic i 
promotor d’esdeveniments. 

2. Tipologia de la “vila marinera”: capital de comarca amb població < 70.000 
habitants amb zona portuària i un programa d’activitats estable que fomenta el 
coneixement, la promoció i la sensibilització del caràcter de la vila marinera. 

3. Existència de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). 
4. Criteris de vocació turística: oferta d’allotjament i restauració, existència 

d’associacions gastronòmiques, existència d’algun establiment comercial de 
venda de productes relacionats amb el mar, etc. 

5. Criteris de vocació de futur: polítiques de gestió de residus, polítiques i 
normativa de neteja, programa de dinamització econòmica i social, i/o la 
creació d’ocupació vinculada a la conservació i valoració del patrimoni, 
paisatges i/o hàbitats litorals i als oficis mariners i oferir punts Wi-Fi públics de 
lliure accés. 

6. Criteris de vocació de protecció del paisatge: la vila marinera ha de justificar 
que com a mínim es compleixen sis dels deu criteris proposats. 

Vist el requisit necessari per a iniciar el procés d’obtenció del segell per formar part 
de la marca d’acord del Ple Municipal. 

Vistos els avantatges d’adhesió a un Segell de l’ACT quant a la visibilitat, ús del 
distintiu dels nous programes, descomptes en l’acompanyament i suport a la 
comercialització, Formació i millora de la competitivitat i Informació i intel·ligència de 
mercat. 

 
Fonaments de dret 
 
1.   Llei 7/1985 de 2 abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, del procediment administratiu de Catalunya. 
 
3. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
4. Decret de l'alcaldessa de data 28 de maig de 2018, de delegació de 

competències, publicat en el BOP de 8 de juny de 2018. 
 
5. ROM Reglament Orgànic Municipal. 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar el dossier corresponent a la candidatura per formar part de la 
marca “VILES MARINERES”, dins els Programes de treball de la marca Turisme 
Cultural. 
 



 

 
 
 

 
 

SEGON. Aprovar l’inici del procés de sol·licitud d’adhesió a la marca “VILES 
MARINERES”, per a l’obtenció del segell escaient. 
 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a la quota anual a liquidar, un cop 
validada la sol·licitud lliurada a l’Agència Catalana de Turisme (ACT). 
 
QUART. La despesa aprovada en el punt anterior anirà a càrrec de l’aplicació de 
despeses 10.4320.2260206 Desenvolupament turístic del pressupost 2019 i següents 
o fins a la retirada d’aquesta marca." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i 
els vots de la Sra. Ariadna Llorens, Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 
11. URBANISME. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DE 

L’HABITATGE SITUAT AL CARRER DE MIGUEL DE CERVANTES, 
NÚM. 5, A VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 36/2018-eURB) 

 
Relació de fets  
 
I.- En data 7 de juny de 2018, la Sra. A.V.G., en representació de la Sra.  C.G., tècnica 
redactora, va presentar instància en aquest Ajuntament (registre d’entrada número 
2018020316), mitjançant la qual sol·licita l’inici de la tramitació del document 
urbanístic “Estudi de Detall de l’habitatge situat al carrer Miguel de Cervantes número 
5 a Vilanova i la Geltrú” (en acrònim ED_Cervantes). 
 
Tal i com consta en l’expedient, la propietària de la finca i promotora d’aquest Estudi 
de detall, és la Sra. L.R.M. 
 
II.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de setembre de 2018, 
va acordar aprovar inicialment l’Estudi de Detall de l’habitatge situat al carrer Miguel 
de Cervantes, número 5, a Vilanova i la Geltrú” (en acrònim ED_Cervantes), de 
conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal incorporat a l’expedient, amb la 
condició de la presentació abans del tràmit d’aprovació definitiva d’un nou document 
refós que incorporés les següents prescripcions: 
 
1.  Previ al tràmit d’aprovació definitiva, el propietari aportarà un nou document on 

se suprimeixi qualsevol referència, en la part escrita de les paraules “i natural” del 
títol del PECHPA, segons l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentat Pla 
Especial, de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 25 de març de 1987. 

2.  L’opció de recular l’edificació no donarà lloc a compensació de volums. 



 

 
 
 

 
 

 
Aquest acord d’aprovació inicial es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 5 d’octubre de 2018, en l’e-tauler, en el diari local “La Fura” del 28 
de setembre al 4 d’octubre de 2018 i en la pàgina web municipal d’aquest Ajuntament i 
va ser sotmès a informació pública pel termini de 20 dies. En el decurs del dit termini 
d’exposició pública no es van presentar al·legacions, tal i com queda acreditat a 
l’expedient. 
 
III.- En data 5 de novembre de 2018 (registre d’entrada núm. 2018039855), la Sra. 
M.M.C., en nom i representació de la Sra. C.G., arquitecta redactora, ha presentat en 
aquest Ajuntament l’Estudi de Detall que recull les prescripcions de l’acord 
d’aprovació inicial. 
 

“ESTUDI DE DETALL DE L’HABITATGE SITUAT AL C/ MIGUEL DE 
CERVANTES 5, DE VILANOVA i LA GELTRÚ, AMB RELACIÓ A LA 
POSSIBILITAT DE RECULAR LA FAÇANA DE LES PLANTES PIS  

1. Fets 
En data 7 de juny de 2018, mitjançant instància amb registre d’entrada número 
2018020316, per part de la Sra. A.V.G., en representació de la Sra. C.G., se 
sol·licita l’inici de la tramitació del document urbanístic “Estudi de Detall de 
l’habitatge situat al carrer Miguel de Cervantes, número 5, a Vilanova i la Geltrú” 
(en acrònim ED_Cervantes). 

En sessió ordinària de data 25 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local 
acordà aprovar inicialment l’ED_CErvantes, amb les següents prescripcions: 

1. Aportar un nou document on se suprimeixi qualsevol referència, en la part 
escrita de les paraules “i natural” del títol del Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Històric-artístic, segons l’acord d’aprovació definitiva, de 
l’esmentat Pla Especial, de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 
25 de març de 1987; 

2. L’opció de recular l’edificació no donarà lloc a compensació de volums 

L’acord de l’aprovació inicial es va publicar el 4 d’octubre de 2018 al Diari 
La Fura i el 5 d’octubre de 2018 al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), així com a la pàgina web del Consistori.  

El document va ser sotmès a informació pública per un termini de vint dies. 
Dins aquest període d’informació al públic no s’ha produït cap consulta a 
organismes oficials, com tampoc al·legacions de ciutadans o entitats 
particulars. 

El passat 5 de novembre, mitjançant instància amb registre d’entrada 
número 2018039855, per part de la Sra. M.M.C., en representació de la 
Sra. C.G., va presentar un nou document que recull les prescripcions de 
l’acord d’aprovació inicial. 



 

 
 
 

 
 

2. Objecte de l’informe 
L’objecte d’aquest informe tècnic urbanístic és el document titulat Estudi de 
Detall de l’habitatge situat al carrer Miguel de Cervantes número 5 a Vilanova i 
la Geltrú; en el marc del seu tràmit d’aprovació definitiva, en relació a la 
reculada la façana de les plantes pis. 

 3. Contingut del Document 
El document presentat a tràmit inclou el compliment de les prescripcions de 
l’acord d’aprovació inicial i, en concret, pel que fa a la: 

Primera prescripció, se suprimeix qualsevol referència de la paraula “i natural” 
de tot el document del títol del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-
artístic, segons l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentat Pla Especial, de la 
CUB de data 25 de març de 1987; 

Segona prescripció: L’opció de recular l’edificació no donarà lloc a compensació 
de volums queda recollida en el darrer paràgraf de l’apartat 2.3. Solució de la 
Memòria Justificativa. 

Tanmateix, la documentació és suficient i necessària en relació als seus 
objectius i dóna compliment a les determinacions del planejament i de la 
legislació vigent per a casos d’estudis de detall, segons determina la disposició 
transitòria onzena del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

4. Conclusions 
Vist el document presentat i d’acord amb tot allò expressat en els apartats 
anteriors, i sense perjudici d’altres informes tècnics, jurídics, sectorials o 
ambientals més ben fonamentats; el tècnic sotasignat informa en sentit 
favorable perquè el Ple de l’Ajuntament procedeixi a aprovar definitivament 
l’Estudi de Detall de l’habitatge al c/ Miguel de Cervantes, 5, de Vilanova i la 
Geltrú, en relació a admetre la reculada de la façana de les plantes pis.” 

 
Fonaments de dret 
 
1.- El document presentat a tràmit s’adopta en virtut d’allò que estableix la disposició 
transitòria onzena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i de conformitat amb dita disposició transitòria, 
es tramita d’acord amb el que preveuen els articles 64, 65 i 66 del Decret legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística. 
 
Segons disposen els articles 21.1.j i 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, i el Decret de delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de 
Govern Local, de data 22 de juny de 2015 (BOPB de 13 de juliol de 2015), l’òrgan 
competent per a l’aprovació inicial d’aquest instrument de planejament, que no 
requereix d’aprovació provisional, és la Junta de Govern Local. 
 



 

 
 
 

 
 

2.- D’acord amb això, un cop el projecte s’hagi aprovat inicialment s’haurà de fer la 
convocatòria d’informació pública, pel termini de 20 dies, mitjançant edictes que 
s’hauran de publicar en el BOPB, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal i en la pàgina web municipal  a on també s’haurà de 
donar publicitat a aquest acord i als ulteriors que siguin rellevants en la tramitació de 
l’instrument de planejament, així com garantir la consulta  l’instrument de planejament 
per mitjans telemàtics. Facultativament es podrà demanar un informe previ de la 
Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, el qual s’entendrà emès pel transcurs 
del termini d’un mes des de l’entrada de l’exemplar del projecte complet a la dita 
Comissió.  
 
Un cop aprovat definitivament aquest estudi de detall caldrà tramitar en el termini de 
10 dies un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient administratiu, ambdós 
complets, a la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, i s’haurà de publicar 
aquest acord en el BOPB -juntament amb la normativa de l’instrument de 
planejament- en la pàgina web municipal, i notificar-lo individualment a les persones 
interessades. També caldrà garantir la consulta de l’instrument de planejament per 
mitjans telemàtics. 
 
Segons disposen els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’aquest instrument de 
planejament és el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria simple dels 
membres presents per a la seva adopció. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

"PRIMER. Aprovar definitivament l’"Estudi de Detall de l’habitatge situat al carrer de 
Miguel de Cervantes, núm. 5, de Vilanova i la Geltrú” (en acrònim ED_Cervantes), de 
conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Publicar el present acord i les normes urbanístiques de l’instrument de 
planejament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la seva 
executivitat, així com en la pàgina web municipal d’aquest Ajuntament i garantir 
l’accés telemàtic al contingut íntegre d’aquest instrument de planejament. 
 
TERCER. Trametre un exemplar del document i una còpia de l’expedient 
administratiu complet, degudament diligenciats, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona per al seu coneixement. 
 
QUART. Els drets de consulta i informació es podran exercir per mitjà de la pàgina 
web municipal d’aquest Ajuntament o a la Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi 
Ambient, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de dilluns a 
divendres de 9:30 a 14:00 hores. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats en l’expedient, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients." 

 



 

 
 
 

 
 

 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (3), ERC (4), PSC (5), SOM VNG (2), PP (1), Sra. 
Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no 
adscrites = 17 vots 

  Vot en contra: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
  Abstencions: CUP = 5 vots 
 

 
12. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD DE 

RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR PER LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE AL SECTOR XICARRÓ, QUE SÓN 
NO LEGALITZABLES I QUE CAL ENDERROCAR.  (Exp. 5/2018-DIS) 

 
Relació de fets  
  
1. En data 16 de juliol de 2018 es va dictar Decret del regidor d’Urbanisme, Habitatge 

i Medi Ambient, mitjançant el qual s’incoava expedient sancionador per a la 
protecció de la legalitat urbanística en relació amb les obres que s’han executat al 
sector MASIA XICARRÓ, ref. cadastral 1957012CF9615N0001EM, d’aquest terme 
municipal, consistents en la construcció d’un habitatge d’uns 168 metres quadrats 
de planta baixa i d’uns 46’75 metres quadrats en planta primera i una piscina d’uns 
18 metres quadrats, sense la corresponent llicència urbanística i que són NO 
LEGALITZABLES, atès que s’han executat en sòl classificat de no urbanitzable, 
clau 16b sòl no urbanitzable, per a la seva transformació.  

  
Aquest Decret, juntament amb el Plec de Càrrecs, es va intentar notificar a 
l’interessat els dies 24 de juliol de 2018 a les 15h i 25 de juliol de 2018 a les 10h, 
sense trobar ningú al domicili de notificació, motiu pel qual es va dictar el 
corresponent edicte que va ser publicat al BOE núm. 184, del dia 31 de juliol de 
2018.  

  
2. En data 7 de setembre de 2018 la instructora de l’expedient va formular proposta 

de resolució que presenta el següent tenor literal:  
   

“I. FETS QUE S’IMPUTEN   
   
1. Segons inspecció del departament de Disciplina Urbanística de data 25 de 

gener de 2018,  que consta a l’expedient,  es va comprovar l’existència d’unes 
obres de construcció d’un habitatge d’uns 168 metres quadrats de planta baixa 
i d’uns 46’75 metres quadrats en planta primera i una piscina d’uns 18 metres 
quadrats, al sector Xicarró, i que son NO LEGALITZABLES, d’acord amb 
l’informe dels serveis tècnics incorporat a l’expedient.   

   



 

 
 
 

 
 

2. No consta cap llicència urbanística municipal que empari les actuacions 
descrites.   

   
3. Segons consta al padró municipal de l’Impost de Bens Immobles, la finca on 

s’han executat les obres és al sector XICARRÓ, finca amb referència cadastral 
ref. cadastral 1957012CF9615N0001EM.    

   
4. La persona presumptament responsable és A.L.J. 

  
5. Dites obres son NO LEGALITZABLES  atès que es troben en sòl no 

urbanitzable, clau 16b, sòl no urbanitzable incompatible per a la seva 
transformació, segons informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 6 d’abril 
de 2018:   

   
“En data 20 de juny de 2017 es realitza inspecció per part del Servei de 
Disciplina Urbanística, en què es detecta la realització d’unes obres sense la 
corresponent llicència municipal a la finca en qüestió. Les obres en curs 
consisteixen en la construcció d’una planta primera i ampliació de la planta 
baixa, així com obres de millora de l’espai exterior.   
   
Realitzades les comprovacions a través dels vols aeris de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, es comprova que la totalitat de la planta baixa va 
ser construïda l’any 2005 amb un total aproximat de 168 metres quadrats. 
Per altra banda, també es comprova que la data d’inici de les obres de 
construcció de la piscina són a l’any 2011 (superfície de 18 m2) i les de la 
planta primera es situen a l’any 2016 (superfície de 46,75 m2).   
   
Atès que les obres realitzades no disposen de llicència municipal i tanmateix 
es troben situades en sòl no urbanitzable (clau 16b) constituït per sòls 
incompatibles per a la seva transformació, que d’acord amb l’article 227 del 
PGO hauran de ser considerats transitòriament clau 18b sòl agrari de valor 
paisatgístic, a tos els efectes. 
   
Atès que d’acord amb l’article 265 i ss. del Pla General es determina que la 
parcel·la mínima en la clau 18 és de 30.000 metres quadrats, i que estableix 
la prohibició de realitzar edificacions per dessota d’aquesta superfície mínima 
de finca, cal considerar les obres com no legalitzables.   
   
Donat que les obres realitzades representen un acte d’edificació realitzat en 
sòl no urbanitzable, cal tipificar la infracció com a molt greu d’acord amb 
l’article 213 de la Llei d’urbanisme.     
   
Atès que el volum de les obres afectades per la infracció urbanística tenen un 
total d’uns   
 
(214,75 x 2.5) + 18 = 554,87 metres cúbics aproximadament,    
 



 

 
 
 

 
 

d’acord amb l’article 137 i ss. del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat, cal determinar que la 
sanció que es proposa és:   
   
M= R x Vs x G x C = 50 x 554,87 x 4 x 1 = 110.974 euros.    
   
Atès que l’article 141 determina que l’import de la multa s’ha d’arrodonir amb 
múltiples de 100, cal imposar la quantia de   
   
 M= 110.900 euros.”.   

   
6. En data 16 de juliol de 2018 s’INCOA expedient sancionador per a la protecció 

de la legalitat urbanística en relació a les obres que s’han executat a la finca 
situada al sector Masia Xicarró, ref. cadastral 1957012CF9615N0001EM,  
d’aquest terme municipal, segons consta a l’antecedent 1.   

   
7. En data 19 de juliol de 2018 es va formular PLEC DE CÀRRECS.   

 
8. Ambdós actes administratius no varen poder ser notificats a l’interessat, per la 

qual cosa es fa publicació dels mateixos en el Butlletí Oficial de l’Estat núm 
184, del dia 31 de juliol de 2018.    

   
   
II.  PERSONES RESPONSABLES I GRAU DE PARTICIPACIÓ   
   
Les persones presumptament responsables i el seu grau de participació, d’acord 
amb l’article 221.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 135 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, són:   
     

  A.L.J.        
   
   
III. QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I NORMATIVA REGULADORA:   
   
Infracció urbanística MOLT GREU prevista a l’article 213, lletra a) del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, segons el qual són infraccions molt greus: “a)  Els actes de 
parcel·lació urbanística, d’urbanització, d'ús del sòl i subsòl i d’edificació contraris a 
l’ordenament jurídic urbanístic que duguin a terme en terrenys que el planejament 
urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl ni urbanitzable en virtut del que 
disposa l’article 32.a, o en terrenys situats en qualsevol classe de sòl que el 
planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics generals o bé per a 
sistemes urbanístics locals d’espais lliures, sistema viari o d’equipaments 
comunitaris esportius públics”. Precepte que es posa en relació als articles 211 i 
212 del Text refós de la Llei d’urbanisme, tota vegada que s’han executat uns actes 
de construcció d’un habitatge d’uns 168 m2 de planta baixa i d’uns 46’75 metres 



 

 
 
 

 
 

quadrats en planta primera i una piscina d’uns 18 metres quadrats, sense el títol 
administratiu habilitant o presentació de la comunicació prèvia corresponent que 
prescriu l’article 187.1 c) i 187 bis, de l’esmentat Text refós.   
   
   
IV. CARÀCTER LEGALITZABLE O IL·LEGALITZABLE DE LA INFRACCIÓ:   
   
Dites obres són  NO LEGALITZABLES atès que es troben en sòl no urbanitzable, 
clau 16b sòl no urbanitzable incompatible per a la seva transformació.   
   
   
V. SANCIÓ A IMPOSAR   
   
A) Graduació de la sanció, en aplicació de l’article 220 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme i l’article 136 i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.   
   
B) La sanció aplicable, de conformitat amb l’article 137 i següents del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la 
legalitat urbanística, es calcula segons la valoració emesa pels serveis tècnics en 
aplicació de la fórmula i mòduls reguladors previstos en dits preceptes:   
   

“ ...Atès que el volum de les obres afectades per la infracció urbanística tenen un 
total d’uns    
   
(214,75 x 2.5) + 18 = 554,87 metres cúbics aproximadament    
   
d’acord amb l’article 137 i ss. del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat, cal determinar que la 
sanció que es proposa és:   
   

M= R x Vs x G x C = 50 x 554,87 x 4 x 1 = 110.974 euros.    
   
Atès que l’article 141 determina que l’import de la multa s’ha d’arrodonir amb 
múltiples de 100 cal imposar la quantia de   
   
   M= 110.900 euros.”.   

   
S’ha de tenir en compte també l’article 141 del mateix Decret, que literalment diu:  
“L’import de la multa corresponent s’ha de fixar a partir de l’import obtingut d’acord 
amb els articles precedents i atenent les circumstàncies següents:  a)  En cas que 
l’import obtingut sigui superior a les quanties màximes que estableix l’article 219 de 
la Llei d’urbanisme, s’ha de reduir l’import fins que coincideixi amb la quantia 
màxima que correspongui a la classe d’infracció de què es tracti. b) En cas que 
l’import obtingut sigui inferior a 300 Euros, s’ha d’incrementar l’import fins que 
coincideixi amb aquesta quantia mínima; c) En cas que l’import obtingut se situï 



 

 
 
 

 
 

entre les quanties màxima i mínima a què fan referència les lletres a) i b), s’ha 
d’arrodonir l’import al múltiple de 100 més proper per excés o per defecte, tenint en 
compte les quanties màxima i mínima esmentades”.   
   
Així doncs, i d’acord amb la present proposta de resolució, és de multa de CENT 
DEU MIL NOU-CENTS  Euros (110.900 €), a A.L.J. com a responsable de la 
infracció pels fets que es declaren provats en la present proposta de resolució, 
sense perjudici de prendre en consideració les previsions establertes als articles 
216 i 217 del TRLUC abans esmentada, en el cas que el presumpte infractor 
procedís a la legalització de les actuacions abans que recaigui la resolució 
sancionadora en el present procediment.   
   
     
VI.  CIRCUMSTÀNCIES QUE REGULEN LA RESPONSABILITAT   
    
No s’aprecien agreujants (art. 136. 1 RPLU) o atenuants (art. 136.2 RPLU),.   
   
     
VII. REPARACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS   
   
En el present expedient no procedeix realitzar cap pronunciament relatiu a 
l’existència i reparació de danys i perjudicis, per no haver-ne resultat acreditats.   
    
   
VII. ÒRGAN COMPETENT PER IMPOSAR LA SANCIÓ   
   
L’autoritat competent per resoldre els procediments sancionadors és l’alcaldessa, 
en el cas d’infraccions lleu i greus i el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions 
molt greus, a tenor d’allò que disposa l’article 222.1 de l’esmentat text refós de la 
Llei d’Urbanisme. Tot i això, la competència de resolució dels expedients 
sancionadors lleus i greus ha estat delegada en la Junta de Govern Local, per 
Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2015.   
   
Per tot l’exposat, la instructora de l’expedient formula la següent Proposta de 
Resolució:   
  
PRIMER. Imposar una sanció de multa de CENT DEU MIL NOU-CENTS Euros 
(110.900 €) a   A.L.J. com a responsable de la infracció pels fets que es declaren 
provats en la present proposta de resolució.”   
   
Cal informar que d’acord amb l’article 142 DEL REGLAMENT DE LA Llei 
d’urbanisme, en relació amb l’article 217 de la Llei d’urbanisme determina el 
següent:   
   

“ Art. 142 Reducció de la multa per restauració i indemnització voluntàries   
   



 

 
 
 

 
 

142.1 En qualsevol moment anterior a l’execució forçosa de la multa 
corresponent, les persones que assumeixin l’obligació de restaurar la realitat 
física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i d’indemnitzar els danys i perjudicis 
causats per la comissió de la infracció corresponent, tenen dret a la reducció de 
la multa que els pertocaria d’acord amb els articles precedents en les condicions 
següents:   
   
a) Del 80%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 

corresponents abans que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa.   

   
b) Del 60%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 

corresponents després que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa i abans que l’òrgan competent ordeni l’execució forçosa de la 
sanció.   

   
142.2 En el cas que la restauració i la indemnització voluntàries siguin només 
parcials, la reducció de la multa a què fa referència l’apartat 1 és proporcional al 
grau de restauració i indemnització assolit.   
   
142.3 Les persones interessades a acollir-se als beneficis d’aquest article han 
de presentar la sol·licitud corresponent i el programa de restauració voluntària, 
per a la seva aprovació en els termes regulats a l’article 123, davant l’òrgan 
competent per executar forçosament les mesures de restauració de què es tracti. 
Això no obstant, tot i que les persones interessades no hagin sol·licitat 
expressament els beneficis esmentats, aquest òrgan pot aplicar-los d’ofici quan 
constati que, voluntàriament, han executat les mesures de restauració i han 
indemnitzat els danys i perjudicis causats.”.   

   
   
SEGON.  Notificar a l’imputat la present Proposta de resolució amb la concessió 
d’un termini d’audiència de QUINZE (15) dies hàbils, a partir del dia següent de 
la seva notificació perquè, si resulta del seu interès, puguin al·legar allò que 
considerin convenient a la seva defensa.”  

   
   
Dita Proposta de resolució es va notificar a l’interessat en data 25 d’octubre de 2018 
a les 20.40h, pels agents de la Policia Local 237 i 1998, que en la corresponent 
diligència fan costar que entreguen la notificació a l’interessat i que aquest es nega a 
signar la notificació.  
   
En la mateixa Proposta de resolució es va concedir un termini de QUINZE dies per 
formular al·legacions.  
  
3. El dia 16 de novembre de 2018, i amb número de registre general 2018042223, el 

Sr. A.L.J. va presentar un escrit d’al·legacions a la proposta de resolució de 7 de 
setembre de 2018, en què demanava que la sanció proposada quedés sense 
efecte.  



 

 
 
 

 
 

  
4. En data 23 de novembre de 2018, l’arquitecte tècnic municipal, va emetre un 

informe desestimant les al·legacions presentades, que es transcriu a continuació:  
  

“I.- IDENTIFICACIÓ INSPECCIÓ.  

  
 Emplaçament:    Sector Masia Xicarró  

         Referència cadastral 1957012 CF 9615N 0001EM  

 Autor de l’informe:   Arquitecte Tècnic Municipal  
  
  
II.- IDENTIFICACIÓ INFRACCIÓ.  

  
 Persones presumptament responsables:    

A.L.J. 
  

 Actuació constitutiva de presumpta infracció:    
Obres sense llicència (article 212 de la Llei 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el 

Text refós de la Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya).  

  

 Descripció de l’actuació:    
Obres de construcció d’un habitatge d’uns 168 metres quadrats de planta baixa i d’uns 

46,75 metres quadrats en planta primera i una piscina d’uns 18 metres quadrats.  

  
Caràcter de l’actuació:   
Obres no legalitzables.  
  
Tipificació de la infracció:  
Infracció molt greu, segons art. 213 de la Llei 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el 

Text refós de la Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.  

  
Planejament Urbanístic vigent:   
Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, aprovades definitivament del 

document de Revisió el 29 de juny de 2001 i publicades al DOGC el 2 d’agost de 

2001, així com l’aprovació definitiva del document de modificacions puntuals i 

correcció d’errades aprovat definitivament el 16 de març de 2005, publicat al DOGC el 

27 de juliol de 2005.  

  



 

 
 
 

 
 

Classificació i qualificació urbanística del sòl:    

Sòl no urbanitzable, clau 16b sòl no urbanitzable incompatible per a la seva 
transformació   

 

Assumpte:      

Resolució expedient SANCIONADOR   

  

III- INFORME   

  
En data 16 de novembre de 2018 es presenta instància d’al·legacions, per Part de 

A.L.J., a la proposta de Resolució de l’expedient sancionador 5/2018.  

  

En relació a dites al·legacions cal manifestar que, d’acord amb l’article 227.4 de la Llei 

d’Urbanisme 1/2010, les infraccions urbanístiques comeses en terrenys que el 

planejament urbanístic destina al sistema urbanístic d’espais lliures públics o al 

sistema viari, o classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que 

disposa l’article 32.a, no prescriuen.   

Per tant, donat que la infracció comesa s’ha produït en sòl no urbanitzable cal 

concloure que tant la infracció com la sanció no han prescrit, i en conseqüència cal 

desestimar les al·legacions, i ratificar la sanció proposada en la proposta de 

resolució, que d’acord amb l’article 137 i ss. del Decret 64/2014 de 13 de maig pel 

qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat, és:  

    M= R x Vs x G x C = 50 x 554,87 x 4 x 1 = 110.974 euros.  

Atès que l’article 141 determina que l’import de la multa s’ha d’arrodonir amb múltiples de 
100 cal imposar la quantia de  

M= 110.900 euros.” 

    
Fonaments de Dret    
  
  
I. La realització d’obres o instal·lacions sense disposar del títol administratiu 
habilitant o sense efectuar la comunicació prèvia que s’exigeixen, o sense ajustar-se 
a les condicions del títol administratiu habilitant o la comunicació prèvia efectuada, 
suposa la vulneració de l’ordenament jurídic urbanístic i pot ser constitutiva d’infracció 
urbanística, la qual cosa comporta la necessitat d’incoació d’un expedient de 



 

 
 
 

 
 

protecció de la legalitat urbanística, en virtut dels articles 199 i següents i 211 i 
següents del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost.  
  
La tramitació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística que tingui per 
objecte la imposició de sancions s’ha d’ajustar al que estableix la legislació 
reguladora de l’exercici de la potestat sancionadora, amb les especificitats 
assenyalades pel text refós de la Llei d’Urbanisme i articles 134 i següents i 
concordants del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística (aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig; en endavant RPLU).  
  
II. Atès l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, en matèria de potestat sancionadora i procediment 
sancionador.  
  
III. Vist que, conforme a l’article 221 del text refós de la Llei d’urbanisme, són 
responsables, als efectes del règim sancionador regulat per aquesta Llei, totes les 
persones físiques o jurídiques que incorrin en infracció urbanística amb les 
conductes, les obres i les actuacions respectives o bé mitjançant l’incompliment de 
llurs obligacions o de les ordres de les quals siguin destinatàries, de tal manera que 
en les obres que s’executin sense disposar del títol administratiu habilitant o sense 
efectuar la comunicació prèvia que s’exigeixen, o sense ajustar-se a les condicions 
del títol administratiu habilitant o la comunicació prèvia efectuada, han d’ésser 
sancionats amb les multes que determina aquesta Llei, els propietaris, els promotors, 
els constructors o els empresaris de les obres i els tècnics directors de l’execució 
d’aquestes.  
  
La potestat sancionadora urbanística correspon als òrgans competents que es 
determinen a l’article 222 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme.  La competència d’incoació dels procediments 
sancionadors ha estat delegada en el  Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi 
Ambient, per Decret d’alcaldia. La competència de resolució dels expedients 
sancionadors ha estat delegada en la Junta de Govern Local, excepte els atribuïts 
expressament al Ple, que en el cas dels procediments sancionadors urbanístics 
es contempla a l’apartat 1, lletra b) del referit article 222, pels supòsits 
d’infraccions molt greus.  
  
IV. La sanció aplicable, de conformitat amb l’article 137 i següents del Reglament 
sobre la protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de 
maig,  es calcula segons la valoració emesa pels serveis tècnics, en aplicació de la 
fórmula i mòduls reguladors previstos en dits preceptes.  
  
S’ha de tenir en compte també l’article 141 del mateix Reglament, que literalment diu:  
“L’import de la multa corresponent s’ha de fixar a partir de l’import obtingut d’acord 
amb els articles precedents i atenent les circumstàncies següents:  a) En cas que 



 

 
 
 

 
 

l’import obtingut sigui superior a les quanties màximes que estableix l’article  219 de 
la Llei d’Urbanisme, s’ha de reduir l’import fins que coincideixi amb la quantia màxima 
que correspongui a la classe d’infracció de què es tracti.  b)  En cas que l’import 
obtingut sigui inferior a 300 euros, s’ha d’incrementar l’import fins que coincideixi amb 
aquesta quantia mínima.  c) En cas que l’import obtingut se situï entre les quanties 
màxima i mínima a què fan referència les lletres a) i b), s’ha d’arrodonir l’import al 
múltiple de 100 més proper per excés o per defectes, tenint en compte les quanties 
màxima i mínima esmentades”.    
  
S’ha de tenir en compte també el que diu l’article 142 del mateix Reglament, pel que 
fa a les reduccions de la multa per restauració i indemnització voluntàries i l’article 
143, pel que fa a l’increment de la multa per benefici econòmic superior.  
  
Segons l’article 140.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
correspon al factor G relatiu a la gravetat de la infracció (previst a la fórmula 
establerta a l’art. 137 de dit Reglament), igual a 4 a les infraccions MOLT greus.  
  
V. L’òrgan municipal competent per a la resolució del present expedient 
sancionador és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 222.1 b) del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en 
tractar-se d’una infracció molt greu.  
  
  
Per tot l’exposat, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
  

ACORD: 
   
"PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 16 de novembre de 
2018, per A.L.J., en relació amb la Proposta de resolució formulada per la instructora 
de l’expedient, pels motius que consten a la part expositiva de la present resolució.  
  
SEGON. IMPOSAR a l’interessat A.L.J., la sanció de CENT DEU MIL NOU-CENTS 
EUROS (110.900 €), en relació amb l’expedient sancionador núm. 5/2018-DIS, de 
conformitat amb la Proposta de Resolució de la Instructora de l’expedient de data 7 
de setembre de 2018, ressenyada a la part expositiva de la present resolució. 
  
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat i al servei de Recaptació. 

  
QUART. Adjuntar el document per efectuar el pagament de la quantitat a liquidar en 
els terminis i condicions establerts en el propi document." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 



 

 
 
 

 
 

Vots a favor: CiU (3), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores 
no adscrites = 22 vots 

Abstenció: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit, per no ser 
present a la sala en el moment de la votació = 1 vot 

 
 
 

MOCIONS 
 

 
Grup Municipal d'ERC i Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita 

 
21. MOCIÓ SOBRE LA VENDA D'ARMES ESPANYOLES A LA COALICIÓ 

SAUDITA QUE INTERVÉ A L'IEMEN. (Exp. 105/2018-eMOC) 
 
 
En aquest punt intervé el Sr. ENRIC JUANMARTÍ, en representació d'INTERMÓN 
OXFAM, una de les entitats que han proposat la moció. 
 
Exposició de motius  
 
Des de finals de març de 2015 fins a finals de juliol de 2018, la coalició internacional 
encapçalada per l'Aràbia Saudita, que opera a l'Iemen, ha dut a terme més de 18.000 
bombardejos amb armes subministrades per diversos països, i ha comès desenes de 
presumptes crims de guerra, d’entre ells atacs deliberats i indiscriminats contra civils i 
objectius civils, com ara escoles, hospitals, mesquites, fàbriques, mercats, casaments 
i funerals. 
 
Segons l'informe d'agost de 2018 del Consell de Drets Humans de l'ONU que 
recomana a la comunitat internacional "abstenir-se de subministrar armes que 
podrien ser utilitzades en el conflicte de l'Iemen" totes les parts en el conflicte armat 
de l'Iemen han comès amb impunitat violacions greus del dret internacional.  
 
El cost humà del conflicte de l'Iemen en els més de tres anys i mig que dura, i que ha 
estat qualificat per l'ONU des de març de 2017 com la major catàstrofe humanitària 
actual, és brutal. Segons Nacions Unides, fins a gener de 2018, al conflicte de l'Iemen 
han mort almenys 6.000 civils, hi ha hagut més de 50.000 ferits i hi ha tres milions de 
desplaçats interns. D'una població de 29,3 milions de persones, més de 22 milions de 
persones necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves necessitats bàsiques 
(dels quals, 11 milions es troben en una situació d'extrema necessitat). Es tracta 
d’una crisi exacerbada pel bloqueig de l'Iemen per part de la coalició saudita, que 
constitueix una greu infracció del dret internacional humanitari. 
 
Entre 2015 i 2017, tot i el risc de ser considerat com a còmplice de crims de dret 
internacional, Espanya va exportar armes a l'Aràbia Saudita per valor de 932 milions 
d'euros i va autoritzar exportacions d'armes per valor de 1.235 milions d'euros. Cal 
que Espanya adopti mesures significatives per sumar-se a la creixent llista de països 



 

 
 
 

 
 

que apliquen mesures restrictives i no autoritzen ni exporten armes que es puguin fer 
servir en el conflicte de l'Iemen. 
 
Per tot l'exposat, a proposta de les entitats adherides de Vilanova i la Geltrú: Amnistia 
Internacional, Fundació Oxfam Intermón, Fundació Ramon Martí Bonet contra la 
Ceguera, FundiPau, GarrafCoopera, Greenpeace i Grup de Solidaritat Fem Pous, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Instar el Govern espanyol a suspendre la venda d'armes i denegar les 
autoritzacions de transferències d'armes a l'Aràbia Saudita que podrien fer-se servir 
en el conflicte de l'Iemen, en tant que es segueixi tenint informació de fonts fiables i 
fidedignes o subsisteixi un risc substancial que les armes es podrien fer servir per 
cometre o facilitar la comissió de violacions greus del dret internacional dels drets 
humans o del dret internacional humanitari, o es podrien desviar per a aquest ús. 
 
SEGON. Transmetre aquest acord a la Presidència i Vicepresidència del Govern 
espanyol, així com als ministeris d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, 
Indústria, Comerç i Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a més de la Secretaria 
d'Estat de Comerç que presideix la Junta Interministerial que regula el comerç 
d'armes espanyol." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:    CiU (3), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP (1), 
Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no 
adscrites = 22 vots 

          Vot en contra:  Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
 
 
 

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

13. MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINES A LES 
PARADES D'AUTOBÚS EXPRÉS.CAT, LÍNIES E15.1 I E15.2 DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 96/2018-eMOC) 

 
Exprés.cat és la denominació que rep la xarxa de línies d'autobús interurbà a 
Catalunya amb més demanda de passatgers. Per donar resposta al gran increment 
de la demanda de serveis de transport interurbà per autobús, la Generalitat des del 
2001 comença la implantació d'una nova xarxa d'autobusos d'altes prestacions, que 
inclou les línies d'autobusos interurbans amb més demanda de cada demarcació, 
amb el nom d'EXPRÉS.CAT. 
 
La Generalitat de Catalunya millora el servei d'autobusos al 2015, entre Vilanova i la 
Geltrú (estació) i Barcelona (Rda. Universitat) amb la línia e15.1 de la xarxa 
Exprés.cat, millorant l'oferta amb expedicions d'anada i tornada cada 15 minuts. Al 



 

 
 
 

 
 

gener de 2018, la Generalitat millora el servei d'autobús entre Barcelona i Vilanova i 
la Geltrú incorporant una nova línia e15.2, que complementa la connexió amb 
Barcelona que ja ofereix la línia e15.1.  Amb aquestes dues línies s'ofereixen serveis 
directes, consolidant un total de 30 expedicions en sentit Barcelona i 30 expedicions 
en sentit Vilanova, de dilluns a divendres laborables, així com 8 expedicions d'anada i 
4 de tornada de dilluns a divendres feiners, des de Vilanova i la Geltrú amb Barcelona 
(Zona Universitària). 
 
A Vilanova i la Geltrú hi ha un alt nombre d'usuaris que utilitzen el transport 
Exprés.cat per les prestacions i serveis que ofereix, velocitat comercial alta i 
competitiva, premsa i wifi  en els autobusos, connexions amb serveis de transport de 
bus urbà, metro, rodalies, etc.; en definitiva, un servei avantguardista que compta 
amb les últimes tecnologies.  Ara bé, si parlem de les parades d'aquestes dues línies 
que són 6 (estació, Pare Garí, jutjats, hospital Sant Antoni Abat, rambla Sant Jordi i 
càmping Vilanova Park), hem de dir que, a excepció de la parada de l'estació, cap 
d'elles compta amb marquesines.  Les marquesines són una part important del 
servei, perquè es tracta d'un element que protegeix els ciutadans de les inclemències 
meteorològiques mentre s'espera a qualsevol parada l'autobús, ja sigui de l'insofrible 
sol a la temporada de primavera-estiu, com de les pluges durant tot l'any. Tampoc 
disposen de panells informatius adequats ni llegibles sobre itineraris i horaris. Segons 
la pàgina web d'Exprés.cat "la Informació als usuaris en temps real es farà a través 
de pantalles d'informació dinàmica instal·lades a les principals parades". Protegir els 
usuaris de les inclemències del temps, fer més còmoda l'espera i oferir informació, 
són les funcions principals de les marquesines.  
 
Creiem necessari i prioritari posar tots els mitjans necessaris perquè l'administració 
local, tot i no ser directament la seva competència, afavoreixi la mobilitat de l'usuari, 
així com l'accés, informació, disponibilitat i seguretat del servei d'autobús exprés.cat 
al nostre municipi. 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Aquesta situació requereix una actuació i una solució immediata, pel mal servei 
prestat, per les condicions externes de les parades al municipi i la confusa o nul·la 
informació que sobre això posseeixen. 
 
Per tot l'exposat, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
                                  

ACORDS: 
 



 

 
 
 

 
 

"PRIMER. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitzi les gestions necessàries 
per instar les administracions que pertoquin a la instal·lació de marquesines a les 
parades d'autobús Exprés.cat de la nostra ciutat, de les línies e15.1 i e15.2. 
 
SEGON. Donar trasllat dels acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a les associacions de veïns de Vilanova i la Geltrú." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (3), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores 
no adscrites = 22 vots 

Vot en contra: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
14. MOCIÓ PER ACABAR AMB EL GREUGE DE LA TARIFACIÓ 

FERROVIÀRIA I PER A LA MILLORA DE L'ATENCIÓ AL PÚBLIC A 
L'ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 97/2018-eMOC) 

 
Ja fa més d’una dècada, concretament onze anys, de l’esvoranc obert a l’estació de 
rodalies de Bellvitge. Aquell va ser el moment culminant del col·lapse ferroviari al qual 
es va veure sotmès el mapa ferroviari català. Aquell reguitzell d’avaries i retards 
continuats s’ha anat atenuant amb els pas dels anys, però la xarxa ferroviària 
catalana dista molt d’acomplir els criteris de puntualitat i eficiència. Durant l’any 2017, 
la xarxa ferroviària al Principat patia una mitjana de seixanta incidències diàries de 
diferent gravetat. De la mateixa manera, han passat els anys i el sistema de 
comunicació de les incidències a les persones viatgeres encara no ha millorat a les 
estacions: el servei de megafonia de vegades no concorda amb la realitat, i són 
moneda habitual les corredisses d’una andana a l’altra. L’atenció als usuaris i 
usuàries a l’estació vilanovina no és un punt fort en una conjuntura en què, com hem 
expressat en mocions anteriors, les instal·lacions de l’equipament ferroviari són del 
tot millorables en relació al personal que treballa a les taquilles, les màquines de 
venda automàtica o l’existència de lavabos públics. 
 
Si elevem el focus d’anàlisi, les negociacions polítiques entre les diverses 
administracions i governs de l’Estat tampoc no han propiciat cap millora en el servei: 
manquen inversions, al temps que costa de solucionar el coll d’ampolla ferroviari que 
implica l’estació de Barcelona Sants. De la mateixa manera, la xarxa ferroviària 
catalana cada cop és més precària i necessita d’un manteniment continuat, a la 
vegada que les inversions han anat creixent per fer de l’Estat espanyol la segona 
potència amb línies d’alta velocitat a tot el món. 
 
L’efecte és pervers. Les persones usuàries de la línia de rodalies R2Sud, que uneix 
Sant Vicent de Calders amb Barcelona Estació de França, un dels trams més 
utilitzats de l’estat, paguem un servei a preu d’or. Ho direm d’una altra manera: per a 
molts habitants actuals de la vila, Barcelona resulta impossible per llogar o comprar 



 

 
 
 

 
 

habitatge, i Vilanova i la Geltrú resulta difícil per trobar llocs de treball. Per tant, és 
una condició molt estesa de la població vilanovina viure a la ciutat i treballar a 
Barcelona o l’àrea metropolitana de forma obligada. L'ús del transport públic a diari 
resulta una necessitat imperiosa, és a dir, un trajecte obligat per a milers de 
treballadors i estudiants vilanovins. Alhora, el cost del bitllet suposa una retallada 
sovint important del sou, en un context encara de crisi, devaluació salarial, i dificultats 
econòmiques per a moltes famílies. S'imposa en aquest context la recerca hàbil, 
política i consensuada de mesures que descarreguin els i les treballadores i les 
estudiants usuàries obligades del transport públic, en la mesura del possible, 
d'aquesta càrrega que suporten i que, a més, no es tradueix ni tan sols en un servei a 
l'alçada de les necessitats de la població. 
 
L’any 2008, el salari mínim interprofessional era de tot just 600 euros. Deu anys més 
tard, està estipulat en 735 (un 22% més). En canvi, ara fa deu anys un bitllet senzill 
integrat fins a Barcelona costava 3.60 euros, mentre que en l’actualitat hem de pagar 
5.25 euros (un 45% més).  
 
Recentment el consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar 
una ordenança fiscal a través de la qual s’ampliava el tribut metropolità de la primera 
corona a divuit municipis que fins ara havien format part de la segona corona tarifària. 
D’aquesta forma, s’igualen i s’equiparen els beneficis a prop d’una quarantena de 
municipis de l’àrea metropolitana barcelonina. La reducció en el títol del transport 
comportarà un estalvi directe a la butxaca de les persones usuàries i, de retruc, 
beneficiarà la utilització del transport públic.  
 
Des dels municipis circumdants a l’àmbit metropolità no ens podem quedar de braços 
plegats. Ciutats amb les quals compartim corona ferroviària, com Terrassa o Mataró, 
hem de fer un front comú per pal·liar el greuge de pagar un transport amb un preu 
desorbitat, sotmeses a un sistema injust de zonificació ferroviària. El maig de 2014, a 
través d’una proposta presentada en una Assemblea Municipal Oberta, ja s’emplaçà 
l’Alcaldia de Vilanova i la Geltrú a liderar una resposta coordinada amb alcaldes i 
alcaldesses de la nostra mateixa corona de transport, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, responsables d’ADIF/REENFE  i altres agents socials. La resposta fou 
més aviat nul·la i potser per això, sumant-hi altres factors, ens trobem en el mateix 
lloc. 
 
Considerem que l’administració catalana, que fixa tarifes i horaris des de gener de 
2010, hauria de comprometre’s a potenciar el transport ferroviari perquè les persones 
usuàries dels nostres municipis facin servir el transport públic per anar cap a 
Barcelona i a la inversa.  
 
Per aquest motiu, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Instar l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) i Rodalies de 
Catalunya, així com el Departament de Territori, responsable del servei, a acabar 
amb el greuge que suposa per a Vilanova i la Geltrú l’actual sistema de tarifació per 
zones i la qualificació de la ciutat com a zona 4. 



 

 
 
 

 
 

 
SEGON. Instar el govern municipal a coordinar, amb diferents nodes residencials / 
ciutats de la segona corona metropolitana, una proposta conjunta de reducció 
tarifària. 
 
TERCER. Instar novament Adif / Renfe i el Departament de Territori i Sostenibilitat a 
que les taquilles de l’estació de Vilanova i la Geltrú restin obertes tots els dies de la 
setmana mentre circulin trens de rodalies; la instal·lació de màquines de venda 
automàtica que funcionin d’una manera adequada; que l’estació disposi de serveis 
públics oberts a l’ús dels viatgers i les viatgeres i que disposi de personal suficient 
que permeti el correcte funcionament de les seves instal·lacions.  
 
QUART. Comunicar l’adopció d’aquests acords als ajuntaments de les ciutats de la 
segona corona metropolitana, a l’Autoritat Metropolitana del Transport, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al Parlament 
de Catalunya." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 
 

Grup Municipal Socialista 
 

15. MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. (Exp. 
98/2018-eMOC) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Tots els dies de l'any haurien de ser 25 de Novembre, Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere. El Grup Socialista vol manifestar el seu ferm compromís amb 
les dones víctimes d'aquesta xacra social que ha de ser eradicada. I per això, 
necessitem el compromís individual de tota la ciutadania, homes i dones, i el 
compromís col·lectiu de tota la societat i de tots els partits polítics. La violència 
masclista ens interpel·la a tots i totes i la nostra obligació és combatre-la amb tots els 
mitjans, començant per les administracions, cadascuna des de les seves 
competències. 
 
Per a nosaltres, garantir una vida lliure de violència vers les dones, les seves filles i 
fills, és un objectiu prioritari. No serem una democràcia plena mentre existeixin dones 
amenaçades i insegures, mentre algunes d'aquestes dones acabin assassinades, i 
d’altres, comprades i explotades sexualment.  
 
La violència de gènere no té cabuda en la societat que volem ser, ni en la democràcia 
que volem consolidar. Les dones tenen dret a viure en llibertat i igualtat d’oportunitats, 
sense que la seva vida estigui en perill pel fet de ser dones. Tampoc pel fet de ser 



 

 
 
 

 
 

dones podem permetre que pateixin explotació sexual, que és un exercici de violència 
masclista, una vulneració dels drets humans, una cruel manifestació de la desigualtat 
i de la feminització de la pobresa, i per això, exigim tolerància zero contra els 
prostituïdors i puteros. 
 
El combat contra la violència masclista i l'atenció a les víctimes no podrà avançar si 
no s'estableixen mecanismes de coordinació entre les diferents administracions amb 
competències en la matèria. Totes les institucions han de treballar conjuntament per 
assolir aquest objectiu, per sobre de plantejaments polítics i estratègies. I perquè això 
sigui possible, cal dotar les administracions dels recursos econòmics i del personal 
especialitzat que es requereix. 
 
El Congrés i el Senat van aprovar fa un any les mesures del Pacte d'Estat contra la 
Violència de Gènere amb un ampli consens entre tots els grups. Des de juny de 2018, 
l‘Estat Espanyol compta amb un nou Govern. Un govern feminista compromès amb la 
igualtat i obstinat en acabar amb la violència de gènere. De les paraules s'ha passat 
als fets i s'han posat en funcionament moltes de les mesures del Pacte d'Estat contra 
la Violència de Gènere. 
 
A la reunió de la Conferència Sectorial d'Igualtat del 31 de juliol, es van acordar per 
unanimitat els criteris pel repartiment dels 100 milions d'euros corresponents a les 
Comunitats previstos en el Pacte d'Estat, els dels 20 milions d'euros per als 
Ajuntaments, i es va distribuir el fons de la Delegació de Govern contra la Violència 
de Gènere de 9,5 milions d'euros. El 3 d'agost es va aprovar un Reial decret llei que 
ha estat convalidat per unanimitat al Congrés dels Diputats, que: 
 
• Retorna les competències als Ajuntaments en la promoció de la Igualtat i la 

lluita contra la Violència de Gènere, i estableix el repartiment dels 20 milions 
d'euros (que es doblaran al proper any).  

• Modifica la Llei Integral contra la Violència de Gènere per millorar l'assistència 
a les víctimes en els processos judicials i facilitar l'accés als recursos 
d'assistència.  

• Modifica el Codi Civil perquè els i les menors exposades a Violència de 
Gènere només necessitin el permís d'un progenitor per rebre atenció 
psicològica. Un maltractador no pot ser un bon pare. 

• D'altra banda, s'ha tornat a posar en funcionament l'Observatori de Salut de 
les Dones. També s'han previst solucions habitacionals per a dones víctimes 
de Violència de Gènere dins del Pla Estatal d'Habitatge. I el proper curs 
escolar comptarà amb assignatures en valors i drets d'igualtat. 

 
De la mateixa manera, en aquests moments, s'està tramitant al Congrés dels Diputats 
la Proposició de Llei del Grup Parlamentari Socialista per reformar la Llei Orgànica 
del Poder Judicial, per formar els jutges i magistrats en matèria d'igualtat, i per 
augmentar el nombre de jutjats penals especialitzats en violència masclista. 
 
També recentment, el Congrés dels Diputats ha admès a tràmit la Proposició de Llei 
del Grup Parlamentari Socialista per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre 
dones i homes en l'ocupació, per avançar en la igualtat efectiva en l'àmbit empresarial 



 

 
 
 

 
 

i laboral. Per la seva banda, en l'avanç dels Pressupostos per a 2019, el Govern 
d'Espanya s'ha compromès a finançar de manera completa el Pacte d'Estat contra la 
Violència de Gènere i a incrementar aquesta partida, de manera que els Ajuntaments 
passaran a percebre el doble, és a dir 40 milions d'euros, el 2019. 
 
Al Parlament, el PSC segueix reclamant al Govern garantir el desplegament 
d'aquelles mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere que depenen de 
competències de la Generalitat. El passat 18 d'octubre, Catalunya va rebre 12,'8 
milions d'euros pel desplegament de mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de 
Gènere,  que representa el 75% dels diners pressupostats per al 2018 i ja s'han 
iniciat els tràmits per transferir el 25%. Aquests 12'8 milions d'euros poden servir 
per implementar una de les mesures més urgents com són les Unitats de Valoració 
Forense Integral (UVIF), aprovades al Parlament a proposta socialista i que són eines 
clau per mesurar el risc de les dones víctimes de violència masclista i decidir sobre 
custòdies o règims de visites i que haurien d'estar ja desplegades en la seva totalitat 
al setembre de 2019. Necessitem, a més, concretar un Pacte Català contra la 
Violència masclista, ja que les polítiques adreçades a les dones a Catalunya s'han 
retallat fins a un 31,59% des de 2010.  
 
En definitiva, hem de prioritzar el necessari consens, amb responsabilitat i celeritat, 
perquè contra la violència masclista necessitem fets, no paraules només! 
 
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
proposem per a la seva aprovació pel Ple els següents  
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el 
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere a l'àmbit educatiu, social, jurídic, 
econòmic, de protecció, conscienciació i sensibilització social. 
 
SEGON. Instar les Corts Generals a agilitar tots els canvis legislatius impulsats pel 
Govern per poder aplicar les mesures contingudes en el Pacte d'Estat Contra la 
Violència de Gènere al més aviat possible. 
 
TERCER. Instar el conjunt dels Grups Parlamentaris de les Corts Generals a tramitar 
els Pressupostos Generals de 2019, que suposaran un increment de les partides 
destinades a Comunitats Autònomes i Ajuntaments per a la lluita contra la Violència 
de Gènere. 
 
QUART. Instar les diverses institucions catalanes a que promoguin un gran pacte 
català per garantir el desenvolupament de les polítiques contra la violència masclista. 
 
CINQUÈ. Que el Govern estatal, català i el propi ajuntament instin els mitjans de 
comunicació a evitar aquells continguts que transmetin un estereotip de relacions de 
parella basades en comportaments masclistes, utilitzin llenguatge no sexista i 
visibilitzin la realitat de discriminació i violència masclista que pateix la meitat de la 
població. 
 



 

 
 
 

 
 

SISÈ. Instar el govern municipal a promoure campanyes de sensibilització 
especialment dirigides al jovent, per fomentar les noves masculinitats i la igualtat 
d’oportunitats real. 
 
SETÈ. Donar trasllat de la Moció i la seva aprovació al govern estatal, a l’Instituto de 
la Mujer, a la Generalitat, a l’ICD, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis." 
 
Es vota la moció, amb la votació separada del punt tercer. 
 
VOTACIÓ PUNT TERCER: 
 

 Vots a favor:     PSC = 5 vots 
 Vots en contra: CiU (3), ERC (4), CUP (5) i PP (1) = 13 vots 
         Abstencions:   SOM VNG (2), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. 

Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 5 vots 
 

VOTACIÓ RESTA DE PUNTS: 
 
S'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (3 de CiU, 4 
d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
La moció s'aprova, per tant, sense el punt tercer.  La part dispositiva queda 
redactada així: 
 

ACORDS 
 
"PRIMER. Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el 
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere a l'àmbit educatiu, social, jurídic, 
econòmic, de protecció, conscienciació i sensibilització social. 
 
SEGON. Instar les Corts Generals a agilitar tots els canvis legislatius impulsats pel 
Govern per poder aplicar les mesures contingudes en el Pacte d'Estat Contra la 
Violència de Gènere al més aviat possible. 
 
TERCER. Instar les diverses institucions catalanes a que promoguin un gran pacte 
català per garantir el desenvolupament de les polítiques contra la violència masclista. 
 
QUART. Que el Govern estatal, català i el propi ajuntament instin els mitjans de 
comunicació a evitar aquells continguts que transmetin un estereotip de relacions de 
parella basades en comportaments masclistes, utilitzin llenguatge no sexista i 
visibilitzin la realitat de discriminació i violència masclista que pateix la meitat de la 
població. 
 
CINQUÈ. Instar el govern municipal a promoure campanyes de sensibilització 
especialment dirigides al jovent, per fomentar les noves masculinitats i la igualtat 
d’oportunitats real. 
 



 

 
 
 

 
 

SISÈ. Donar trasllat de la Moció i la seva aprovació al govern estatal, a l’Instituto de la 
Mujer, a la Generalitat, a l’ICD, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis." 
 
 

16. MOCIÓ PER INSTAR EL DEPARTAMENT DE SALUT A RECONÈIXER 
L'ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE EIX DEL SISTEMA 
SANITARI PÚBLIC I PER EFECTUAR LES INVERSIONS SANITÀRIES 
NECESSÀRIES A VILANOVA I LA GELTRÚ I EL GARRAF. (Exp. 
99/2018-eMOC) 

 
Tal com ha reiterat l’OMS, en la seva conferència del passat mes d’octubre per 
commemorar el 40è aniversari de la Declaració d’Astanà, disposar d’una Atenció 
Primària efectiva i de qualitat és una garantia necessària per a la viabilitat i 
sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari. 
 
L’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però el Govern de la 
Generalitat li ha anat fent perdre el seu pes en el marc del pressupost de Salut i no 
només per efecte de les retallades, ja que el percentatge de pressupost dedicat a 
l’atenció hospitalària ha crescut en detriment, com dèiem, de l’Atenció Primària. 
 
Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les 
jubilacions. Això ha porta tal fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre 
atenció estigui avui per sobre dels 5 dies -i, en la majoria dels casos, entre dues i tres 
setmanes-, quan el temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48 hores. 
 
A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps 
de visita per sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com estan 
reivindicant els i les professionals, així com les societats científiques. Hem de tenir 
present que l'envelliment de la població fa que hi hagi pluripatologies i major 
complexitat en les malalties i, per tant, cal més temps d'atenció. 
 
A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP 
per part dels i les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també que 
en 7 anys han perdut un 30% del seu sou, i la precarietat laboral i la no conciliació 
estan a l’ordre del dia.  
 
És per això que més de 5.700 professionals de l’Atenció Primària, entre metges de 
família, pediatres i ginecòlegs, estan cridats a la vaga entre els dies 26 i 30 de 
novembre.  
 
Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de retallades i 
han lluitat per donar la millor assistència, ja estan tips de copets a l’esquena. Aquesta 
vaga, convocada pel sindicat Metges de Catalunya, té el suport de CAMFIC, Marea 
Blanca, altres sindicats i dels i les professionals d’infermeria, que també plantegen 
mobilitzacions en relació a demandes pròpies d’aquest col·lectiu. 
 
Uns professionals amb unes condicions laborals dignes vol dir, també, una major 
qualitat en l’atenció sanitària a la ciutadania. Per tant, les reivindicacions que fan els 



 

 
 
 

 
 

facultatius són fonamentals, tant per millorar la seva situació laboral com per millorar 
el conjunt del sistema sanitari. 
 
Vilanova i la Geltrú no és aliena a aquesta problemàtica. Els tres centres d’atenció 
primària de la nostra ciutat presten un servei excel·lent però pateixen les mateixes 
mancances que els de la resta de Catalunya. A més, al Centre d’Atenció Primària 
Baix-a-Mar, no depenent de l’Institut Català de la Salut, se li afegeix la dificultat per 
atraure professionals que vulguin desenvolupar la seva tasca allà. 
 
D’altra banda, la qüestió sanitària a la nostra comarca s’ha vist agreujada pel 
tancament de les urgències en l’atenció primària els caps de setmana i les nits, fet 
que dificulta l’accés als serveis sanitaris en urgències no necessàriament 
hospitalàries, a més de col·lapsar en determinades èpoques de l’any els serveis 
d’urgència de Sant Camil i de Sant Antoni. 
 
Sense oblidar els dèficits històrics en inversió en infraestructures sanitàries de la 
Generalitat de Catalunya al nostre territori. Unes mancances, principalment, la d’un 
nou hospital comarcal a Vilanova i la Geltrú, que a mesura que passen els anys es 
fan més evidents. No podem seguir durant més temps sentint excuses i falses 
promeses per part dels governs de la Generalitat. La ciutat i la comarca necessiten ja 
que es comenci a construir un nou hospital.  
 
Davant d’aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

ACORDA: 
 
"PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i 
Comunitària com el veritable eix del sistema sanitari públic, donant-li el pes que 
necessita en el pressupost del Departament de Salut, per arribar a un mínim del 20% 
del pressupost. 
 
SEGON. Instar el Departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS, a una 
negociació efectiva amb tots els col·lectius que treballen en l’Atenció Primària, que 
pateixen l’impacte de les males condicions laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca 
assistencial. 
 
TERCER. Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per 
altres col·lectius en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les 
estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, que hauran de repercutir 
en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària. 
 
QUART. Instar el Govern de la Generalitat a que recuperi les urgències als centres 
d’Atenció Primària de la comarca, tant els caps de setmana com les nits. 
 
CINQUÈ. Instar el Govern de la Generalitat a que iniciï de manera immediata els 
treballs de construcció del nou hospital comarcal a Vilanova i la Geltrú. 
 



 

 
 
 

 
 

SISÈ. Traslladar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis." 

 
 

Es vota la moció, amb la votació separada del punt cinquè. 
 
VOTACIÓ PUNT CINQUÈ: 
 

Vots a favor:  CiU (3), ERC (4), PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina, Sra.     
Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 
16 vots 

         Abstencions:   CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 

VOTACIÓ RESTA DE PUNTS: 
 
S'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (3 de CiU, 4 
d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
La moció, per tant, queda aprovada en la seva totalitat. 
 

 
17. MOCIÓ PEL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN MEMÒRIA I 

REPARACIÓ HISTÒRICA I PER LA RETIRADA DEL MONUMENT 
FRANQUISTA UBICAT A LA MUNTANYA DE MONTSERRAT. (Exp. 
101/2018-eMOC) 

 
Atès que les generacions presents i futures tenim el deure de preservar la memòria 
històrica i democràtica de Catalunya, en el període que abasta la Segona República, 
la Guerra Civil, la Dictadura i la Transició, fins a l'entrada en vigor de l'Estatut 
d'Autonomia de 1979, com una de les millors eines per contribuir a assegurar que mai 
més es pugui imposar un règim dictatorial com el que va finir amb la conquesta de la 
democràcia durant la Transició.  
 
Atès que entre els principis rectors que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el 
legislador estatutari hi va situar, a l'article 54, la memòria històrica on els poders 
públics "han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de 
Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i 
les llibertats democràtiques". 
 
Atès que, en aquest sentit, han estat fins ara diverses les actuacions normatives 
catalanes que cal considerar incardinades en aquest esforç de recuperació i 
manteniment de la memòria col·lectiva sobre el període que abasta la Segona 
República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició. 
 
Atès que trobem, en primer lloc, la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial 
Democràtic, que creà aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d'obrar, amb l'objecte de desplegar les polítiques públiques 



 

 
 
 

 
 

del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la 
memòria democràtica.  
 
Atès que poc després, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, disposa en el seu article 15.1 que “Les 
Administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les 
mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o 
mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la rebel·lió militar, 
de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures s’hi podrà 
incloure la retirada de subvencions o ajudes públiques”. 
 
Atès que, tal com ha fet l’actual Govern estatal respecte proposar i aprovar els tràmits 
per a la retirada de la tomba del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los 
Caídos, hauria de fer la Generalitat retirant el monument de la dictadura franquista 
dedicat al Terç de Requetès, prop del monestir de Montserrat.  
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a que, en compliment de la legislació 
vigent en Memòria Històrica, faci les gestions necessàries per retirar el monument 
dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat a la plaça dels 
Apòstols, a prop del Monestir de Montserrat, dins el terme municipal de Monistrol de 
Montserrat. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a que, en compliment de la legislació 
vigent en Memòria Històrica, faci les gestions necessàries per conservar i museïtzar 
tant el monument esmentat com altres elements que poguessin resultar retirats de 
l’entorn esmentat, si els informes tècnics corresponents avalen l’interès històric o 
artístic dels seus elements. 
 
TERCER. Sumar-nos a la determinació del Govern de l’Estat per haver donat 
compliment a la normativa estatal en matèria de memòria històrica quant a la retirada 
de la tomba del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los Caídos, i a la 
dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que varen donar suport al Reial 
decret-llei per fer-ho possible. 
 
QUART. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, 
al Parlament de Catalunya i al Monestir de Montserrat." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (3), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), Sra. 
Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites = 
21 vots 

Vot en contra: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 



 

 
 
 

 
 

Abstenció: PP = 1 vot 
 

 
Grup Municipal de CiU 

 
18. MOCIÓ SOBRE EL TRANSPORT FERROVIARI DE RODALIES. (Exp. 

102/2018-eMOC) 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 20 de novembre de 2018 el tren 25000 de la línia R4 Manresa-Sant Vicenç 
de Calders, en el qual viatjaven 131 persones, va descarrilar a causa d'una 
esllavissada pel trencament d'un mur de contenció de la trinxera. 
 
Com a conseqüència del descarrilament, es va produir la mort d'un veí de Castellbell i 
el Vilar, tres persones més van resultar ferides greus i quaranta-una més ferides 
lleus. Segons el comunicat emès per Renfe, els viatgers afectats arran de l’accident 
van ser uns 26.000.  
 
No és el primer incident en aquesta línia 4. L'estiu del 2017, la caiguda d'una pedra a 
les vies, a l'altura de Sant Vicenç de Castellet, ja va causar el descarrilament d'un 
tren i al març del 2011 la presència de terra i roques sobre la via entre Vacarisses i 
Olesa va causar un accident que va deixar diversos passatgers ferits.  
 
En el marc del Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015 el govern de l’Estat va 
prometre una inversió de 4.000 milions d'euros i només se n'ha executat un 13,5%. 
La realitat és que no s'ha produït cap nova línia, ni desdoblament, ni la majoria de les 
noves estacions previstes al Pla. Només s'ha construït l'estació de la Sagrera-
Meridiana. 
 
Davant l'incompliment, el 2013 l’Estat es va comprometre pactant un pla d'actuacions 
prioritàries a la xarxa de rodalies, sobretot en aspectes de seguretat, amb un paquet 
de 306 milions d'euros per executar abans del 2016, però d'aquest només se n'ha 
executat un 12%. 
 
L'Estat té el compromís de transferir 130 milions d'euros anuals per a corregir el 
dèficit de servei/tarifari, però els paga directament a Renfe. 
 
La situació de les infraestructures de rodalies a Catalunya és greu i crònica 
històricament: falten trens, estacions, infraestructura en general, en un sistema 
de rodalies que, a l'àrea de Barcelona, transporta uns 400.000 usuaris diaris. 
 
El problema real és que, tot i que l’any 2010 el Ministeri de Foment va traspassar a la 
Generalitat la gestió dels serveis de rodalies, tal com estableix l’Estatut, la titularitat 
de la infraestructura segueix a mans d’Adif, l’empresa pública que depèn de Foment, 
que el Ministeri és qui es reserva la responsabilitat sobre vies, estacions i andanes i 
que Renfe és l’empresa que opera el servei, deixant tota aquesta situació ben poc 
marge de maniobra a la Generalitat. 



 

 
 
 

 
 

 
En referència a tota aquesta problemàtica, el Consell d'Alcaldes del Bages, reunit el 
dia 21 de novembre, va aprovar una declaració en la que sol·liciten a l'empresa 
estatal ADIF que es portin a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries 
per garantir la seguretat de tota la infraestructura i recuperar el servei de tren entre 
Manresa i Barcelona amb caràcter d'urgència i, en segon terme, que l'Estat espanyol, 
i en concret al Ministeri de Foment, faci les inversions necessàries a la línia R4 per tal 
d'oferir un servei competitiu, eficient i segur que uneixi la capital de la comarca del 
Bages amb Barcelona en menys d'una hora. 
 
Finalment, destacar que el ministre de Foment del govern espanyol, José Luís 
Ábalos, va efectuar unes manifestacions, en base a l’accident mortal, en les quals 
condicionava la millora de la xarxa ferroviària de Rodalies al fet que s’aprovin els 
pressupostos generals de l’Estat.  
 
Per tot això exposat, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú lamenta els fets ocorreguts pel 
descarrilament d’un tren a la línia R4 Manresa-Sant Vicenç de Calders el passat dia 
20 de novembre i vol expressar el condol als familiars de la víctima i acompanyar a  la 
resta d'afectats per l'accident. 
 
SEGON. Denunciem la manca d'inversió a la xarxa de Rodalies i el gran dèficit, que 
s'ha fet crònic, i posem de manifest que només amb voluntat política es pot 
solucionar aquesta greu situació. 
 
TERCER. Exigim al govern de l’Estat que faci efectiu el traspàs del servei de 
Rodalies al govern de Catalunya, per tal de poder prestar el servei de qualitat que la 
ciutadania mereix, i que millori urgentment la xarxa ferroviària de Rodalies, inclosa la 
R4, i materialitzi totes les inversions necessàries no efectuades fins al moment per 
Adif. 
 
QUART. Sol·licitem a l'empresa estatal ADIF que es portin a terme totes aquelles 
actuacions que siguin necessàries per garantir la seguretat de tota la infraestructura i 
recuperar el servei de tren entre Manresa i Barcelona amb caràcter d'urgència, i 
reclamem que l'Estat espanyol, i en concret el Ministeri de Foment, faci les inversions 
necessàries a la línia R4 per tal d'oferir un servei competitiu, eficient i segur que 
uneixi la capital de la comarca del Bages amb Barcelona en menys d'una hora. 
 
CINQUÈ. Reclamem que la Generalitat sigui convidada i present en el Comitè Rector 
Estratègic del Pla de Rodalies (Comitè on només hi ha membres de Renfe i d’Adif), 
creat amb l'objectiu d'establir les directrius del Pla, i fer el seguiment dels treballs i 
facilitar la coordinació amb les administracions competents.  
 
SISÈ. Denunciem les declaracions del Ministre de Foment José Luis Ábalos, que 
considerem oportunistes i desafortunades. Les inversions necessàries per evitar que 



 

 
 
 

 
 

es tornin a produir tragèdies humanes han de ser activades en tot cas, 
independentment de les conjuntures polítiques puntuals. 
 
SETÈ. Acordem comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de 
Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al 
Ministeri de Foment i a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació 
municipals." 
 
 
Es vota la moció, amb la votació separada dels seus punts. 
 
VOTACIÓ PUNT PRIMER: 
 
S'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (3 de CiU, 4 
d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 

 
 

VOTACIÓ PUNT TERCER: 
 

Vots a favor:   CiU (3), ERC (4), PSC (5) i Sra. Ariadna Llorens, regidora no 
adscrita = 13 vots 

Vots en contra: PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits = 3 vots 

         Abstencions:    CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 
VOTACIÓ PUNT SISÈ: 
 

Vots a favor:   CiU (3), ERC (4) i Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 
8 vots 

Vots en contra: PSC (5), PP (1) i Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 7 
vots 

         Abstencions:    CUP (5), SOM VNG (2) i Sra. Carmen Reina, regidora no 
adscrita = 8 vots 

 
 
VOTACIÓ RESTA DE PUNTS (SEGON, QUART, CINQUÈ I SETÈ) : 
 

Vots a favor:   CiU (3), ERC (4), PSC (5), Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna 
Llorens, regidors no adscrits = 14 vots 

Vots en contra: PP (1) i Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 2 vots 
         Abstencions:    CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 

 
 
La moció, per tant, queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 

Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 



 

 
 
 

 
 

 
19. MOCIÓ PER A L'ELIMINACIÓ DE ZONES D'ESTACIONAMENT 

REGULAT (ZONES BLAVES I VERDES) I LA SEVA SUBSTITUCIÓ 
PER ZONES D'APARCAMENT GRATUÏT. (Exp. 103/2018-eMOC) 

 
La ciudad de Vilanova i la Geltrú absorbe un parque automovilístico muy importante, 
del cual percibe unos recursos económicos igual de importantes en cuanto al IVTM. 
 
Los propietarios de estos vehículos padecen cada día las consecuencias de tener 
que pagar por aparcar en su propio barrio, aportando una cantidad económica anual 
en muchos casos que no se justifica, teniendo en cuenta el IVTM mencionado y el 
estado real de las calzadas. 
 
Además, se ha comprobado que el hecho de establecer zonas de estacionamiento 
regulado no garantiza la rotación; es más, las zonas de estacionamiento regulado son 
los únicos emplazamientos en los cuales un vehículo no tiene ninguna limitación en 
cuanto a la duración del estacionamiento, siempre que vaya abonando las cantidades 
correspondientes. 
 
Las zonas de estacionamiento regulado han servido, además, para ahuyentar al 
turismo, para crear complicaciones serias en barrios donde las edificaciones no 
tienen aparcamientos propios, así como a los trabajadores de algunos sectores que 
por horarios no tienen la posibilidad de acudir o marchar de su puesto de trabajo en 
transporte público. 
 
Es por esta razón que propongo al Pleno Municipal el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

"ÚNICO. La eliminación de todas las zonas de estacionamiento regulado, y la 
sustitución de estas zonas por zonas de estacionamiento libre." 
 
 
Es vota la moció, la qual queda DESESTIMADA, amb el resultat següent: 
 

Vot a favor:    Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
Vots en contra: CiU (3), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP (1), 

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

          
 
20. MOCIÓ PER PROHIBIR LA CIRCULACIÓ DE BICICLETES, PATINS I 

ARTEFACTES ANÀLEGS A LES ZONES DE VIANANTS. (Exp. 
104/2018-eMOC) 

 
En Vilanova i la Geltrú existe una alarma social y una necesidad de hace tiempo de 
ordenar la circulación en cuanto a bicicletas, patines y artefactos análogos, por la 
peligrosidad y las consecuencias que se derivan al circular por zonas peatonales. 
 



 

 
 
 

 
 

Algunas de estas zonas peatonales han pasado de ser opciones de paseo tranquilas 
a ser verdaderos puntos de intranquilidad y escenario de accidentes debido a esta 
situación. 
 
A la ya conocida problemática de usuarios incívicos, que el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad no ha sido capaz de resolver, se suma otra.  El aumento de usuarios en 
general hace que sea imposible absorber toda esa cantidad de bicicletas y patines en 
las zonas peatonales sin evitar accidentes, ya por una cuestión de espacio físico. 
 
Vilanova i la Geltrú necesita una red de carriles bici/patín/análogos de calidad, con 
coherencia, buena conexión y que haga posible la circulación por toda la trama 
urbana con estos medios de transporte, pero esta red ha de ser también la solución 
para que no se produzcan los conflictos entre vehículos y peatones. 
 
Un conflicto que se ha de tener en cuenta, llega a su mayor nivel en horario de 
entrada y salida escolar, en festividades, o en la época estival. 
 
Es por esta razón que propongo al Pleno Municipal el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

"ÚNICO. Modificar de forma URGENTE la Ordenanza de Circulación para prohibir la 
circulación de bicicletas, patines y otros artefactos análogos por las zonas 
peatonales, y que esta prohibición se tramite por urgencia para que sea efectiva 
durante las fechas de Navidad." 
 
 
Es vota la moció, la qual queda DESESTIMADA, amb el resultat següent: 
 

Vot a favor:    Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
Vots en contra: CiU (3), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP (1), 

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

 
 

Grup Municipal de CiU i d'ERC 
 

22. MOCIÓ A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS. (Exp. 
107/2018-eMOC) 

 
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. 
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos 
de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder 
exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. 
El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 
antidemocràtics. 
 



 

 
 
 

 
 

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i 
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia.  
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els 
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les 
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de 
l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir 
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els 
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a 
vot. 
 
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes 
la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de 
porra i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la 
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític. 
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 
política a la situació catalana.  
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells qui defensen 
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova els següents 
 

ACORDS: 
 



 

 
 
 

 
 

"PRIMER. Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
l'Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  
 
SEGON. Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captives d’uns fets 
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
 
TERCER. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
 
QUART. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el 
retorn de les persones exiliades.  
 
CINQUÈ. Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i 
preses polítics i persones exiliades.  
 
SISÈ. Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:   CiU (3), ERC (4), CUP (5), SOM VNG (2) i Sra. Ariadna  
Llorens, regidora no adscrita = 15 vots 

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

 
 

URGÈNCIA 
 

Grups municipals de la CUP, SOM VNG i  
Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita 

 
22 BIS. MOCIÓ CONTRA LA PERSECUCIÓ SINDICAL A VALORIZA. (Exp. 

108/2018-eMOC) 
 

Atès que el Sr. A.M.M., resident a Cubelles, treballava a l’empresa Valoriza en el 
municipi de Sant Cugat del Vallès des del 25 de febrer de 2013, amb la categoria 
laboral d’encarregat de la neteja viària. 
 
Atès que a Vilanova i la Geltrú, el servei de jardineria el realitzava l’empresa CESPA. 
Al tenir lloc un nou concurs per prestar aquest servei es va presentar l’empresa 
Valoriza, que finalment va ser la que va guanyar la plica. 
 



 

 
 
 

 
 

Atès que l’empresa Valoriza li va oferir al Sr. A.M.M. traslladar-lo al servei de neteja 
de Vilanova i la Geltrú amb la categoria i sou de peó/dia, per posteriorment fer-se 
càrrec com a encarregat del servei de jardineria.  
 
Atès que, finalment, el 16 de març de 2016 el Sr. A.M.M.  va iniciar el seu servei com 
a peó/dia a Vilanova i la Geltrú, en el servei de neteja viària. 
 
Atès que el 31 de març de 2016 va ser acomiadat de l’empresa. 
 
Atès que en diferents reunions mantingudes entre l’empresa i el responsable de 
CCOO Sr. J.C.M.S., membre de la CE Federació de Construcció i Serveis de CCOO 
Catalunya, el Sr. J.C.M.S. va manifestar que: 

 
Al llarg del procés, abans d’arribar al CMAT, es varen mantenir diferents reunions 
i converses amb la direcció de l’empresa, especialment amb la Sra. L.G., 
responsable de RRHH de Valoriza. 
 
En les converses mantingudes, es van oferir per part de l’empresa diverses 
solucions de recol·locació en altres centres de treball d’altres poblacions. Per la 
nostra part es va demanar la readmissió en el centre de treball de Valoriza a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
L’empresa va oferir la recol·locació en el centre de treball del circuit de Montmeló 
com a encarregat. 
 
El Sr. J.C.M.S., membre de la C.E. Federació de Const. i Serveis de CCOO 
Catalunya, va mantenir una conversa amb la Sra. L.G., qui va dir-li textualment 
que “si readmitían al Sr. A.M.M. en Vilanova i la Geltrú, significaría que la 
empresa finalizaría el contrato de interina de su mujer que tenía en Vilanova”. El 
Sr. J.C.M.S. li va dir que això era una repressió per no acceptar la vacant del 
Circuit de Montmeló i, a més, la dona del treballador estava en una situació de 
contracte en frau de llei ja des del mes d’abril de 2016, i no es podia finalitzar el 
seu contracte d'interina, tal com deien la Sra. L.G. i el Sr. F.B.G. 

 
Atès que, a més a més, la representant sindical de CCOO a l’empresa Valoriza, la 
Sra. T.G.O., es va posar en contacte amb el representant sindical de CCOO a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per informar d’aquests fets. 
 
Atès que CCOO de l’Ajuntament va demanar mantenir una reunió amb el regidor de 
l’àrea, Sr. Joan Giribet de Sebastián. 
 
Atès que la reunió va tenir lloc el 7 d’abril de 2016. En aquesta reunió, a més del Sr. 
regidor, varen assistir per part de l’empresa el Sr. F.B.G. i el Sr. J.L.C. i per part de 
CCOO la Sra. J.S.A. i el Sr. A.S.J. 
 
Atès que el decurs de la reunió, els responsables de l’empresa Valoriza varen 
comunicar als assessors de CCOO que la dona del Sr. A.M.M., la Sra. M.C.L.B., 
també treballava en el mateix centre de treball de l’empresa Valoriza a Vilanova i la 



 

 
 
 

 
 

Geltrú i varen insinuar que el comportament i l’actitud del Sr. A.M.M. podia repercutir 
directament sobre la situació laboral de la seva dona. 
 
Atès que els assessors de CCOO varen manifestar als representants de l’empresa la 
seva indignació pel comentari realitzat, entenent que aquest comentari era fruit del 
moment i de la discussió i que no havien estat encertats a l’hora de realitzar-lo.  
 
Atès que posteriorment, el 18 d’abril de 2016, el treballador va ser readmès per 
l’empresa amb la categoria i sou de peó/dia a la neteja viària. 
 
Atès que el 8 de març de 2017 varen haver-hi eleccions sindicals al centre de treball 
de neteja i platges de l’empresa Valoriza a Vilanova i la Geltrú i el Sr. A.M.M. sortir 
escollit representant sindical per CCOO. 
 
Atès que el passat 15 de setembre de 2017, l’empresa Valoriza, Servicios 
Medioambientales, SA, de Vilanova i la Geltrú, va acomiadar la treballadora Sra. 
M.C.L.B., que tenia un contracte com a interina, cobrint la baixa d’un treballador des 
del 2 de gener de 2015. 
 
Atès que el 20 de novembre de 2017 el Grup Municipal SOM VNG, la Sra. Ariadna 
Llorens i el Sr. David Montes, regidors no adscrits, varen presentar conjuntament una 
“Moció amb relació a una treballadora de Valoriza Servicios Medioambientales, SA” 
que figurava en l’Ordre del dia en el punt 18 del Ple Municipal.  
 
Atès que abans de tenir lloc aquest Ple, el govern va demanar a CCOO que es deixés 
sobre la taula aquest punt per poder negociar amb l’empresa i intentar poder arribar a 
un acord. CCOO ho va demanar als grups que defensaven la Moció. Finalment la 
moció es va deixar SOBRE LA TAULA. 
 
Atès que un cop realitzats aquests contactes amb l’empresa i al no arribar a cap 
acord, es va demanar als grups polítics que tornessin a presentar i defensar la Moció. 
 
Atès que novament, el 18 de desembre de 2017, el Grup Municipal SOM VNG, la Sra. 
Ariadna Llorens i el Sr. David Montes, regidors no adscrits, varen tornar a presentar 
conjuntament en el punt 7 del Ple Municipal la mateixa Moció, i en ella es demanava: 

 
PRIMER. No permetre ni tolerar que cap empresa que presti un servei a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pressioni o realitzi persecució sindical als 
legítims representats escollits pels treballadors i treballadores. 
 
SEGON. No es pot discriminar cap treballador o treballadora dins d’una empresa 
que signifiqui la seva exclusió laboral per la seva vinculació familiar, de parentiu, 
religiosa, política, sindical, etc. 
 
TERCER. Que la treballadora Sra. M.C.L.B. sigui readmesa a l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, de Vilanova i la Geltrú.” 
 
Es va realitzar una votació separada dels punts de la moció: 
 



 

 
 
 

 
 

VOTACIÓ PUNTS PRIMER I SEGON: 
 
S’aproven per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (4 de 
CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 3 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, Sra. Carmen 
Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
VOTACIÓ PUNT TERCER: 
 
Vots a favor:  CUP (5), ERC (3), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens i el Sr. 

David Montes (2), regidors no adscrits = 12 vots 
Vots en contra: CiU (4) i PSC (4) = 8 vots 
Abstencions:  C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita=3 vots 

 
Atès que el 20 de setembre de 2018 el Jutjat Social núm. 2 de Barcelona, va emetre 
la Sentència núm. 318/2018 on “ESTIMA PARCIALMENTE la demanda interpuesta 
por la Sra. M.C.L.B. contra VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., se 
DECLARA LA IMPROCEDENCIA del despido de la parte actora realizado con efectos 
del 15 de septiembre de 2017, condenando a la demanda a estar y pasar por esta 
declaración, (...) readmitan a la actora en iguales condiciones a las que regían con 
anterioridad al despido, o den por extinguido el contrato de Trabajo, con abono en 
este último caso de la indemnización de 5.925,38 euros, entendiéndose que de no 
efectuar dicha opción procede la readmisión, y en el caso de que proceda la 
readmisión deberá abonar asimismo los salarios dejados de percibir desde que se 
adoptó el despido y hasta notificación de esta resolución a razón de 55,25 €/día”. 
 
Atès que el jutjat ha dictat Sentència, en la que diu que la treballadora tenia contracte 
indefinit i que tenia raó en la seva demanda laboral. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l'adopció del 
següent 

ACORD: 
 

"PRIMER. Instar l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., de Vilanova i 
la Geltrú, a la readmissió de la treballadora Sra. M.C.L.B. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, 
S.A., de Vilanova i la Geltrú i a la Sra. M.C.L.B."  
 
 
A l'inici de les mocions, es vota la URGÈNCIA de la moció, que determinarà si 
s'inclou a l'ordre del dia.  En aquest cas s'aprova per unanimitat dels presents, amb 
un total de 22 vots a favor (3 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM 
VNG, 1 del PP, i els vots de la Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores 
no adscrites). 
 
 
Després del debat de la moció es vota el seu contingut, el qual ES DESESTIMA amb 
el resultat següent: 
 



 

 
 
 

 
 

Vots a favor: CUP (5), SOM VNG (2) i Sra. Ariadna Llorens, regidora no 
adscrita = 8 vots 

Vots en contra: CiU (3), ERC (4), PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. 
Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 15 vots 

 
 

 
PREGUNTES 

 
23. Pregunta de la CUP: 
 
- Sobre el conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb el Ministerio del 

Interior espanyol.  (PENDENT DEL PLE ANTERIOR) 
 
 
24. Pregunta del PSC: 
 
-  Sobre el Consorci de Serveis a les Persones. (PENDENT DEL PLE ANTERIOR) 
 
 
25. Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit: 
 
- Sobre la no assistència del Govern municipal a les sessions de la Mancomunitat 

Penedès-Garraf. (PENDENT DEL PLE ANTERIOR) 
- Sobre la sentència de la causa de Neus Lloveras contra OK Diario i els recursos 

públics que s'hi han invertit.  (PENDENT DEL PLE ANTERIOR) 
 
 
26. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 
-  Al març de 2017 vaig presentar una moció per al desenvolupament i execució d'un 

pla d'accessibilitat universal a Vilanova i la Geltrú.  A dia d'avui s'ha desenvolupat 
el pla d'accessibilitat universal?  I, si és així, quins treballs s'han realitzat? 

-  El passat mes de setembre es va aprovar al Ple de la corporació l'augment de la 
flota de taxis de Vilanova i la Geltrú amb un taxi adaptat. S'ha reunit el govern amb 
l'associació de professionals del taxi del nostre municipi per consensuar la 
implantació del taxi adaptat? 

 
 
27. Preguntes de la CUP: 
 
- Volem saber el grau de compliment de la moció presentada per la CUP al juliol de 

2016 sobre el reaprofitament dels excedents d'aliments a les escoles i als 
establiments de restauració.  Ho hem preguntat reiteradament en comissió 
informativa i no hem obtingut cap resposta. 

- El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del mes de juliol va aprovar, amb 20  
vots a favor, que no es renovés l'adhesió al conveni amb l'Associació Catalana de 



 

 
 
 

 
 

Municipis, del qual es deriva la contractació amb ENDESA i que finalitza a 31 de 
desembre de 2018.  Per què ara, el govern, vol prorrogar el conveni actual i no té 
cap intenció de fer una nova licitació? 

 
 
28. Preguntes del PP: 
 
- Sobre l'Espai Jove. 

- Sobre els llaços grocs a la via pública, rambla Principal. 
 
 
29. Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit: 
 
- Sobre l'actual situació dels quioscs de la rambla. 

- Sobre la denúncia de Neus Lloveras contra l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
per establir un aparcament gratuït a l'entrada de l'Hospital Residència Sant Camil. 

 
 

30. PRECS 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
 
Grup Municipal de SOM VNG  (139) 
 
25 de setembre de 2018 
 
A finals de febrer de 2018 es va prometre que s'encarregaria una auditoria 
sobre el servei de neteja viària i recollida de RSU per tal de poder avaluar, amb 
aquesta informació essencial, la viabilitat de remunicipalitzar el servei. 
 
A finals de curs, i sense cap notícia fins llavors, vam saber que no s'havia 
mogut un dit per encarregar-la. 
 
En la proposta de pressupostos de 2018, aprovada al juliol, hi havia una partida 
per encarregar aquesta auditoria. 
 
Per tot això DEMANEM que s'informi al nostre grup municipal sobre l'estat de la 
situació de dita auditoria. 
 
El 29 d’octubre, a la Comissió Informativa de Serveis Centrals es va exposar que 
caldria concretar el contingut de l’estudi, atès que havien sorgit alguns dubtes pel que 
fa a l’objectiu que es pretenia. Al final es va acordar que fos Intervenció qui presentés 
diverses propostes alternatives. A la Comissió del 19 de novembre es van presentar 



 

 
 
 

 
 

tres propostes als representats de Som VNG i CUP i finalment es va escollir que 
l’estudi tractaria sobre la “Comparació de costos del contracte actual amb els que 
suposaria l’assumpció directa del servei”.  
 
Pel que fa a la tria dels professionals externs per fer l’estudi, es va acordar que primer 
s’intentaria contactar amb alguns ajuntaments que han realitzat o estan realitzant la 
municipalització del servei per tal de conèixer si havien col·laborat professionals 
externs que fossin especialistes en el tema. Estem actualment en aquesta fase. La 
previsió és fer l’encàrrec durant el mes de desembre i preveiem tenir l’estudi a final 
del mes de març. 
 
Grup Municipal de la CUP  (143) 
 
29 d'octubre de 2018 
 
SOL·LICITEM: 
 
• Que se'ns lliuri plànol i/o relació de carrers de la ciutat indicant la seva 

velocitat màxima de circulació. 
 
No disposem d’un plànol amb la velocitat màxima de circulació de la ciutat.  
 
La velocitat de circulació genèrica a Vilanova i la Geltrú és de 50Km/h.  
Tanmateix, la velocitat està limitada a inferior velocitat en algunes zones de la 
ciutat:  
 
o Al barri de la Geltrú (entre els carrer de la Unió, de Sitges i de Barcelona), 

senyalitzat amb el senyal S-28 que limita la velocitat a 20 Km/h;  
o Al nucli urbà pacificat (a la zona delimitada pels carrers de Ca l’Escoda, de 

Tarragona, del Pare Garí, de la Rbla. de Salvador Samà, de l’eix Havana – 
Tetuan – Codonyat, del carrer de la Unió i del carrer de la Pastera) senyalitzat 
amb el senyal S-28 que limita la velocitat a 20 Km/h;  

o Al barri de Ribes Roges, que és zona 30 en l’àrea delimitada per la Rbla. de 
lluís Companys, el Passeig de Ribes Roges i la via del tren.  

o El barri de Mar, que és zona 30 a la zona delimitada per la Rambla de la Pau, 
el carrer de l’Àncora i el Passeig Marítim;  

o Al barri del Tacó, que és zona 30 a la zona delimitada per l’Av. Vilafranca, el 
carrer dels Crespellins i el carrer del Pare Pibernat.  

o També podem trobar alguns trams de carrer on puntualment s’ha rebaixat la 
velocitat màxima de circulació, com seria al creuament de la Rambla de la Pau 
del Carrer de Virella i Bloda o el carrer de l’Àncora  

 
• Que se'ns lliuri plànol o relació de carrils bici / vorera i carrils bici / calçada. 

 
Respecte al plànol de carril bici que es sol·licita, aquesta informació figura al Pla 
de mobilitat Urbana Sostenible, que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en 
data 14 de maig de 2018, al plànol número 10.1 d’ANÀLISI I DIAGNOSI DE LA 
MOBILITAT, Xarxa de vies ciclistes – vies i aparcaments. Cal tenir present que 



 

 
 
 

 
 

aquest plànol es correspon a la fase de diagnosi del PMUS duta a terme entre 
els anys 2013 i 2014; per tant hi manquen alguns trams executats des 
d’aleshores: carrer de l’Estany – Anselm Clavé, la zona de convivència amb els 
vianants de la Rambla del Far, el del barri de Ribes Roges, el del carrer de 
l’Àncora o la zona de convivència de la Rambla Principal. 
 

• Que se'ns informi de les quotes modals de desplaçaments a Vilanova i la 
Geltrú, o sobre l'estimació del percentatge de desplaçaments urbans 
segons el tipus de mitjà. 
 
En relació a la petició d’informació sobre el repartiment modal dels 
desplaçaments del municipi, aquesta informació es pot consultar també al Pla de 
mobilitat urbana i sostenible, al document núm. I. Memòria, apartat 3. Anàlisi 
Global de la mobilitat, punt 3.2. Expansió de les dades a mobilitat total.  
 
Aquestes informacions incloses al Pla de mobilitat urbana i sostenible es poden 
consultar al web de l’Ajuntament a Inici > Vilanova tema a tema > Espai públic i 
mobilitat > Pla de mobilitat urbana i sostenible.  
 

• Recentment s'ha substituït un senyal R-407a (via reservada a bicicletes) per 
un senyal amb aparença d'obligatorietat sobre el qual no s'ha trobat cap 
regulació. L'ajuntament ha anunciat que el senyal implica obligació 
d'abaixar-se de la bicicleta i travessar a peu el pas sota la via de la rambla 
de la Pau, però l'ordenança preveu circular a 10 km/h com a màxim, 
respectant la prioritat del vianant.  En aquest sentit volem saber si aquest 
nou senyal és reglamentari i si la nova restricció és legal.  També demanem 
conèixer quina és la sanció en cas d'incompliment. 
 
En relació a la senyalització del pas sota la via de la Rambla de la Pau els 
informo del següent:  
 
o La prohibició de circulació de bicicletes al pas sota la via no resta regulada 

amb la indicació que cal baixar de la bicicleta (senyal no inclosa al catàleg 
oficial de senyals de circulació), sinó amb el senyal de codi R-100 que 
prohibeix circular els vehicles, entre ells els cicles; la indicació de baixar de la 
bicicleta és només una inscripció afegida a la placa per tal concretar, recordar, 
reforçar l’abast del senyal que sí és reglamentari i prohibeix (R-100).  

o L’ordenança de circulació, efectivament, regula en quines condicions han de 
circular les bicicletes per les àrees de vianants, i també regula que no hi 
podran circular a aquelles zones on estigui expressament prohibit i senyalitzat, 
com és el cas del pas sota la via de la Rambla de la Pau.  

o La circulació en bicicleta, patí, patinet, monopatí, tricicle o similar en una zona 
on és prohibit suposa una infracció lleu segons l’ordenança municipal de 
circulació, que es podrà sancionar amb una multa de 91,00€.  

 
• L'agost passat estava programada la retirada d'amiant de les escoles 

Canigó i Cossetània.  Passat l'estiu, la retirada no s'ha efectuat.  En aquest 
sentit, demanem que se'ns lliuri l'informe tècnic que certifiqui que les 



 

 
 
 

 
 

condicions de l'amiant en aquestes escoles no suposa cap risc per a la 
salut dels infants ni per a cap persona.  També demanem conèixer quan 
s'endegaran les obres a les escoles abans esmentades. Per últim, 
sol·licitem que se'ns lliuri còpia del llistat complet d'escoles i equipaments 
públics amb amiant a la nostra ciutat. 

 
En relació amb el calendari d'obres: 
  
-  El novembre de 2017 el Departament d’Ensenyament, des de la Secció d’Obres i 

Manteniment dels SSTT de Barcelona Comarques, va comunicar al Servei 
d’Educació de l’IMET el compromís de retirada de fibrociment amb previsió 
d’actuació a l’estiu del 2018. Concretament les actuacions previstes eren:  

 
. Escola Canigó: Substitució coberta de fibrociment del gimnàs i porxos  
. Escola Cossetània: Substitució coberta de fibrociment edifici principal  
 

-  L’equip redactor del projecte i la Secció d’Obres del Dep. Ensenyament concreten 
visita d’obres a les escoles pel 02-03-20108.  

-  Nova visita per concretar i completar la informació gràfica el 09-03-2018.  
-  A partir d’aquesta data es mantenen diversos i reiterats correus demanant 

concreció de calendari i data d’inici de les obres.  
-  El 13 de juny, el Servei de Projectes i Obres comunica a Educació que s’han 

sol·licitat les llicències per la retirada de les teulades d’uralita del Canigó i del 
Cossetània.  

-  En nota de premsa del Departament d’Ensenyament de 19 de juny s’informa en 
relació a diverses actuacions previstes en diversos territoris, entre ells Vilanova i la 
Geltrú. Concretament:  

 
Notícia: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/306652/ca/ensenyame
nt-fara-obres-millora-44-escoles-instituts-aprova-projecte-dampliacio-4-centres.do 

  
  Vilanova i la Geltrú  Escola Canigó 233.8556'49 
  Vilanova i la Geltrú  Escola Cossetània 285.998'24 
 
-  Enviament de diversos @ sol·licitant concreció de l’inici d’obres.  
-  La Secció d’Obres i Manteniment del Dep. d’Ensenyament de la Generalitat 

comunica concreció de visita d’obra el 10 de juliol a les escoles. En aquesta visita 
ens comuniquen que l’empresa constructora és REHACSA i ens manifesten 
possibles problemes de subministrament dels materials.  

-  A mitjans de juliol la Secció d’Obres i Manteniment confirma la impossibilitat de fer 
les cobertes atès que no es pot comprometre la finalització abans d’inici de curs.  

-  Diverses converses i correus amb el Departament d’Ensenyament.  
-  Confirmació al setembre per part d’Obres i Manteniment del Dep. Ensenyament de 

que les previsions es mantenen per a l’estiu del 2019. Confirmació a l’octubre per 
part dels redactors del projecte.  

-  El 8-10-2018 es proposa nova visita obres, fitxant-la pel 15 de novembre. El 2-11-
18 arriba correu electrònic anul·lant aquesta visita.  



 

 
 
 

 
 

-  Reunió amb la Directora de SSTT de Barcelona Comarques, el 13-11-2018 on 
tractem, entre d’altres aquesta qüestió. Es pren el compromís d’una visita propera i 
realització de les obres a l’estiu 20109.  

-  El 15-11-18, la Secció d’Obres i Manteniment del Departament proposen el 31-01-
2019 com a possible data de reunió entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
escoles, Contractista, DF, Infraestructures, i Departament per concretar l’actuació 
de les cobertes de Canigó i Cossetània on es tractaran:  

 
• Mostres del materials utilitzar amb Rals, textures, lluentor...( Portar-les 

físicament a la reunió)  
• Terminis d’entrega del les empreses que faran entrega.  
• Pla de treball de l’obra.  
• Comprovant de l’entrada del Pla de retirada de l’amiant al Departament de 

Treball.  
 

En relació amb les condicions de l’amiant i el risc: 
 
Des del Servei d’Educació s’ha sol·licitat al Departament d’Ensenyament aquesta 
informació.  El Departament no ha facilitat els informes tot indicant-nos que no hi ha 
risc si no existeix una manipulació incorrecta.  
 
En aquest sentit, els serveis tècnics del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, ens confirma:  
 

“El fibrociment es tracta d’un material fora d’ús i prohibida la seva aplicació en 
la construcció. Això no impedeix que es pugui tolerar el se ús fins a la 
substitució definitiva per un nou material més adient i innocu.  
 
El fibrociment és un material format bàsicament per ciment pòrtland i una 
estructura interna de fibres d’amiant, que en forma d’agulles microscòpiques li 
dona la solidesa. Aquest és un material que en condicions normals i habituals 
és inert i estable, que no desprèn fibres d’amiant si no es manipula 
incorrectament. És en el procés de incorrecte manipulació, ruptura, etc., que pot 
desprendre fibres d’amiant i afectar a les persones que ho puguin manipular 
sense les correctes mesures de seguretat i protecció personal. 
 
El fibrociment es considera un residu perillós de la construcció i com a tal cal 
que sigui manipulat per personal preparat, adequadament protegit i amb 
tractament segur. Finalment el material retirat cal que sigui traslladat a una 
planta de reciclatge autoritzada, degudament empaquetat i protegit.”  

 
En relació amb el llistat complet d’escoles i equipaments públics amb amiant a 
la nostra ciutat: 
 
Des del Servei d’Educació s’ha sol·licitat al Departament d’Ensenyament aquesta 
informació tot i que no ens l’ha facilitat.  
 



 

 
 
 

 
 

En aquest sentit es preveu endegar un treball conjunt i coordinat per tal de disposar, 
si així s’escau, de l’inventari dels centres públics de la ciutat amb possibilitat 
d’elements amb fibrociment. Es proposa hi formin part la Regidoria d’Urbanisme, Via 
Pública, Participació, Esports, Habitatge, Cia Aigües, Salut i Educació. 
 
 
 
 
 
 
La presidenta aixeca la sessió a les 22:44 hores i dóna l'acte per acabat, del qual jo, 
com a secretari, estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Pons i Duat 
Secretari general 
 
 


