
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE 4 D’ABRIL DE 2011 

 
 

Acta núm. 3 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 4 d’abril de 2011, sota la 
presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es reuneixen 
al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
ENCARNA GRIFELL I MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÁNCHEZ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I VERA 
FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
ÓSCAR CARRETERO ARIZA 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
XAVIER OLLER BONDIA 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO I JUNCOSA 
JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

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



 

 

Excusa la seva assistència el Sr. JOSEP IBARS I MESTRE. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els 
següents: 
 
  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

14 de març de 2011. 
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
   
  2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de liquidació dels Pressupostos de 

l’Ajuntament i dels seus Organismes autònoms. Exercici 2010. 
  3. Donar compte de l’Informe anual d’avaluació del Pla de Sanejament 

extraordinari 2009-2015. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  4. Aprovació del Protocol dels Balls i Entremesos participants en les 

cercaviles de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus. 
  5. Aprovació del Reglament de funcionament i protocol dels Pabordes de la 

Festa Major. 
 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
  6. Verificació del text refós de la proposta de delimitació de la trama urbana 

consolidada (TUC), aprovada en data 10 de maig de 2010 pel Ple de 
l’Ajuntament, que incorpora la documentació complementària i justificativa 
requerida per la Direcció General de Comerç. 

  7. Verificació del text refós de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació a l’àmbit de les finques 91-93 de l’av. d’Eduard Toldrà, de 
Vilanova i la Geltrú, que incorpora les prescripcions contingudes a l’acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 15 d’abril de 
2010. 

  8. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació, 
per a la incorporació de l’ús sanitari assistencial a la finca núm. 38-42 del 
carrer del Prat de Vilanova i la Geltrú. 

  9. Aprovació inicial de la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Ensenyament) del solar municipal ubicat als carrers de la 
Indústria, 24, i de Josep M. Bultó 3, per a la construcció d’un centre 
d’educació infantil i primària, escola Pasífae. 

10. Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 29 de 
març de 2011, d’aprovació del conveni de cessió d’us a precari del local 
situat al carrer de la Masia d’en Frederic, núm. 32, a favor de l’entitat 



 

 

sense ànim de lucre Càritas Diocesana de Barcelona, per a l’establiment 
d’un servei materno-infantil.  

 
 MOCIONS 
 
11. Moció sobre la política educativa en relació amb la retallada 

pressupostària de l’actual govern de la Generalitat. 
12. Moció de la CUP en contra de la no inscripció de Sortu al registre de 

partits polítics. 
13. Moció de la CUP per evitar la instrumentalització dels menors durant les 

campanyes electorals. 
14. Moció de la CUP per garantir la igualtat d’oportunitats entre les diferents 

candidatures a les properes eleccions municipals. 
 
 PREGUNTES 
 
15. Preguntes del grup municipal de la CUP: 
 

• Sobre la Policia local 
• Sobre l’Escola Oficial d’Idiomes 

 
 PRECS 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2011. 
 
ALCALDE 
 
Aquesta és la darrera sessió ordinària d’aquesta legislatura.  En principi no 
n’hi ha d’haver cap d’extraordinària, no?, però sempre pot passar.  Però en tot 
cas de sessió ordinària no n’hi ha cap més i comencem, doncs, aprovant l’acta 
de la sessió anterior.  Si s’escau i si no hi ha alguna qüestió... molt bé, doncs, 
la donem per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 14 de març de 
2011. 
   

    2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR COMPTE DEL 
DECRET DE L’ALCALDIA DE LIQUIDACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS. EXERCICI 2010. 

 
 



 

 

ALCALDE 
 
El primer punt és donar compte del Decret d’Alcaldia de liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms.  No sé si el 
següent punt també... el fem alhora o no?  Molt bé, doncs el punt número dos. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret següent: 
 
DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 3 de març de 2011, d’aprovació 
de les liquidacions dels pressupostos de l’Ajuntament i dels seus Organismes 
Autònoms corresponents a l’exercici 2010, tot això d’acord amb el que disposa 
l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de l’article 
90.2 del Reial Decret 500/1990. 
 
 
DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2010 
 
D’acord amb les atribucions que em confereix l’article 191 del RDL2/2004, text refós 
de la Llei d’hisendes locals, 
 
DISPOSO 
 
Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus 
OO.AA. corresponent a l’exercici 2010, d’acord amb les dades següents: 
 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 14.574.061,21 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 31.235.155,28 
Deutors per operacions no pressupostàries 255.976,59 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament -850.000,00 
Ingressos pendents d'aplicació -170.000,00 
Total deutors a finals de l'exercici 45.045.193,08 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 24.049.599,31 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 1.132.669,38 
Creditors per operacions no pressupostàries 18.803.128,78 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 43.985.397,47 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 10.242.463,77 
Romanent líquid de tresoreria 11.302.259,38 
Romanent per a despeses amb finançament afectat -11.234.457,48 
Romanent disponible per a despeses generals 67.801,90 
  



 

 

O.A. IMET-CFO La Paperera  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 2.678.216,23 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 1.355.879,54 
Deutors per operacions no pressupostàries 1.124.218,08 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 5.158.313,85 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 2.086.324,57 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 5.086,65 
Creditors per operacions no pressupostàries 3.698.393,67 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 5.789.804,89 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 161.238,56 
Romanent líquid de tresoreria -470.252,48 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals -470.252,48 
  
  
O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 110.793,81 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 0,00 
Deutors per operacions no pressupostàries 0,00 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 110.793,81 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 136.491,68 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 2.279,35 
Creditors per operacions no pressupostàries 27.187,86 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 165.958,89 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 79.864,55 
Romanent líquid de tresoreria 24.699,47 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals 24.699,47 
  
 
ALCALDE 
 
És això o no?  Endavant, Albert. 
 
ALBERT SANABRA 
 



 

 

Sí, gràcies senyor alcalde.  Com vostès, com tots vostès saben, el Decret 
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, diu que 
passat el mes de febrer l’alcalde de la Corporació signarà el Decret de la 
liquidació de l’any anterior.   
 
ALCALDE 
 
Albert, una cosa.  Per alguna raó... 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí? 
 
ALCALDE 
 
Ara sí.  Jo crec que no el tenies ben col·locat. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Ja em passa últimament això, que no el tinc ben col·locat.  Com tots vostès 
saben, el Decret 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes 
locals, diu que passat el mes de febrer l’alcalde de la Corporació signarà el 
Decret de la liquidació de l’any anterior.  Un cop fet aquest acte administratiu, 
la liquidació es porta a la Comisió Especial de Comptes, que té quasi un mes 
per estudiar-la i presentar les esmenes oportunes abans d’anar al Ple per a la 
seva aprovació.  I així ho fem cada any, i dimarts passat es va constituir la 
Comisió.  Però en l’any que hi ha comicis electorals ens trobem que hi som a 
temps de fer el Ple de l’aprovació abans de les eleccions.  El nostre regidor la 
propera legislatura no podrà defensar aquesta liquidació en el Ple de la seva 
aprovació, però tampoc ara voldria marejar-los amb números, ja que sóc 
conscient que vostès tenen els papers des del dimecres i potser ha estat just 
per estudiar-los.  Seré, per tant, breu, tal com els hi vaig prometre i si hi ha 
dubtes o quelcom a explicar amb molt de gust els hi contestaré. 
 
L’any 2010 a l’Ajuntament hi ha hagut un superàvit d’1.245.210 euros que, 
després d’actualitzar altes i baixes i de dotar per a l’any vinent 850.000 euros, 
queda un romanent de 67.802.  Aquest 1.245.000 euros surt d’haver 
aconseguit 529.000 euros més d’ingressos i haver estalviat 716.000 euros de 
despeses.  Hem ingressat més en els capítols I i III i en canvi en el II i IV no hi 
hem arribat.  En el II, o sigui, en l’Impost d’Obres i Construccions, on havíem 
consignat 650.000 euros, n’hem liquidat 438.000; i en el IV ens falten 600.000 
euros essencialment de l’aportació del Fons de l’Estat.  A les despeses hem 
estalviat en tots els capítols. 
 



 

 

A les inversions, en el passat Ple dels pressupostos ja els hi comentava el 
gran esforç fet en el compliment de les partides previstes.  A principis de l’any 
teníem 10 milions en el pressupost propi, més 24 milions provinents d’altres 
anys.  Acabem l’any havent-ne realitzat més de 20 milions, o sigui, un 60% de 
compliment, en línia igualment com l’any 2009.  
 
La meva valoració dels resultats és positiva, ja que recordin que l’any 2010 no 
vàrem apujar ni un euro els tributs i que l’Estat ja va començar a retallar la 
seva aportació.  Si posteriorment el Ple necessita més aclariments de cara a 
l’aprovació de la liquidació, un servidor, fins al dia 10 de gener està a la seva 
disposició.  Gràcies. 
 
Com?  El 10 de gener? 
 
ALBERT SANABRA 
 
El 10 de juny. 
 
ALCALDE 
 
I estic convençut també, estic convençut que si fa falta fins al 10 de gener 
també.   
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  La intervenció que farem donant el nostre parer sobre la liquidació i 
sobre la situació econòmica de l’Ajuntament, només perquè ho tinguin 
present, ho farem conjuntament també amb el donar compte del compliment 
del Pla de Sanejament.  Bàsicament perquè entenem que les conclusions del 
Pla de Sanejament són relevants pel que fa a la liquidació de la qual avui 
l’equip de govern en dóna compte, no?  I en aquest sentit referir-me 
textualment a un paràgraf curt, eh?, curt, de les conclusions sobre el 
compliment del Pla de Sanejament.  L’interventor parla d’una evolució 
negativa de la tresoreria de l’entitat, concretament de recaptació i pagaments 
líquids, i una situació que s’agreuja amb la incorporació de les inversions.  És 
a dir, que en allò que fa referència a l’ordinari en el Pla de Sanejament 
d’alguna manera es compleix, però per una altra banda hi han determinades 
circumstàncies que fa que la tresoreria d’aquesta casa, d’aquest Ajuntament, 
tingui aquesta evolució negativa.  I nosaltres això ho constatem que és aixins, 
som conscients de que això és així, tot i que doncs es vulguin donar unes 
xifres de que hi ha hagut al final un superàvit en els comptes, doncs allò fent 
diversos moviments.  Un superàvit en principi de 67.000 euros, un cop 



 

 

descomptades les baixes per rebuts incobrables.  Ho vàrem dir a la Comisió 
Informativa i ho tenim que repetir necessàriament una altra vegada.  De forma 
senzilla, de forma clara, de forma intuïtiva i que tothom entén: vostès han 
tornat a quadrar aquest pressupost en base a multes.  Previsió d’ingressos 
2.100.000 euros segons el pressupost del 2010, liquiden vostès gairebé 
4.200.000 euros en multes, no?  I aquí està la clau del resultat positiu que 
vostès presenten en aquest estat de comptes i en aquesta liquidació.   
 
Però escolti’m, per a nosaltres hi han moltes altes xifres que ens preocupen.  I 
n’hi esmentarem algunes.  Per exemple, el fet de que aquest Ajuntament 
tingui més de 10 milions d’euros en factures a proveïdors pendents de pagar 
fora de termini.  Això ens preocupa.  Però ens preocupa també que utilitzin 
empreses municipals per encobrir diguem-ne endeutament de l’Ajuntament.  
Tenim PIVSAM, que per exemple té més de 7 milions i mig d’euros en 
pagaments a proveïdors fora de termini.  En total estem parlant ni més ni 
menys que de 18 milions d’euros de factures pendents a proveïdors fora de 
termini, lo que abans en dèiem 3.000 milions de pessetes, eh?  Ho dic perquè 
ens situem una mica en l’ordre de magnituds.  I la situació de PIVSAM 
certament ens preocupa.  Si a PIVSAM li traiem la “M” de municipal, fóra una 
empresa que estaria tancada, que estaria en concurs d’acreïdors.  Si li 
traguéssim la M de municipal estaria en concurs d’acreïdors.   
 
Però ens preocupen altres empreses municipals la seva evolució.  Tenim una 
empresa municipal d’aparcaments que any rere any ens dóna pèrdues, i això 
potser que ens ho fem mirar.  Ja ho hem dit en alguna altra ocasió, però ens 
dóna la impresió que aquella empresa que en el seu dia vostès ens van dir 
que havia de donar beneficis per invertir en la mobilitat de la ciutat, el que 
resulta és que sostreu recursos de la ciutat, no en sostreu prou en els 
ciutadans, sinó que a més a més sostreu recursos de la ciutat.  I així ho 
demostren els números negatius de l’empresa municipal.   
 
Sobre l’Institut Municipal d’Educació i Treball, també amb números negatius, 
470.000 euros, si no recordo malament, ens preocupa aquesta situació.  
Segurament menys que les altres. Per la funció que té que complir aquesta 
entitat municipal, entenem que pugui tenir números d’aquestes 
característiques, però també creiem que s’ha de posar fil a l’agulla per intentar 
resoldre aquesta situació. 
 
Finalment, el que crec que posa més que en evidència les dificultats de la 
tresoreria d’aquest Ajuntament, és que a corre cuita, en el darrer Consell 
d’Administració de la Companyia de l’Aigua, vostès passen a aprovació pel 
Consell, de forma absolutament inesperada per a tots els membres del 
Consell d’Administració, l’autorització per sol·licitar un crèdit per a 
l’Ajuntament.  És a dir, la Companyia d’Aigües té que demanar un crèdit per a 



 

 

l’Ajuntament i després l’Ajuntament ja li pagarà a la Companyia d’Aigües.  Fruit 
de que l’Ajuntament no pot demanar crèdits, no pot endeutar-se. 
 
Per tant, aquesta és la nostra visió de la liquidació que vostès ens presenten 
avui, de la qual vostès en donen compte, que no procedeix la seva votació, 
però es poden imaginar, amb els arguments que els hi acabo de donar, quina 
seria i quin seria el nostre posicionament envers la mateixa.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Molt bona tarda.  Avui només es dóna compte d’aquesta liquidació i nosaltres 
ens reservarem la nostra opinió definitiva quan sigui l’aprovació definitiva.  El 
que sí que voldríem avançar que tenim molts dubtes i ens genera força 
desconfiança tots els números que se’ns presenten, per diversos motius.  
Veiem que efectivament allò que nosaltres portem avisant des de fa un parell 
d’anys s’està complint, les multes de circulació que s’estan utilitzant i que 
s’estan considerant com a ingressos es van quedant atrassades.  Cada cop és 
més gran aquest sac.  Veiem que aquest any han quedat 3 millons pendent de 
cobrar i si mirem les partides atrassades d’altres anys, les comptes de 
recaptació veiem que hi ha un import molt important pendent de cobrar.  Per 
tant, això ens preocupa. 
 
Veiem que hi han molts temes que se’ns escapen i tornem a insistir que el 
nostre parer és que aquestes finances, les finances municipals de 
l’Ajuntament de Vilanova requereixen urgentment de passar una auditoria 
perquè tots tinguem la certesa de que els números que se’ns presenten estan 
contrastats i no se’ns escapa res.  Per què?  No és un caprici.  Jo crec que les 
repercusions que està tenint, els problemes de tresoreria que està tenint 
l’Ajuntament són molt més greus del que moltes vegades expliquen i el que... i 
les conseqüències reals és que hi han molts empresaris i comerciants de la 
ciutat que estan pendents de cobrar factures de l’Ajuntament i això els hi està 
perjudicant molt seriosament.   Per tant, no és una... un tema menor quan des 
del grup municipal de Convergència i Unió ens preocupa l’estat de les 
finances municipals i per aquest motiu creiem que és pertinent i toca 
assegurar-nos i sobretot posar fil a l’agulla d’una vegada per totes perquè 
l’Ajuntament pugui pagar en els terminis correctes i no en els terminis que està 
pagant.   
 
Dit això, en quant a la liquidació concreta nosaltres esperarem a donar la 
nostra opinió definitiva quan sigui la liquidació final, però reiterem això, que 



 

 

creiem que és molt difícil opinar sobre aquestes finances sense una auditoria.  
I creiem que ho hem dit moltes vegades i que s’hauria de fer de manera 
urgent.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Endavant, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé... és clar, sempre estem repetint el mateix.  El govern dirà una cosa, 
l’oposició dirà una altra.  El tema de multes ja és recurrent, ho hem explicat 
infinitat de vegades, ho hem fet a través de gestos, de power points, explicant-
els-hi en la Comisió Informativa tal com funciona, i a l’última Comisió 
Informativa em sembla que els hi vaig explicar i els hi vaig dir, perquè els 
números... no perquè ho digui jo, sinó són els números que surten, de que de 
les multes que van quedar pendents, per exemple, al 2009, al 2009, quan em 
deien: “ha quedat un milló i pico”, doncs ja n’hem cobrat 300.000 euros.  I 
d’aquests 3 milions que han quedat pendents al 2010, doncs durant aquest 
primer trimestre, al primer trimestre ja n’hem cobrat 300.000.  O sigui, si en 
tres mesos n’hem cobrat 300.000, és possible que en un any en cobrem 
1.200.000 d’aquests 3 milions.  I evidentment que se’n donaran de baixes, ja 
els hi deia l’any passat.  I de fet n’hem donat de baixes l’any passat.  Per això, 
quan hem fet el pressupost d’aquest any, quan hem fet el pressupost del 
2011, no posem al pressupost 4 o 5 milions d’ingressos de multes, som 
prudents i en posem 2’7.  Algú de vosaltres m’ho va dir: “com pot ser que si 
liquides 4’2 en poses 2’7?”.  Doncs home, és per això, perquè sinó després 
realment sí que ens faltarien aquests diners. 
 
Senyora Lloveras, vostè sap perfectament, per la seva feina privada, que una 
cosa és la compte de resultats i una altra la tresoreria.  O sigui, una empresa 
que la compte de resultats li surti bé, al cap de tres mesos pot plegar perquè 
la tresoreria la tingui malament.  Per tant, no barregem, aquí estem donant 
compte de la liquidació de la compte de resultats, i la compte de resultats és 
aquesta i els números són els que hi ha.  S’estarà d’acord o no en diferents 
punts d’aquesta compte de resultats, però els números són els que són.  
 
Jo no he volgut entrar, senyor Rodríguez, en les empreses municipals.  És 
veritat que si sumem totes les empreses municipals, la... diríem, la liquidació 
total surt negativa, agafant l’Ajuntament, els dos organismes autònoms i les 
empreses municipals.  Bé, està bé, en l’aspecte de que l’any que ve ja se 
solucionarà i agraeixo per lo menys les paraules que ha dit vostè de l’IMET, en 
l’aspecte de que que l’IMET surti negatiu, i això ja es va explicar perquè sortia 
negatiu, perquè hi ha unes subvencions que tenien de venir de la Generalitat 



 

 

que no van venir.  I en canvi nosaltres els cursos els vam continuar fent, 
perquè vam creure que aquests cursos es tenien de fer.  Per tant, ha sortit 
negatiu.  No sé, tampoc ho vull allargar gaire. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, endavant. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, només una puntualització, perquè a vegades doncs si mirem les coses 
d’una forma aïllada doncs podem perdre una mica la perspectiva global, no?  
Amb relació al tema de les multes, permeti’m que li vinculi el tema de les 
baixes per incobrables, no?  Vostès diuen: “escolti’m, aquest any és que 
donem 100.000 euros més de baixes per incobrables, no?, 750.000 que fèiem 
l’any passat passem a 850.000”.  És cert, és cert, però fixi’s que al mateix 
temps incrementa els incobrables només per multes en 3 milions d’euros.  Per 
tant, el saldo continua sent negatiu, eh?  Per tant, compte perquè no podem 
mirar els números d’una forma aïllada sinó que jo crec que els hem de mirar 
amb perspectiva i lo que suma i lo que resta, i la final sincerament creiem que 
lo que resta és bastant més que lo que suma en quant a aspectes positius 
d’aquesta liquidació. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, només... realment, senyor Sanabra, tots tenim clar que hi ha una compte 
d’explotació i una de tresoreria, però en primer lloc, no tenen problemes de 
tresoreria, aleshores, com és que no compleixen la llei de morositat?, com és 
que no paguen a termini?  És una contradicció, no?  Després sí que li 
explicaré que porta molts problemes de liquiditat quan tu dius que comptes 
amb uns ingresos i aquests ingresos no els aconsegueixes mai.  Que això és 
el que passa en el nostre estat del romanent de tresoreria.  Vostè compta que 
tindrà uns ingresos, més de tres millons, i aquests ingresos no els tindrem mai 
perquè són incobrables.  Per tant, aquí tenim el problema.  En realitat l’estat 
de romanent de tresoreria falten diners i per aquest motiu no paguem a 
termini.  Res més, gràcies. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Vostè diu tres millons d’incobrables.  És mentida això, eh?  És 1’3 perquè 
cada any, cada any han anat baixant i els hem anat baixant, cada any.  De 
tota manera, miri, deixi’m dir-li una cosa, segurament la última.  L’altre dia va 
venir el professor Olivé a la UPC, el professor Olivé em sembla que té una 
certa diríem prestigi dintre del món econòmic, i en els precs i preguntes hi va 



 

 

haver un industrial, una industrial en aquest cas, que li va preguntar com pot 
ser que les administracions no compleixin la llei de morositat.  I una cosa que 
va fer el govern, per tant, una administració que és la primera que no 
compleixi, com pot ser?  I –és una anècdota, això, eh?, o sigui, no és que 
pontifiqui-, sap què li va contestar el doctor Olivé?, de que durant dos anys 
ningú ho complirà això, ningú.  Bueno, i algú pot pensar: i per què es va 
aprovar?  No ho sé perquè es va aprovar.  Vostès, quantes mocions han fet 
sobre aquest tema i jo sempre els hi he dit: això és impossible, pagar a trenta 
dies.  I els ajuntaments que abans pagaven a 30 o 60 dies, en aquests 
moments s’estan allargant, en aquests moments tothom està allargant.  I per 
què?  Doncs perquè ens deuen els diners.  Si no ens ingressen diners, si 
obrim el calaix i no han entrat diners, no en poden sortir.  Si la Generalitat ens 
deu diners, ens deu diners, la Generalitat ja en temps de l’antic... no, no es 
pensin ara que ataco el govern nou, eh?, cuidado, en temps antic ja ens deu 
diners des de llavorens, doncs ens deuen diners.  Si l’ACA ens deu més d’un 
milló i mig i surt a la premsa que no té diners l’ACA, doncs ens deuen un milló 
i mig l’ACA.  I així anem, però no anem nosaltres, anem tots.  I estic d’acord 
amb vostè de que llavorens vénen aquí petits empresaris i grans empresaris 
dient... i quan els veiem Tresoreria, l’alcalde i nosaltres, i ens els mirem, però 
és que si no n’entren no en poden sortir.  Aquesta és la realitat.  Però voldria 
dir que –i alguns de vostès ho saben- la majoria d’ajuntaments ens trobem en 
aquests casos, eh?  Ho dic perquè podem fer molta demagògia i podem 
debatre molt això, però la realitat és aquesta en aquests moments. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Perdoni, només un segon.  Per tant, puc compartir algunes de les afirmacions 
que ha dit, però per tant aquest no em digui que no tenen problemes de 
tresoreria i que les finances municipals estan bé.  Només és això, senyor 
Sanabra. 
 
S’ha donat compte del Decret de liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament 
i dels seus organismes autònoms 2010. 
 

    3. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR COMPTE DE 
L’INFORME ANUAL D’AVALUACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT 
EXTRAORDINARI 2009-2015. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  El següent punt és donar compte de l’informe anual d’avaluació del 
Pla de Sanejament. 
 
El secretari llegeix l’informe següent: 



 

 

 
DONAR COMPTE de l’Informe anual d’avaluació del Pla de Sanejament 
extraordinari aprovat per l’Ajuntament el 6 de juliol de 2009, segons disposa 
l’article 9.3 del Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril. 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
Abast de l’informe 
 
Avaluació anual Pla de Sanejament 2009-2015. Liquidació 2010 

 
Normativa 
 
- Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril. 
-  Resolució de la Direcció General de Coordinació amb les CCAA i amb les EELL, de 

5 de maig de 2009. 
 
Documentació revisada 
 
- Decret Liquidació Pressupost municipal 2010 i documentació comptable 

complementària. 
- Pla de Sanejament 2009-2015 i Memòria de l’Alcaldia. 

 
Informe 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.3 del Reial Decret Llei 5/2009, de mesures 
extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes 
pendents de pagament amb empreses i autònoms, Intervenció ha d’emetre informe 
anual d’avaluació del Pla de Sanejament vigent. 
 
Vist el Decret de Presidència de 3 de març 2011, pel qual s’aprova la liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament, resulta:  
 

- El Romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 
l’Ajuntament resulta un import positiu de 67.801,90 euros.  

- El resultat pressupostari ajustat de l’any ascendeix a 1.247.975,69 euros. 
- Així mateix, l’estalvi net (estalvi corrent després d’amortitzacions) importa 

1.245.210,34 euros. 
 
Ingressos 
 
Els impostos directes liquidats han estat superiors lleugerament a la previsió de 
liquidació a causa del bon comportament de l’Impost sobre béns immobles urbans i 
de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys, que han compensat la sensible 
baixada de l’Impost de vehicles. Mentre que l’Impost de construccions i obres ha 
tingut un rendiment inferior a la previsió gairebé en un 27%, continuen existint com 
l’any passat unes devolucions d’ingressos significatives a causa de la conjuntura 
immobiliària. 



 

 

 
El Capítol 3 de taxes i altres ingressos corrents no afectats ha augmentat 
considerablement (un 15,72%) a causa de l’increment de càrrecs de multes de 
circulació des que es comptabilitza la totalitat de denúncies tramitades a través de la 
gestió de la recaptació  encarregada a la Diputació de Barcelona. 
 
Els altres capítols d’ingressos han seguit en general una evolució positiva en termes 
de rendiment respecte a la liquidació prevista en el Pla, excepte la Participació en els 
Tributs de l’Estat que va tenir una davallada no compensada per l’import ordinari del 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat. 
 
En resum, la liquidació real d’ingressos ordinaris ha representat un increment del 
4,21% en relació amb la liquidació prevista, i pel que fa a la recaptació s’ha 
incrementat un 3,64% respecte la previsió de drets recaptats del Pla, per la qual cosa 
s’ha mantingut una tendència més ajustada liquidació-recaptació (4,21%-3,64%) que 
l’exercici anterior. 
 
Despeses 
 
Les obligacions liquidades reals del Capítol 1  han estat menors gairebé en un 2% 
que les previstes en el Pla, però aquesta disminució s’ha de relacionar amb l’augment 
del Capítol 4 (un 9%), atès que una part del personal de la Regidoria d’Educació va 
passar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). 
 
Les despeses corresponents a la liquidació de la càrrega financera (Capítol 3 i 9) han 
tingut un increment global de 3,8% a causa de l’evolució de les condicions de les 
operacions financeres. 
 
En el cas de les despeses del Capítol 2 de béns i serveis, tot i que ha augmentat  un 
8% respecte de la previsió del Pla, els pagaments reals d’aquest capítol han disminuït 
gairebé un 7%. 
 
Tot plegat les despeses ordinàries liquidades han augmentat un 3,8% i la recaptació 
ha disminuït un 5,6% en relació amb la previsió del Pla, la qual cosa denota la 
preocupant situació de tresoreria de la institució. 
 
Conclusió 
 
Els indicadors del Pla, que tenen en compte només magnituds ordinàries (resultat 
pressupostari, romanent líquid de tresoreria i estalvi corrent) són positius i 
representen una millora en relació amb la previsió de liquidació 2010 aprovada en el 
Pla de sanejament. Això no obstant, les dades corresponents a la tresoreria de 
l’entitat (recaptació i pagaments líquids) no han tingut una evolució favorable, que 
s’agreuja quan s’incorporen els imports de les inversions, no previstes inicialment en 
el Pla. 
 
El present informe s’ha de presentar a l’Alcaldia per tal que doni compte al Ple 
municipal, i posteriorment s’haurà de trametre la present documentació, juntament 



 

 

amb el model que figura a la Resolució de la Direcció general de Coordinació,  per via 
telemàtica al Ministeri d’Economia i Hisenda. 

 
AVALUACIÓ ANUAL DE L'ACOMPLIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT 
       

Any al qual es refereix l'avaluació  2010    

       

DENOMINACIÓ 2010 Pla de Sanejament 2010 Execució Real 
Previsió Previsió   Recaptació 

Liquidació Recaptació 
corrent+ Liquidació corrent+ 

INGRESSOS 

(3) tancats (4) tancats 

Impostos Directes 27.111.600,00 26.244.029,00 28.373.097,94 27.061.654,55 
Variació interanual 4,47% 4,46% 4,65% 3,12% 
Impostos Indirectes 600.000,00 600.000,00 438.465,52 437.886,53 
Variació interanual -56,22% -56,73% -26,92% -27,02% 
Taxes i altres ingressos    18.144.668,04 19.853.566,60 
 I. Afectats operacions capital    3.582.789,97 8.551.535,66 
Taxes i altres ingressos no afectats 12.584.000,00 12.860.000,00 14.561.878,07 11.302.030,94 
Variació interanual -3,22% -0,59% 15,72% -12,11% 
Transferències Corrents 19.839.000,00 19.584.000,00 19.654.181,40 19.686.985,85 
Variació interanual 2,48% 1,47% -0,93% 0,53% 
Ingressos patrimonials 1.123.020,00 800.000,00 1.207.700,93 1.265.125,20 
Variació interanual 9,22% 34,14% 7,54% 58,14% 
    Total ordinari 61.257.620,00 60.088.029,00 64.235.323,86 59.753.683,07 

            
Alienació inversions reals    0,00   
Transferències de capital    7.656.282,81 17.974.894,93 
Actius financers    1.419.150,00 23.333,00 
Passius financers 0,00 0,00 3.718.048,44 3.718.048,44 

    Total capital 0,00 0,00 12.793.481,25 21.716.276,37 

TOTAL 61.257.620,00 60.088.029,00 80.611.595,08 90.021.495,10 

Previsió Previsió 
pagaments   

Pagaments 

Liquidació corrent + Liquidació corrient + DESPESES 

(3) tancats (4) tancats 

Despeses de Personal 26.411.500,00 26.401.400,00 25.890.411,90 25.866.832,87 
Despeses en Béns Corrents i Serveis 21.103.800,00 19.890.000,00 22.931.214,43 17.690.188,16 
Despeses Financeres 1.849.868,70 1.849.868,70 1.906.901,34 1.865.863,23 
 Endeutament anterior    1.187.374,69 1.186.590,18 
 Operacions de refinançament    136.333,71 136.333,71 
 Altres despeses financeres    583.192,94 542.939,34 
Transferències Corrents 9.426.840,00 9.180.000,00 10.321.483,97 8.702.347,07 

    Total ordinari 58.792.008,70 57.321.268,70 61.050.011,64 54.125.231,33 

            
Inversions Reals    18.293.406,12 21.461.023,49 
Transferències de Capital    2.155.000,00 1.258.334,75 
Actius financers    1.419.150,00 1.419.150,00 
Passius financers 1.855.664,12 1.855.664,12 1.940.101,88 1.844.417,25 
 Endeutament anterior 1.855.664,12 1.855.664,12 1.940.101,88 1.844.417,25 
 Operacions de refinançament        

    Total capital 1.855.664,12 1.855.664,12 23.807.658,00 25.982.925,49 

TOTAL 60.647.672,82 59.176.932,82 84.857.669,64 80.108.156,82 

 



 

 

INDICADORS D'ACOMPLIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT  64.235.323,86  
     62.990.113,52  

Estalvi net deduït de la liquidació 1.245.210,34  1.245.210,34  
Romanent de Tresoreria Despeses Grals. 
Ajustat 67.801,90    

 
ALBERT SANABRA 
 
Vostès saben que vam demanar aquell préstec a sis anys per, diríem eixugar, 
aquesta paraula que es diu, eixugar el dèficit que hi va haver-hi l’any 2008, i 
que el mateix Pla doncs ens obliga cada any a anar fent un informe 
d’Intervenció sobre com ha anat l’any en respecte lo que l’any 2008 vam dir 
que faríem al 2010.  Imaginin quan tinguem de donar compte al 2014 lo que 
vam preveure al 2008 la realitat que pot fer al 2014.  I és veritat que el tresorer 
fa, perquè ho ha de fer, un informe comparant lo que vam dir a llavorens amb 
lo que ha passat.  I d’aquí hi ha aquests desajustos que deia el senyor 
Rodríguez, però de fet és així. 
 
S’ha donat compte d’aquest informe anual d’avaluació del Pla de Sanejament. 
 

    4. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ DEL PROTOCOL 
DELS BALLS I ENTREMESOS PARTICIPANTS EN LES 
CERCAVILES DE LA FESTA MAJOR DE LA MARE DE DÉU DE 
LES NEUS. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs com és donar compte, passem al següent punt, que és 
l’aprovació del protocol dels balls i entremesos participants en els cercaviles 
de la Festa Major. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que el 13 de desembre de 2004 el Ple de l’Ajuntament  va aprovar el 
document de Protocol dels balls i entremesos participants en les cercaviles de 
la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus de Vilanova i la Geltrú,  
 
Atès l’informe emès per la Comissió de Protocol de la Festa Major, en el qual 
es proposa la ratificació pel Ple de l’Ajuntament del nou document de protocol 
elaborat per l’esmentada comissió,  
 
S’ACORDA 
 
“Aprovar el document PROTOCOL DELS BALLS I ENTREMESOS 
PARTICIPANTS EN LES CERCAVILES DE LA FESTA MAJOR DE LA MARE 



 

 

DE DÉU DE LES NEUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, el qual s’adjunta i 
figura com a ANNEX al present acord.” 
 
 

PROTOCOL DELS BALLS I ENTREMESOS PARTICIPANTS EN LES 
CERCAVILES DE LA FESTA MAJOR DE LA MARE DE DÉU DE LES NEUS 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
1. Definició del present document 
 
La Comissió de Protocol de la Festa Major creu necessari dur a terme un Cerimonial 
per a les colles, balls i entremesos de Vilanova i la Geltrú que hi participen, en el qual 
quedin estipulats tots aquells punts que afectin a aquests elements dins el context de 
les festes populars de la ciutat. Aquest document és, doncs, una eina reguladora, i 
una guia per a tots aquells aspectes relatius als elements que conformen el corpus 
tradicional de la festa a la ciutat. 
 
2. Cercavila. Concepte 
 
S’entén per “Cercavila de la Festa Major de les Neus”, les colles, balls, entremesos i 
figures populars que participen en les manifestacions cíviques i religioses de la ciutat, 
i són considerats com a manifestacions de la cultura popular i tradicional local. 
 
3. Comissió de Protocol de la Festa Major 
 
3.1. Atribucions, composició i funcionament 
 
La Comissió de Protocol de la Festa Major (a partir d’ara simplement Comissió) serà 
l’encarregada de vetllar per la qualitat, idoneïtat i correcta exhibició dels elements que 
participen en les cercaviles i actes tradicionals de la Festa Major, així com atendrà les 
propostes d’incorporació de possibles nous elements a la festa. 
 
Estarà composta per nou membres nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Tres a proposta del mateix Ajuntament, tres més per part de les colles que 
componen la Cercavila de la Festa Major, i tres més per part de les entitats de 
Vilanova i la Geltrú. (1) 
 
La durada del càrrec de membre de la Comissió serà de cinc anys o, en el seu 
defecte, tot el període en què aquesta Comissió sigui efectiva. Els seus membres 
també podran ser substituïts en cas de dimissió voluntària, absència continuada o 
deixament de les seves obligacions i sempre per l’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho consideri convenient. Aquesta Comissió 
emetrà un informe que dirigirà als organitzadors de la Festa Major (els Pabordes) i a 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament amb les seves opinions i recomanacions 
respecte al Protocol de la Festa Major. 

                                                
1  Cal entendre per Entitats de Vilanova i la Geltrú, qualsevol de les entitats locals registrades. 



 

 

 
Aquesta Comissió podrà recomanar la retirada de qualsevol colla o element que deixi 
de tenir la qualitat o idoneïtat requerides, o deixi de complir les característiques que 
s’esmenten en el paràgraf 6.7.3 i en les recomanacions del punt 7 del present 
document. 
 
3.2. Llista de les colles i elements que formen les Cercaviles (ordenats per 
entitats) 
 
- Agrupació de Balls Populars 

Diables Petits 
Mulasses (grossa, mitjana i petita) 
Ball d’en Serrallonga 
Ball de Nans 
Ball de Cercolets 
Ball de Pastorets 
Ball de Panderos 
Ball de Cintes 
Ball de Bastons. Colla jove de noies 
Ball de Bastons. Colla gran de dones 
Ball de Bastons. Colla jove de nois 
Ball de Bastons. Colla gran d’homes 
Ball de Gitanes 
Ball de Valencians 

- Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú 
- Ball de Diables de la Collada Sis Camins 
- Diablesses de la Geltrú 
- Drac de Vilanova 
- Associació d’Amics del Drac de la Geltrú 

Drac gran de la Geltrú 
Drac petit de la Geltrú 

- Carpa Juanita i Porró 
- Colla de geganters 

Gegants petits 
Gegants de la Geltrú 
Gegants grossos 

- Moixiganga de la Geltrú 
- Falcons de Vilanova 
- Castellers: Bordegassos de Vilanova 
- Banda de Música 
- Ministrers de la Vila Nova 
 
4. Dates de sortida de les cercaviles 
 
4.1. Marc festiu comú 
 
Totes les colles, balls, entremesos i figures que formen la “Cercavila de la Festa 
Major de les Neus”, actuen conjuntament en el marc de la festa de la ciutat. 
 



 

 

4 d'agost, vigília de la Mare de Déu de les Neus 
 
Al migdia: concentració de balls i entremesos a la plaça de la Vila i sortida de “la 
cercavila d’anar per les cases”. 
 
A la tarda. Cercavila de la vigília. Cercavila de balls, entremesos i banda de música i 
actuació castellera a la plaça de la Vila. 
 
5 d'agost, festa de la Mare de Déu de les Neus 
 
→ De bon matí: matinades pels carrers de la ciutat a càrrec dels grallers que 

acompanyen les colles, balls i entremesos. 
→  Al matí: Cercavila de l'Anada Ofici. 
→  Al migdia: Cercavila de Sortida d'Ofici i actuació castellera a la plaça de la Vila. 
→  A la tarda: Exhibició de balls populars a la plaça de la Vila. 
→  Al vespre: Cercavila del Vot del Poble i acte del Vot del Poble a la plaça de les 

Neus. 
* En les cercaviles del dia 5 d'agost, només podran intervenir-hi les colles, balls, 
entremesos i figures de la ciutat que s’especifiquen en el present protocol. 
 
5. Itineraris de les cercaviles 
 
5.1. Dia 4 d’agost 
 
Un cop feta l’entrada de regidors i pabordes es llegeix el Convit a la Festa, a càrrec 
d’un convidador escollit per la Regidoria de Cultura. A les dotze en punt es llencen els 
dotze morterets que donen inici a la Festa Major. 
 
5.1.1. Migdia. Inici de la Festa Major. Sortida dels balls i cercavila d’anar per les 
cases 
 
Immediatament després del Convit a la Festa i dels dotze morterets, sortida de les 
colles, balls i entremesos des de la plaça de la Vila i av. de Francesc Macià fins a la 
rambla Principal. Un cop feta aquesta sortida, les colles, balls i entremesos es 
distribuiran lliurement per la ciutat, en l’anomenada cercavila d’anar per les cases. 
 
5.1.2. Tarda. Cercavila de la Vigília 
 
· Sortida des de la pl. de les Casernes 
· Plaça Llarga 
· Carrer dels Mercaders 
· Plaça de les Cols 
· Carrer de Sant Gregori 
· Plaça de les Neus 
· Rambla Principal 
· Carrer de Colom 
· Carrer de Sant Sebastià 
· Plaça de la Vila 
 



 

 

5.2. Dia 5 d'agost 
 
5.2.1. Cercavila d'Anada a Ofici 
 
Sortida des de davant de la porta principal de la Casa de la Vila, carrer dels 
Caputxins, carrer del Comerç, plaça de Dalt (Pau Casals), carrer de l’Església i plaça 
de Sant Antoni. 
 
Quan la Corporació Municipal surt de davant de la Rectoria, els balls comencen la 
seva actuació i les colles de Falcons, Castellers, Valencians i Moixiganga munten les 
seves figures de salutació i finalitza la seva actuació quan tota la Corporació 
Municipal és a l'Església. 
 
5.2.2. Cercavila de Sortida d'Ofici 
 
Sortida des de la plaça de les Neus, rambla Principal, avinguda de Francesc Macià 
fins arribar a la plaça de la Vila. 
 
5.2.3. Cercavila del Vot del Poble: 
 
Sortida de davant de la porta principal de la Casa de la Vila, carrer de Sant Sebastià, 
plaça Soler i Gustems (dels Carros), carrer de la Llibertat, carrer de Tetuan, rambla 
Principal i plaça de les Neus. 
 
5.2.4. Vot del Poble 
 
Els balls comencen la seva actuació quan l’alcalde de la ciutat acaba el seu 
parlament, quan s’ha efectuat el Vot del Poble i s’ha iniciat el castell de focs.  
 
5.2.5. Modificacions de les cercaviles 
 
En cas de força major i/o actuació urbanística en qualsevol de les places i carrers per 
on passen les cercaviles abans esmentades, els organitzadors de la festa (els 
pabordes) prèvia autorització de la Regidoria de Cultura, podran modificar-los 
provisionalment i un cop desapareguda la causa de la modificació, es tornarà al 
recorregut habitual. 
 
6. Ordre i composició de les cercaviles 
 
Entenem com a ordre de la cercavila, tots aquells aspectes que afecten tant a la 
posició com al comportament dels balls i entremesos que la formen. 
 
6.1. Ordre de la sortida dels balls. 4 d'agost al migdia. 
 
  1- Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú 
  2- Ball de Diables Petits 
  3- Drac de Vilanova 
  4- Drac gran de la Geltrú 
  5- Drac petit de la Geltrú 



 

 

  6- Carpa Juanita i Porró 
  7- Mulasses 
  8- Gegants petits 
  9- Gegants de la Geltrú 
10- Gegants grossos 
 
Els altres balls i colles d’aquesta sortida, sortiran segons l’ordre corresponent al 
sorteig que l’ABP du a terme el dia de l’assaig general que organitza dies abans. 
Aquest sorteig també serveix per establir l’ordre en l’exhibició de balls populars del 
dia 5 d'agost a la tarda a la plaça de la Vila. 
 
6.2. Ordre de la Cercavila de la Vigília. 4 d'agost a la tarda. 
 
  1-Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú 
  2-Ball de Diables Petits 
  3-Drac de Vilanova i la Geltrú 
  4-Drac gran de la Geltrú 
  5-Drac petit de la Geltrú 
  6-Ball de diables La Collada-Sis camins 
  7-Diablesses de la Geltrú 
  8-Carpa Juanita i Porró 
  9-Ball d'En Serrallonga 
10-Mulassa petita (la Cabreta) 
11-Mulasseta mitjana (la Presumida) 
12-Mulassa grossa 
13-Gegants petits 
14-Gegants de la Geltrú 
15-Gegants grossos 
16-Ball de Nans 
17-Ball de Cercolets 
18-Ball de Pastorets 
19-Ball de Panderos 
20-Ball de bastons. Colla jove de noies 
21-Ball de bastons. Colla jove de nois 
22-Ball de Cintes 
23-Ball de bastons. Colla gran de dones 
24-Ball de Gitanes 
25-Ball de bastons. Colla gran d’homes 
26-Ball de Valencians 
27-Moixiganga de la Geltrú 
28-Falcons de Vilanova 
29-Castellers. Bordegassos de Vilanova 
30-Banda de música. 
 
6.3. Ordre de sortida de la Cercavila d’Anada a Ofici. 5 d’agost al matí. 
 
Balls i entremesos segueixen els mateix ordre que la Cercavila de la Vigília de la 
tarda del 4 d’agost, afegint la Corporació Municipal, els Pabordes, i els Ministrers 
entre els Castellers i la Banda de Música. 



 

 

 
6.4. Ordre de sortida de la Cercavila de Sortida d’Ofici. 5 d’agost al migdia. 
 
La Corporació Municipal, els Pabordes i els Ministrers que els precedeixen obriran la 
comitiva a la qual s’afegiran tots els balls, entremesos i colles participants en el 
mateix ordre de la Cercavila de la Vigília de la tarda del 4 d’agost. La colla dels 
Bordegassos de Vilanova tancarà la cercavila, darrera la Banda de Música. 
 
6.5. Ordre de la Cercavila del Vot del Poble. 5 d’agost a la nit. 
 
  1-Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú 
  2-Ball de Diables Petits 
  3-Drac de Vilanova i la Geltrú 
  4-Drac gran de la Geltrú 
  5-Drac petit de la Geltrú 
  6-Carpa Juanita i Porró 
  7-Ball d'En Serrallonga 
  8-Mulassa petita (la Cabreta) 
  9-Mulassa mitjana (la Presumida) 
10-Mulassa grossa 
13-Gegants petits 
14-Gegants de la Geltrú 
15-Gegants grossos 
14-Ball de Nans 
15-Ball de Cercolets 
16-Ball de Pastorets 
17-Ball de Panderos 
18-Ball de Cintes 
19-Ball de Gitanes 
20-Ball de Bastons Colla jove de noies 
21-Ball de bastons Colla jove de nois 
22-Ball de bastons Colla gran de dones 
23-Ball de bastons Colla gran d’homes 
24-Ball de Valencians 
25-Moixiganga de la Geltrú 
26-Falcons de Vilanova 
27- Bordegassos de Vilanova  
28- Ministrers de la Vila Nova 
29-Corporació Municipal i Pabordes 
30-Banda de Música 
 
6.6. Balls i entremesos forasters convidats 
 
Els Pabordes, organitzadors de la Festa Major, consultaran a la Regidoria de Cultura i 
a la Comissió l’aprovació i supervisió de la incorporació de colles, balls, entremesos i 
figures convidats. La Comissió, de mutu acord amb la Regidoria, els ubicarà al lloc 
més idoni de les cercaviles del 4 d'agost; segons les seves característiques i sempre 
d'acord amb les colles o balls als que afecti la seva incorporació. 
 



 

 

 
6.7. Incorporació de nous elements al Protocol de la Festa Major de la Mare de 
Déu de les Neus 
 
6.7.1. Sol·licituds i resolució 
 
Les sol·licituds d’incorporació de noves colles, balls i entremesos al protocol de la 
Festa Major es farà mitjançant escrit dirigit a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
que el vehicularà a la Comissió de Protocol de Festa Major per al seu estudi, 
aprovació o denegació. El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 1 
setembre de l'any en curs fins al dia 1 de maig de l'any següent. 
 
La Comissió disposarà d'un màxim de trenta dies naturals a partir de la data de 
presentació de la sol·licitud, després haurà d’emetre el dictamen que cregui adequat i 
el comunicarà a la Regidoria de Cultura, per tal de que s’executin els tràmits 
oportuns. 
 
6.7.2. Aprovació de les sol·licituds 
 
En cas de ser aprovada la sol·licitud es presentarà la proposta d’incorporació de la 
nova colla o element al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la seva 
ratificació definitiva. En qualsevol dels dos casos (aprovació o denegació), el 
dictamen serà comunicat per escrit al sol·licitant. 
 
6.7.3. Requisits i valoracions 
 
Per tal d’aprovar la incorporació d’una colla o element al present protocol de la Festa 
Major, la Comissió valorarà principalment les següents característiques: 
 
-  Que la nova colla o element s’adapti als costums i tradicions de Vilanova i la Geltrú i 

la seva àrea històrico-geogràfica i cultural. 
-  Que la seva presentació i execució sigui d’una qualitat mínima exigible. 
-  Que sigui o incorpori algun element novedós o actualment inexistent en la Festa 

Major de la ciutat. 
-  Que sigui algun element, ball o entremès històric i/o recuperat. 
-  Que no impliqui la repetició exacta d’altres colles o elements ja existents. 
-  Que es pugui constatar la continuïtat i estabilitat organitzativa de la nova colla o 

element a incorporar. 
-  Que la nova colla o element sigui integrador dels diversos sectors socials i 

geogràfics de la ciutat. 
 
7. Recomanacions 
 
- Cal que el vestuari dels components dels balls, entremesos i figures així com els 

instruments que s’utilitzin segueixin els costums locals. 
- Els integrants de les cercaviles han de mantenir l'ordre de les mateixes i col·laborar 

en el seu bon desenvolupament. 
- El vestuari dels músics que acompanyen les colles, balls i entremesos ha d’estar 

d’acord amb l’entorn festiu en el qual s’integren i mantenir una correcció mínima. 



 

 

- Les colles, balls i entremesos no han de realitzar actuacions que es puguin incloure 
dins els següents apartats: 

• Actes partidistes. 
• Actes de caire antidemocràtic (racista, xenòfob, etc). 
• Actes en els quals es realitzi un cobrament d'entrada, exceptuant aquells 

casos en què els beneficis es destinin a projectes culturals o benèfics. 
- Els entremesos i gegants que són propietat de la Vila hauran de comunicar a la 

Regidoria de Cultura, amb una antelació de set dies, les seves sortides fora de la 
ciutat. 

- Cal comunicar totes les reparacions o modificacions dels entremesos i gegants a la 
Regidoria de Cultura, la qual ho farà saber a la Comissió per tal que aquesta pugui 
vetllar pel manteniment de formes i estil. Aquesta comunicació es podrà fer per 
escrit i/o per mitjans digitals. 

- Per a les seves actuacions els entremesos i balls de foc, comunicaran als Pabordes 
de la Festa Major el tipus d’elements pirotècnics que utilitzaran, per tal d’evitar 
combinacions i/o usos perillosos. 

 
8. Finalització de les cercaviles. Ubicació de les colles, balls i entremesos. 
 
8.1. Ubicació dels entremesos al pati de la Casa de la Vila 
 
Els entremesos que es quedaran al pati de la Casa de la Vila, en finalitzar les 
cercaviles de Festa Major seran: 
 
 Gegants petits 
 Gegants de la Geltrú 
 Gegants grossos 
 Drac de Vilanova i la Geltrú 
 Mulassa grossa 
 
8.2. Cercavila d’Anada a Ofici. Ubicació de les colles, balls i entremesos a la 
plaça de Sant Antoni. 
 
La ubicació de les colles balls i entremesos en aquest acte serà determinada tenint 
en compte el que s’explicita en el paràgraf 5.2.1. Veure esquema annex a aquest 
protocol. 
 
8.3. Vot del Poble. Ubicació de les colles, balls i entremesos a la plaça de les 
Neus. 
 
Arribada de tots els balls i entremesos a la plaça de les Neus. Es situen en la ubicació 
que se’ls ha designat.  
 
Un cop les autoritats han arribat a l’escenari es realitzen els parlaments del rector de 
St. Antoni Abat i de l’alcalde.  
 
Apagada dels llums de la plaça i inici de la ballada conjunta i del castell de focs. 
 



 

 

8.4. Exhibició de Balls Populars de la plaça de la Vila. Dia 5 d’agost a la tarda 
 
L’ordre d’actuació dels balls se sortejarà, d’acord amb les colles i entitats participants, 
mitjançant els sistemes acordats entre elles, pels organitzadors (els Pabordes) i la 
Regidoria de Cultura.  
 
El sorteig es farà alternant les colles i balls participants per evitar que es duguin a 
terme actuacions o coreografies similars una darrera l'altra. 
 
9. Modificacions i ampliacions del present document 
 
Donat que el present document es una reglamentació completa de tot el que fa 
referència a l’àmbit més popular de la Festa Major, s’hi podran afegir propostes o fer 
modificacions que hauran de ser proposades a la Comissió, de la mateixa manera 
que s’estableix al punt 6.7 i ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
10. Aplicació del present document. 
 
El present document serà d’aplicació a partir de la seva ratificació pel Ple Municipal 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i no tindrà efectes retroactius des de la seva 
data d’aprovació. 
 
 
Revisat per la Comissió de Protocol de la Festa Major 
Vilanova i la Geltrú, març de 2011. 
 

 
UBICACIÓ DEL BALLS I ENTREMESOS A L’ENTRADA A OFICI. 

DIA 5 D’AGOST. PLAÇA DE SANT ANTONI 
 
 

 



 

 

ALCALDE 
 
Hi ha alguna qüestió?  No, perquè això en principi ho aprova la Comisió no?, 
del protocol. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Algunes qüestions que no van al nucli del document, que nosaltres 
aprovarem, donarem el suport, però que sí que voldríem deixar constància.  
Una, la centralitat que continua ocupant la figura de l’autoritat religiosa, 
diguéssim, no ens sembla, no ens sembla adequada que continuï ocupant 
aquesta centralitat en els actes de Festa Major.  No ens sembla que tampoc 
hagi estat un document molt participat el que s’està portant aquí, hi ha moltes 
entitats que hem consultat i que no han estat al cas de l’elaboració d’aquest 
document.  Imagino que ens ho pot explicar o aclarir. 
 
I també demanaríem que, tot i que s’aprova un reglament amb uns terminis 
per al nomenament de pabordes, etc., demanaríem que això es fes realment 
extensiu i amb temps i es preparés la convocatòria a totes les entitats que han 
de poder participar d’aquesta elecció de pabordes, etc., perquè fins ara no ha 
estat així.  Hi ha moltes entitats que ni tan sols coneixen aquest mecanisme o 
no saben que hi poden intervenir, etc., i per tant que es fes realment extensiu 
a totes les entitats cada any, no?, que es fes una tasca divulgativa perquè 
com més entitats millor ens sentim pròpia la Festa Major. Incloses aquelles 
que aparentment no haurien d’estar-hi vinculades, no?, durant la Festa Major 
també tenim entitats, per posar el cas, com la Casa de Andalucía, que fan 
actes per la Festa Major, i per tant vincular-les al màxim possible doncs a 
l’organització conjunta de la Festa Major.  I per tant aquest procés d’informació 
demanar que es compleixi amb escreix. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Isabel. 
 
ISABEL PLA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Només aclarir un parell de coses.  Per una banda, la 
revisió del document no pretenia ser una... refer el document de dalt a baix, ni 
revisar-lo en el fons, sinó que era una qüestió de forma bàsicament, perquè hi 
havia punts en els que pel redactat, per omisió o per la nomenclatura que 
s’utilitzava, es podia donar a diferents interpretacions, i per tant la pròpia 
comisió va demanar de revisar-lo i reescriure’l, però si s’hi fixeu, les 
diferències no són tantes i són més de forma, com us deia. 
 



 

 

Pel que dius de les entitats, des de que jo estic com a responsable de la 
Regidoria cada any s’han convocat a totes les entitats que estan registrades a 
l’Ajuntament en el moment d’elegir els pabordes.  Segur.  Amb dugues 
convocatòries diferents, a més a més, que tampoc no es feia així i s’ha 
endreçat aquest tema també, per una banda les entitats més vinculades a la 
Regidoria de Cultura, i per altra banda les entitats de ciutat, d’esports, de tota 
mena que estan... però han d’estar registrades i això es fa cada any.  Per tant, 
si alguna entitat no ho sap, o no està registrada o no ho sé... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
O se l’avisa amb molt poc temps, o quan arriba ja estan escollits els pabordes 
i no hi ha possibilitat de fer propostes.  Vull dir, jo el que demanaria és major 
pedagogia al voltant de l’existència d’aquest mecanisme i dels temps 
d’informació perquè realment es puguin proposar i ningú se senti exclòs de.... 
bueno, doncs, de l’organització, d’una organització que es pretén obrir a tota 
la ciutadania però que evidentment hi ha un protagonisme especial d’una sèrie 
d’entitats i de persones, etc., com és obvi, com és normal, però que hem de 
fer els esforços pertinents perquè tothom se senti inclòs i ningú se senti que 
les decisions es prenen fora d’aquest marc. 
 
ISABEL PLA 
 
En tot cas, està clar que la voluntat no és aquesta en cap moment i els dos 
últims anys, a més, s’han fet esforços perquè no sigui així. 
 
ALCALDE 
 
De tota manera, si es convoca tothom amb temps per escollir els pabordes i 
tots ho saben, si se’ns ocorreixen mecanismes millors perquè la gent es senti 
més cridada, diguem-ne, a participar en l’elecció, doncs endavant, perquè 
l’objectiu és aquest, per això se’ls convoca a tots i el reglament estableix això. 
 
Per tant, això s’aprova, no?, vull dir, s’ha de passar a aprovació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

    5. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ DEL REGLAMENT 
DE FUNCIONAMENT I PROTOCOL DELS PABORDES DE LA 
FESTA MAJOR. 

 
 



 

 

ALCALDE 
 
I el següent és l’aprovació del Reglament, que no sé si ja... Isabel ho 
consideres incorporat en l’explicació...  Endavant, Gomáriz.  
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que el 3 de març de 1997 el Ple de l’Ajuntament  va aprovar el document 
de les Normes de Funcionament de la Comissió de Festes, on s’estableix la 
figura dels PABORDES DE FESTA MAJOR. 
  
Atès l’informe emès per la Comissió de Protocol de la Festa Major on es 
proposa la ratificació pel Ple de l’Ajuntament del reglament de funcionament i 
protocol dels Pabordes de la Festa Major,  
 
S’ A C O R D A 
 
“Aprovar el document REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I PROTOCOL 
DELS PABORDES DE LA FESTA MAJOR, el qual s’adjunta i figura com a 
ANNEX al present acord.” 
 
 

PABORDES DE LA FESTA MAJOR 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I PROTOCOL 
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Annexos 
 
Annex 1. Calendari anual d’activitats dels Pabordes de la Festa Major 

 
 
Preàmbul 
 
L’any 1997 es va aprovar per Ple municipal el document anomenat “NORMES DE 
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE FESTES”. 
 
En aquest document s’estableix la figura dels Pabordes de Festa Major com la 
comissió ciutadana encarregada de l’organització de la Festa Major de la Mare de 
Déu de les Neus. 
 
Aquest col·lectiu està format per 7 membres, elegits de la següent manera: 
 

• 2 representants dels diferents balls i entremesos de la Cercavila  de la Festa 
Major 

• 2 representants de les associacions i entitats locals que no formen part de la 
Cercavila de la Festa Major 

• 3 ciutadans elegits a proposta de l’Ajuntament 
 
El document present vol actualitzar i definir el procés pel qual es regeix el sistema 
electiu del Pabordes de la Festa Major, les tasques que s’atribueixen a aquest 
col·lectiu i la seva dinàmica de funcionament. 
 
1. Sistema electiu dels Pabordes de la Festa Major 
 

1.1. Estaments electors 
 
Existeixen tres estaments electors: 

 
- Associacions i entitats components de la Cercavila 

Són tots aquells col·lectius constituïts com a entitat que participen a qualsevol 
de les cercaviles de la Festa Major que marca el protocol: Cercavila d’anar per 
les cases, Cercavila de Vigília, Cercavila d’anada i sortida d’Ofici i Cercavila 
del Vot del Poble i que s’expressen en el Cerimonial de balls i entremesos de 
la Festa Major de Vilanova i la Geltrú en el punt 3.2. 

 
- Associacions i entitats locals no components de la Cercavila 

Associacions i entitats legalment constituïdes, amb domicili social a Vilanova i 
la Geltrú, inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament, que tenen el seu 
àmbit d’actuació a Vilanova i la Geltrú i que no constin en el llistat de 
col·lectius de grups i entitats components de les cercaviles. 

 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 



 

 

El primer dels estaments escollirà 2 membres de la comissió, el segon dels 
estaments n’escollirà 2 més i el tercer dels estaments n’escollirà 3. 
 
1.2. Presentació de candidatures 
 
Els col·lectius i entitats amb dret a presentar candidats en els dos primers 
estaments electors, ho han de fer saber i podran proposar-los, dirigint-se a la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, en una data màxima anterior al 30 de juny 
perquè la Regidoria de Cultura pugui convocar l’assemblea d’elecció. 
 
Aquests col·lectius tindran dret a presentar com a màxim un candidat cadascun i 
exerciran un sol vot en l’assemblea d’elecció.  
 
L’Agrupació de Balls Populars, entesa com a entitat que aplega més d’un grup 
participant, tindrà dret a la presentació de dos candidats i podrà emetre dos vots. 

 
En cas que sorgeixin dubtes o qüestions sobre el nombre de balls que acull una 
entitat, serà la Comissió de Protocol de la Festa Major qui decideixi quins grups 
es validen com a balls en el marc de cada entitat. Per tant, la Comissió de 
Protocol de la Festa Major serà qui determinarà quines entitats tenen dret a 1 o 2 
vots. 

 
1.3. Assemblea d’elecció 
 
L’Assemblea serà convocada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament en lloc i 
hora decidits per la mateixa regidoria i en data màxima el 15 de juliol. 
 
Es convocarà a tots els col·lectius i entitats dels dos estaments esmentats 
anteriorment amb dues convocatòries consecutives, una per cada estament, i 
amb únic punt de l’ordre del dia: Elecció dels Pabordes de la Festa Major de 
Vilanova i la Geltrú, afegint l’any de mandat corresponent. 
 
L’assemblea serà presidida pel/per la regidor/a de Cultura de l’Ajuntament o la 
persona a qui delegui i actuen com a secretari i vocal els tècnics de la Regidoria 
de Cultura nomenats pel/per la mateix/a regidor/a. 
 
Iniciada l’assemblea, es procedeix a l’elecció dels Pabordes de la manera 
següent: 

 
- Identificació dels representants dels diversos col·lectius presents a 

l’assemblea per tal de consignar el número de vots existents en cada 
estament elector. Només els representants identificats podran exercir el dret a 
vot, que serà secret. En cap cas es pot delegar el vot ni votar per correu. 

- En la primera assemblea s’elegeixen els 2 membres dels integrants de les 
cercaviles i en la segona els 2 membres provinents dels diversos col·lectius 
locals. 

- Els tres membres proposats per l’Ajuntament, seran escollits amb posterioritat 
a les votacions de la resta de pabordes. 

 



 

 

En el cas que no es presentin prou candidats en qualsevol dels estaments 
electors el/la regidor/a de Cultura ha de nomenar els membres que falten, triant 
preferiblement persones provinents dels col·lectius dels estaments on hi ha la 
vacant. 
 
Completat l’equip de Pabordes s’han de presentar i aprovar les candidatures en 
un Ple de l’Ajuntament i es farà públic pels mitjans de comunicació locals. 
 
En cas de dimissió o qualsevol altra circumstància que deixi una vacant, abans de 
la Presa de Procuració, les vacants s’han d’ocupar per un candidat d’entre els 
presentats i no escollits en l’Assemblea d’elecció, tenint preferència el candidat 
provinent de l’estament que deixa la vacant.  En el cas que no hi hagi candidats, 
el/la regidor/a procedeix a nomenar els Pabordes que falten. 
 
1.4. Presa de procuració 
 
Els set Pabordes escollits per organitzar la Festa Major prendran possessió de la 
seva responsabilitat en l’Acte de Presa de Procuració, que es celebra el 6 d’agost 
de l’any en curs, al saló de Plens de l’Ajuntament i presidit per l’alcalde de 
Vilanova i la Geltrú, moment en què els Pabordes en actiu cessaran en el seu 
càrrec. 
 
En el transcurs d’aquest acte els Pabordes entrants rebran la medalla i la insígnia 
que els acrediten com a Pabordes. 
 
1.5. Reelecció dels Pabordes 
 
Els Pabordes nomenats, tant si són provinents de qualsevol dels dos estaments 
electors com els proposats per la Regidoria de Cultura, no podran tornar a ser 
proposats ni presentats a elecció, fins passats cinc anys, com a mínim, des del 
seu nomenament efectiu com a Pabordes en un Ple municipal. 
 

 
2. Obligacions i prerrogatives dels Pabordes de la Festa Major 
 

• Els Pabordes són els encarregats de dissenyar, organitzar i portar a terme 
tots els actes de la Festa Major, respectant el Protocol de Balls i Entremesos 
de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus, així com els convenis que 
les entitats que hi participen hagin pogut establir amb l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  

• Per tal de fer-ho efectiu es coordinaran amb la Regidoria de Cultura i amb 
totes les entitats i associacions ciutadanes que sigui convenient. 

• Els Pabordes, sempre en coordinació amb la Regidoria de Cultura, 
gestionaran el pressupost que se’ls assigni des de la mateixa, tot i que 
podran captar recursos aliens, com ara esponsoritzacions i patrocinis. 

• Els Pabordes gestionaran, en coordinació amb la Regidoria de Cultura i com 
a part del pressupost, la venda i distribució dels productes promocionals i 
protocol·laris de la Festa Major. 



 

 

• Els Pabordes es coordinaran amb la Regidoria de Cultura per tot el referent a 
l’organització de la Festa Major, així com amb el Gabinet d’Alcaldia i Protocol 
per als actes institucionals i amb altres serveis o Regidories que siguin 
necessàries per portar a terme l’organització de la festa. 

• Els Pabordes es comprometen, un cop finalitzat el seu mandat, a lliurar a la 
Regidoria de Cultura una memòria de la seva gestió, així com un estat de 
comptes tancat. Es comprometen, així mateix, a reunir-se amb els Pabordes 
entrants per tal de fer-los saber la seva valoració de la Festa Major i 
assessorar-los en els temes organitzatius que creguin convenients. 

• Els Pabordes vestiran de blanc a tots els actes institucionals de la Festa 
Major, demanaran als ciutadans que ho facin per al Convit a la Festa i el dia 5 
d’agost, Festa Major, també ho sol·licitaran als regidors i regidores per al 
Convit a la Festa i l’Anada i Sortida d’Ofici. 

• Els Pabordes participaran a l’entrada de regidors i Pabordes, prèviament al 
Convit a la Festa i en el mateix moment que la Corporació Municipal. L’acte 
d’entrada serà acompanyat per un grup musical adequat i en el Saló de Plens 
del convit a la Festa, serà acompanyat pels Ministrers de la Vila Nova. 

• Els Pabordes participaran en les Cercaviles d’Anada i Sortida d’Ofici, així com 
en la de Renovació del Vot del Poble, en les quals portaran la medalla que 
se’ls hi lliurà el dia de la Presa de Procuració. El lloc que ocuparan en 
aquestes cercaviles és el que recull el Protocol de Balls i Entremesos. 

• Els Pabordes seran presents i tindran un lloc preeminent reservat en tots els 
actes institucionals de la Festa Major. 

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a disposició dels Pabordes el 
pressupost, la infraestructura, els serveis i el personal tècnic necessaris per 
portar a terme els actes programats. També lliurarà la memòria i l’estat de 
comptes de l’any anterior a l’equip de Pabordes entrant. 

 
 
3. Relacions amb altres estaments 
 

3.1. Equip tècnic de la Regidoria de Cultura 
 
La Regidoria de Cultura designarà a dos tècnics municipals amb les funcions 
de fer d’enllaç amb l’Ajuntament i per tal d’assessorar i acompanyar els 
Pabordes en temes referents a infraestructures, serveis municipals, 
equipaments, contractes, etc. 

 
3.2. Confraria de Pabordes 
 

És formada per totes les persones que han exercit el càrrec de Paborde. La 
seva funció és assessorar la Regidoria de Cultura o l’equip de Pabordes en 
funcions, en qualsevol aspecte organitzatiu de la Festa Major, cada cop que 
se’ls requereixi. Amb aquest objectiu d’assessorament es reuniran, com a 
mínim un cop l’any, als voltants de la data del 29 de setembre, dia de sant 
Miquel, patró dels pabordes. 

 
 



 

 

3.3. Comissió de Protocol de la Festa Major 
 

Assessorarà els pabordes en tots aquells temes relacionats amb els actes i 
aspectes propis del tronc tradicional de la Festa Major i es trobaran amb els 
pabordes a l’inici del mandat.  

 
 
Annex   
 
Calendari anual d’activitats dels Pabordes de la Festa Major 
 
JUNY 
 

A mitjan juny es convoquen les entitats del capítol de festes i del capítol de 
cercaviles per elegir els pabordes de l’any següent. 
 
JULIOL 
 
Durant la primera quinzena del mes de juliol es fa l’elecció dels pabordes de l’any 
següent (seguint el protocol d’elecció descrit en el punt 1 d’aquest document). 
 
Durant la segona meitat del mes de juliol s’han de convocar els pabordes entrants 
perquè es coneguin entre ells, també va bé presentar-los als pabordes de l’any. 
 
Abans de l’inici de la Festa Major es convoca una Roda de premsa on els Pabordes 
presenten la Festa Major i els productes de la Festa. 
 
AGOST 
 
Durant la Festa Major els Pabordes han d’assistir a la majoria d’actes possibles, però 
institucionalment han d’assistir a: 

 
4 agost      11 h Convit a la Festa 
4 agost      20 h Exhibició de Balls populars 
5 agost   9,15 h Cercavila d’Anada a Ofici 
5 agost 10,30 h Ofici 
5 agost 11,30 h Cercavila de Sortida d’Ofici 
5 agost      18 h Exhibició de Balls populars 
5 agost      21 h Cercavila del Vot del poble 
6 agost      21 h Presa de procuració dels Pabordes 

 
 
SETEMBRE 
 
Als voltants del dia 29 de setembre, dia de Sant Miquel, patró dels Pabordes, es 
convoca a totes les promocions de Pabordes a una trobada que presideix l’alcalde o 
qui delegui. 
 



 

 

Després d’aquest dia els pabordes entrants es poden començar a trobar per 
començar la feina de planificació. 
 
A partir del mes de setembre o octubre els tècnics han de fer reunions periòdiques 
amb els Pabordes per tal d’assessorar-los adequadament. 
____________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació, si us sembla.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
    6. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. VERIFICACIÓ DEL TEXT 

REFÓS DE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA 
URBANA CONSOLIDADA (TUC), APROVADA EN DATA 10 DE 
MAIG DE 2010 PEL PLE DE L’AJUNTAMENT, QUE INCORPORA 
LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I JUSTIFICATIVA 
REQUERIDA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. 

 
ALCALDE 
 
I el punt número sis és la verificació del text refós de la proposta de delimitació 
de la trama urbana consolidada aprovada el maig passat, que incorpora la 
documentació complementària i justificativa requerida per la Direcció General 
de Comerç. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 10 de maig de 2010, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la proposta 
de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) al municipi de Vilanova i 
la Geltrú, grafiada en el plànol adjunt a la documentació que integra aquest 
expedient, de conformitat amb l’establert als articles 7 i 8 i a la Disposició 
Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials. 
 
L’acord es va sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant publicació al Diari de Vilanova de 28 de maig del 2010, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, núm. 130, d’1 de juny de 2010, al tauler 
d’edictes de la Corporació i a la web municipal. Durant dit període no es va 
presentar cap al·legació. 
 
II. Transcorregut dit tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’establert 
a l’article 8.2 i 3 del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, l’acord es va 



 

 

trametre en data 9 de juliol de 2010, juntament amb el document de proposta 
de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC), a la Direcció General 
d’Urbanisme per a la seva aprovació, previs els tràmits procedimentals 
previstos en dits preceptes. 
 
III. En data 21 de setembre de 2010 (registre d’entrada núm. 20636), la 
Direcció General d’Urbanisme va trametre a aquest Ajuntament còpia de 
l’informe emès per la Direcció General de Comerç de 9 de setembre de 2010, 
segons el qual “en la documentació tramesa només hi ha un plànol general, 
on no estan grafiats i desglossats els àmbits que s’incorporen a la trama, i la 
memòria justificativa de la proposta consisteix en un únic paràgraf que és 
insuficient, per tant, no es disposa de la documentació mínima exigida pel 
Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, per emetre 
l’informe corresponent des de la Direcció general de comerç”. Per tal motiu, el 
referit informe conclou amb la necessitat que es remeti tota la documentació 
necessària per poder valorar i emetre el corresponent informe. 
 
IV. Vist el document de text refós elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, incorporant la documentació complementària i 
justificativa requerida per la Direcció General de Comerç. 
 
De conformitat amb el que estableixen els arts. 7 i 8 i la Disposició Transitòria 
Primera del Decret Llei 1/2009, de data 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i 
Participació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Verificar el Text Refós de la proposta de delimitació de la trama 
urbana consolidada (TUC) al municipi de Vilanova i la Geltrú, aprovada en 
data 10 de maig de 2010 pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que 
incorpora la documentació complementària i justificativa requerida per la 
Direcció General de Comerç en el seu informe de data 9 de setembre de 
2010, elaborada pels serveis tècnics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.  
 
SEGON. Trametre a la Direcció General d’Urbanisme el present acord, 
juntament amb el Text Refós, per triplicat, verificat i degudament diligenciat, 
per a la seva tramitació a la Direcció General de Comerç i d’acord amb 
l’establert als arts. 7 i 8 i la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 
1/2009, de data 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.”  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Joan?  Senyor Martorell. 



 

 

JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, vull aclarir, tant en aquest punt com en el 
següent hi ha la paraula “verificar”, que és un tràmit que de vegades es fa un 
cop han passat els documents que ha aprovat l’Ajuntament a aprovació inicial, 
aprovació provisional, l’ha aprovat la Comisió d’Urbanisme i després, en 
aquesta aprovació la Comisió d’Urbanisme es detecta que hi ha alguna 
mancança d’informació o algun element que s’ha de complementar amb més 
informació, però que el sentit general d’allò que es va aprovar està aprovat, i 
per això ara s’ha de verificar.  I el que ens han retornat és la documentació de 
la trama urbana consolidada perquè aquells carrers que s’havien... aquelles 
zones que s’havien format, que formaven part d’aquesta trama urbana 
consolidada, doncs fossin detallades a través de plànols i de descripció dels 
carrers i dels àmbits que afectava.  Per tant, com que ens demanaven aquesta 
informació de la Direcció General de Comerç, doncs ens tornen el document 
perquè verifiquem aquesta documentació que ha estat explicat a les comisions 
informatives i ha estat consultat doncs qui ho ha volgut consultar. 
 
ALCALDE 
 
Endavant.  El Quim Arrufat, endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, només perquè en quedés constància a l’acta.  Ja ho vam dir a la... bueno, 
ho vam dir a la Comissió, ens semblava més que res perquè passaran anys i 
imagino que la trama urbana consolidada desconeixent-ho és una eina o és 
una planificació canviarà, és a dir que s’ampliarà o es reduirà, o bueno... 
bàsicament s’ampliarà en base a que es facin més plans parcials o s’ampliï la 
ciutat, però en tot cas ens sembla l’actual una trama urbana consolidada 
racional i que s’ajusta realment al que és la ciutat i amb totes les 
conseqüències que té això pel que regula doncs les lleis referents al comerç, 
que és per això que es fa aquest disseny de trama urbana consolidada.  Per 
tant, hi votarem a favor. 
 
ALCALDE 
 
Endavant.  Gràcies.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Només per anunciar l’abstenció del grup Popular 
perquè continuen havent unes dubtes legals de com quedarà una zona que 
està exclosa d’aquesta àrea urbana consolidada per al comerç en quant al 



 

 

comerç minorista, que és la zona de l’avinguda Eduard Toldrà i tot lo que és el 
polígon de Sant Jordi II, i la part que n’hi ha la ronda Europa a la part de 
tocant a Sant Pere de Ribes, no?  Pensem que al quedar excloses aquestes 
zones on n’hi han afectats varios comerços minoristes pot quedar una situació 
legal una mica ambigua.  Llavors, envers aquestes dubtes el nostre grup 
s’abstindrà.  Gràcies. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Jo només aclarir que el que hem fet és aplicar el que la normativa ens 
permetia desenvolupar, amb els entorns i les zones que recollia la normativa.  
Si de cas és plantejar, que jo sé que el seu grup ha plantejat tots els seus 
dubtes de cara al redactat de la normativa general a tot Catalunya en aquesta 
trama urbana consolidada.  En fi, deixar-ho constància de que el que hem fet 
és aplicar allò que havíem d’aplicar.  
 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem doncs a la votació, no?  Vots a favor.  S’aprova per una... 
Abstencions?  S’aprova amb l’abstenció del grup Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22) 
  Abstencions: PP (2) 
 

    7. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. VERIFICACIÓ DEL TEXT 
REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT DE LES FINQUES 91-93 DE L’AV. 
D’EDUARD TOLDRÀ, DE VILANOVA I LA GELTRÚ, QUE 
INCORPORA LES PRESCRIPCIONS CONTINGUDES A L’ACORD 
DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE 
BARCELONA, DE DATA 15 D’ABRIL DE 2010. 

 
ALCALDE 
 
I el següent punt és la verificació del text refós de la Modificació puntual del 
Pla General a l’àmbit de les finques 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, que 
incorpora les prescripcions contingudes a l’acord de la Comisió Territorial 
d’Urbanisme d’abril de 2010. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

 

I. En data 14 de desembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament, en sessió 
ordinària, va acordar aprovar provisionalment la Modificació Puntual de Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de les finques núm. 91-
93 de l’av. Eduard Toldrà, a instàncies d’“Aplicaciones Electromecánicas 
Gervall, SA”, segons document redactat per Ricard Font i Marc Pascual, 
arquitectes, de conformitat amb l’informe tecnicojurídic favorable incorporat a 
l’expedient. El document incorporava les prescripcions contingudes en dit 
informe, relatives a la posterior redacció de la modificació de l’Estudi de Detall 
vigent en aquest àmbit. 
 
II. En el segon punt del referit acord de Ple es condicionà l’eficàcia de 
l’aprovació provisional a la necessitat d’incorporar en el document final que 
s’aprovés definitivament per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (si s’escau com a text refós), el compromís i l’obligatorietat de 
procedir a l’agrupació de les parcel·les 10, 11 i 12, que es corresponen amb 
els núms. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, juntament amb la simultània agrupació 
d’aquestes a la finca núm. 87-89 de la mateixa av. Eduard Toldrà, en la qual 
“Aplicaciones Electromecánicas Gervall SA” desenvolupa la seva activitat, 
conformant d’aquesta manera una finca única i indivisible que respongui a les 
necessitats demandades pel referit peticionari, alhora que doni cobertura 
jurídica a l’increment d’edificabilitat necessari per fer possible aquesta 
ampliació d’activitat, i que és objecte d’aquesta modificació.  
 
Aquestes agrupacions s’hauran d’acreditar en el moment d’inici de la 
tramitació del preceptiu Estudi de detall que permeti la materialització de 
l’aprofitament derivat de la present modificació.  
 
III. En data 22 de gener de 2010, es va trametre certificat de l’acord 
d’aprovació provisional, juntament amb una còpia de l’expedient administratiu 
complet, tres exemplars del document de la Modificació Puntual de Pla 
General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78.a) del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
IV. En data 15 d’abril de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació, a l’àmbit de les finques 91-93 de l’av. Eduard 
Toldrà de Vilanova i la Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, supeditant-
ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés les prescripcions 
següents: 
 



 

 

- Incloure dins l’àmbit de la modificació la totalitat de les parcel·les de 
l’empresa, tot establint una subclau específica que reguli la totalitat del sostre 
existent i proposat del conjunt mitjançant volumetria específica, tot establint 
com a parcel·la mínima i indivisible la totalitat de l’àmbit, i condicionar 
l’atorgament de la llicència a la seva inscripció en el registre de la propietat 
com a parcel·la única i indivisible. 

 
- Substituir la cessió d’espais lliures pel seu equivalent en econòmic, atesa la 

seva poca funcionalitat, d’acord amb el punt 4 de la disposició addicional 
setzena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, i modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 
mesures urgents en matèria urbanística, valor que, en tot cas, l’Ajuntament 
haurà de destinar a l’adquisició de nous espais lliures. 

 
- Establir normativament que es realitzarà la cessió del 10% de l’aprofitament 

d’acord amb el punt 4 de la disposició addicional setzena del Decret 
Legislatiu 1/2005, modificat pel Decret Llei 1/2007, i excloure del document 
totes les referències a la quantificació de la cessió esmentada, atès que 
aquesta es realitzarà en el projecte de reparcel·lació. 

 
- Delimitar un polígon d’actuació, per tal de fer efectives les noves cessions i 

completar la documentació d’acord amb la part valorativa.   
 
V. En data 29 de març de 2011, Espai 3 Arquitectura i Gestió SCP, ha 
presentat en el Registre General de l’Ajuntament (núm. 2011006996/1) el text 
refós de la  Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, per a la 
seva posterior verificació pel Ple de l’Ajuntament, el qual incorpora 
correctament les prescripcions exigides per l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb l’informe favorable dels serveis 
tècnics d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb els arts. 67, 80, 85 i 106 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, els articles 17.6 i 109 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de 
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de 
Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva, la Comissió 
Informativa de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 



 

 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Verificar el Text refós de la Modificació Puntual de Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de 
l’av. Eduard Toldrà, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 
14 de desembre de 2009 i definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 15 d’abril de 2010, que incorpora el 
compliment de les prescripcions contingudes en el referit acord d’aprovació 
definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 
present acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, 
que inclou el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per 
triplicat i en suport informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat.” 
 
ALCALDE 
 
Si no hi ha paraules, vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  8. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ.  APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ, 
PER A LA INCORPORACIÓ DE L’ÚS SANITARI ASSISTENCIAL A 
LA FINCA NÚM. 38-42 DEL CARRER DEL PRAT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
ALCALDE 
 
El número vuit és l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General 
per a la incorporació de l’ús sanitari assistencial a la finca núm. 38-42 del 
carrer del Prat de Vilanova i la Geltrú. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual 
del PGO objecte del present expedient, l’objectiu de dita modificació és la 
incorporació de l’ús sanitari-assistencial a la part qualificada de Zona 
Comercial, subzona 6b, de la finca número 38- 42 del carrer del Prat, tot 
garantint que un mínim d’un 40 % del sostre total de planta baixa sigui destinat 
a algun dels altres usos previstos pel planejament en la Zona Comercial, llevat 



 

 

de l’hoteler. L’ús sanitari-assistencial ja és permès a la part de finca 
qualificada de Zona Residencial d’Ordenació Oberta, subzona 5c. 
 
Dita modificació incorpora la documentació gràfica corresponent, i es 
formalitza modificant únicament l’article 41 de les Normes Urbanístiques del 
PGO, quant a regulació dels usos per tal de permetre l’ús sanitari-assistencial 
(clau d’ús 9) dins de l’àmbit de la modificació, sense alterar cap altre 
paràmetre, en el sentit que figura al document de Modificació.    
 
Segons el document de modificació, el nou ús que es proposa incorporar és 
totalment compatible amb la resta d’usos permesos dins de l’àmbit i a l’entorn. 
 
L’esmentat document incorpora també com a annex l’anàlisi comparativa de la 
rendibilitat econòmica d’aquesta modificació. 
 
II. De conformitat amb l’art. 117.3  del Reglament de la Llei d’urbanisme, la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació 
del pla d’ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions 
preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 d'aquest 
Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei 
d'urbanisme només s'ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme 
municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació. 
 
D’altra banda, l’art. 118 del reiterat Reglament regula les determinacions i 
documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic. Així, en el seu apartat 1r estableix que les modificacions dels plans 
urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat 
específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en 
qualsevol cas, han de: 
 
a)  Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions 

que s’introdueixen. 
b)  Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 

determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 
c)  Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació 

corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i 
que substitueixen les precedents. 

d)  Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl 
per a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els 
apartats 2, 3 i 4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme. En el present supòsit, 
atès l’objecte d’aquesta modificació no resulten d’aplicació les referides 
previsions legals.  

 



 

 

Per últim, l’apartat 4t d’aquest article 118 estableix que les modificacions dels 
plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar 
l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se 
sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 
repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.  
 
En el present supòsit no són d’aplicació cap d’aquests extrems, en atenció a 
l’objecte de la modificació.  
 
Així, d’una banda, l’objecte de la present modificació puntual de PGO no es 
troba dins de cap dels supòsits previstos a l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, per quant la incorporació 
de l’ús sanitari-assistencial que en la mateixa s’efectua no és constitutiva dels 
supòsits previstos en les lletres a) i d) de dit article, tampoc de la lletra b), en 
no enquadrar-se dit objecte dins els projectes o activitats previstos als articles 
1.3 i 3.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes; tampoc es 
troba dins el supòsit de la lletra c) de l’article 7, que ve referit al sòl no 
urbanitzable, la qual cosa no és el cas; i, per últim, no es dóna tampoc el 
supòsit de la lletra e), en trobar-nos dins l’excepció que contempla dit mateix 
supòsit, és a dir, modificació del planejament urbanístic.  
 
Així mateix, tampoc es troba dins les categories de plans i programes 
previstos a l’article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, ni s’enquadra 
en l’article 3.3 de la mateixa Llei, atenent que la present modificació no 
comporta, pel seu propi i concret objectiu, efectes significatius sobre el medi 
ambient. Per tant, no li resulten d’aplicació les previsions del referit article 
118.4 ni de l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
I d’altra banda, tampoc es tracta de cap dels supòsits previstos a l’article 3.1 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, tota vegada que la present modificació de pla 
general no comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.   
  
En conseqüència, la Memòria Justificativa i documents annexos a la mateixa 
justifica i conté les motivacions, determinacions i documentació que contempla 
l’article 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
III. En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU), així com a 



 

 

l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, i segons figura a la Memòria Justificativa, es proposa 
suspendre en l’àmbit objecte de la present modificació per incorporació de l’ús 
sanitari-assistencial: 
 
- La tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d'urbanització, només si aquests instruments urbanístics i de 
gestió continguessin aspectes que poguessin contradir l’objecte de la 
present modificació. 

 
- L'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 

 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
IV. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial 
de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local. La seva 
tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació, concretament l’art. 96 i 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 



 

 

El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal 
d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des 
de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, vist el document de modificació redactat des dels serveis 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament així com l’informe jurídic incorporat a 
l’expedient, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la 
desenvolupa, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació municipal de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús 
sanitari-assistencial a la finca núm. 38-42 del carrer del Prat de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb la Memòria Justificativa incorporada a l’expedient.  
  
SEGON. Acordar la suspensió en l’àmbit objecte de la present modificació, de: 
 
  -  La tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d'urbanització, només si aquests instruments urbanístics i de 
gestió continguessin aspectes que poguessin contradir l’objecte de la 
present modificació. 

 
  -  L'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 

 
Tot això en compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a 
l’empara de l’establert als articles 73.2 i 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
així com als arts. 102 i 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, 
i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera 



 

 

publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 96, 85 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanza 1-7, 08800 Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona).” 
 
ALCALDE 
 
Joan. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, això és una... el nostre Pla General inclou entre 
moltes claus una clau comercial, que és la clau 6 b en aquest cas, que recull 
una sèrie d’usos: l’hoteler, la restauració, el comerç, les oficines, el recreatiu, 
l’ús esportiu, el sociocultural, l’estació de servei, estacionament, aparcament, 
etc.  Aquests usos, que queden recollits en el Pla General, doncs són els que 
es poden fer en zona comercial qualificada si és b, que és aquesta on pertany 
aquesta finca.  Es dóna la circumstància de que aquesta parcel·la darrera té 
un establiment que ja es dedica a l’atenció assistencial, a l’ús de sanitari 
assistencial, però que es va modificar en l’anterior Pla General.  Per tant, 
tenim una parcel·la en què l’ús sanitari assistencial ja s’hi està desenvolupant i 
hem rebut doncs la proposta de que es pugui incorporar, a més de tots 
aquests usos que he dit abans, l’ús de sanitari assistencial també en altres 
parcel·les, concretament en aquesta, per tal doncs de poder exercir activitat 
econòmica relacionada amb aquest àmbit.  Fem l’aprovació inicial perquè fa 
molt de temps que anem darrere.  Hem fet consultes a la Comisió 
d’Urbanisme, a Urbanisme, el tema s’ha allargat i al final doncs fem aquesta 
aprovació inicial que esperem doncs que en els propers mesos es pugui 
tancar com una aprovació provisional, perquè en el fons és incorporar un ús 
més dels possibles a un àmbit que a més a més recull la... també parcialment 
l’activitat comercial que tenia prevista i a més a més doncs representa una 
incorporació d’activitat en aquella zona.  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem, doncs, a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 



 

 

  9. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ INICIAL DE 
LA CESSIÓ GRATUÏTA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
(DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT) DEL SOLAR MUNICIPAL 
UBICAT ALS CARRERS DE LA INDÚSTRIA, 24, I DE JOSEP M. 
BULTÓ 3, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, ESCOLA PASÍFAE. 

 
ALCALDE 
 
I l’aprovació inicial de la cessió gratuïta a la Generalitat, Departament 
d’Ensenyament... d’Educació, d’Ensenyament, del solar municipal ubicat als 
carrers de la Indústria i de Josep Maria Bultó, 3, per a la construcció d’un 
centre d’educació infantil i primària, escola Pasífae. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 7 d’abril de 2008, va 
adoptar l’acord de cedir l’ús provisional i parcial d’una parcel·la procedent del 
Pla Parcial Sant Jordi 1, ubicada entre els carrers de la Mare Isabel Ventosa i 
de Maria Aurèlia Capmany, en una superfície de 3000 m2, a la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Educació), per tal d’instal.lar-hi, de manera 
transitòria, aules habilitades com a nucli inicial del futur CEIP Vilanova IV 
(PASIFAE), i així incrementar en part la manca de places escolars.  
 
II. Atès l’escrit dels Serveis Territorials a Barcelona II (Comarques) del 
Departament d’Educació, notificat en data 20 d’abril de 2009 (registre 
d’entrada núm. 9619), en el qual es comunica que està previst construir el 
CEIP Vilanova IV en aquest municipi i que, en conseqüència, cal procedir a la 
tramitació necessària per a cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de 
Catalunya el domini de la finca que es destini a aquest equipament escolar. 
 
III. D’acord amb els articles 4 i següents de la Llei 30/1992, article 55 de la Llei 
de bases de règim local i articles 144 i següents del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril), les 
relacions entre la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments s’inspiraran en 
els principis de coordinació, col·laboració, cooperació i auxili mutu, promovent, 
entre d’altres, l’assignació eficient i l’aprofitament de recursos per a tal finalitat. 
 
IV. Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és titular de la finca 
d’equipaments educatius ubicada als carrers de la Indústria, 24, i de Josep M. 
Bultó, 3, d’aquest terme municipal, de 5.182 m2, i que limita: al Nord, amb el 
carrer de la Indústria; al Sud, amb el carrer de Josep M. Bultó; a l’Oest, amb 
un espai lliure de domini públic i una parcel·la de Serveis Tècnics, i a l’Est, 
amb els solars privats del c/ Indústria, 26, i del c/ Josep M. Bultó, 5. 



 

 

 
L’esmentada finca es troba classificada com a sòl urbà consolidat i qualificada 
com a sistema d’equipament educatiu (Clau H), segons modificació del Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, a l’avinguda Eduard Toldrà, 
rambla de l’Exposició i altres, procedents del Pla parcial de la Bòbila, aprovat 
definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de 21 de juliol de 2009 (DOGC núm. 5457, de 03/09/2009). 
 
D’acord amb l’article 102 del Pla General d’Ordenació Municipal (en la seva 
redacció segons modificació puntual del PGOU aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 25 de gener de 2006, 
publicat a efectes d’executivitat al DOGC del 16 de juny de 2006), atenent que 
pel seu destí o per possibilitar la construcció d’un equipament públic és 
necessari efectuar la cessió del seu domini i titularitat d’aquest sòl a la 
Generalitat de Catalunya, el seu règim jurídic a efectes d’aquest cessió és de 
bé patrimonial.     
 
V. Vist l’informe de l’Institut Municipal d’Educació i Treball incorporat a 
l’expedient, justificatiu de la finalitat de la cessió, i de que aquesta es fa en 
benefici de la població d’aquest municipi. 
 
Així mateix, de l’informe urbanístic relatiu a aquesta cessió, incorporat a 
l’expedient, es dedueix que el bé objecte de cessió no està comprès en cap 
pla d’ordenació, reforma o adaptació que el faci necessari a l’ens local.  
 
VI. Vist que, d’acord amb l’exposat, la finalitat de la cessió no es pot assolir 
mantenint l’ens local el domini o el condomini dels béns, ni constituint sobre 
aquest cap dret real. 
 
VII. Vistos els articles 49 i 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
VIII. Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’adopció del 
present acord, de conformitat amb l’article 22.2 l) de la Llei de bases de règim 
local, art. 52.2 l) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i art. 49.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de 
Catalunya, del domini de la finca d’equipaments ubicada als carrers de la 
Indústria, 24, i de Josep Maria Bultó, 3, de 5.182 m2 de superfície, que figura a 
l’Inventari de Béns municipals amb el número de registre 304, identificada 
gràficament a l’informe urbanístic incorporat a l’expedient, per destinar-la a la 
construcció i posada en funcionament d’un col·legi d’educació infantil i 



 

 

primària (CEIP Vilanova IV, escola Pasifae). La cessió tindrà lloc en les 
condicions establertes a l’article 50 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals.  
 
Descripció registral de la finca: 
 

“Solar destinado a Equipamiento Educativo, de cinco mil ciento ochenta 
y dos metros cuadrados de superfície, situado en el término municipal de 
Vilanova i la Geltrú, entre las calles de la Industria y de Josep Maria 
Bultó. Sus lindes son: al Norte, con la calle de la Industria; al Sur, con la 
calle Josep Maria Bultó; al Este, con el número veintiséis de la calle de la 
Industria y con el número cinco de la calle Josep M. Bultó; y al Oeste, 
con terrenos de espacios libres y servicios técnicos.” 
 

Inscripció: Figura inscrita com a finca independent a nom de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, al 
tom 2589, llibre 1495, foli 212, finca 62056, inscripció 1a. 
 
Classificada com a Sòl urbà consolidat i qualificat com a Sistema 
d’Equipament Educatiu (clau H), segons modificació del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, a l’avinguda Eduard Toldrà, rambla de 
l’Exposició i altres, procedents del Pla parcial de la Bòbila, aprovat 
definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de 21 de juliol de 2009 (DOGC núm. 5457, de 03/09/2009). 
 
D’acord amb l’article 102 del Pla General d’Ordenació Municipal (en la seva 
redacció segons modificació puntual del PGOU aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 25 de gener de 2006, 
publicat a efectes d’executivitat al DOGC de 16 de juny de 2006), atenent que 
pel seu destí o per possibilitar la construcció d’un equipament públic és 
necessari efectuar la cessió del seu domini i titularitat d’aquest sòl a la 
Generalitat de Catalunya, el seu règim jurídic a efectes d’aquest cessió és de 
bé patrimonial.     
 
Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
La seva referència cadastral és: 4248007 CF9644N  0001 RK 
 
El valor d’aquest sòl que se cedeix s’estableix en CINC MILIONS TRES-
CENTS DOTZE MIL EUROS (5.312.000 €), segons l’informe urbanístic de 
l’arquitecte municipal que figura a l’expedient. 
 
SEGON. Sotmetre l'expedient originat al tràmit d'informació pública pel termini 
de trenta dies, als efectes de presentació de possibles suggeriments i 



 

 

reclamacions, i donar-ne compte a la Direcció General d'Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Transcorregut aquest termini, si no es produeixen al·legacions, el present 
acord de cessió gratuïta s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat 
d’un nou acord exprés. 
 
TERCER. La cessió de domini tindrà lloc en els termes que preveuen els 
articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals. En aquest sentit, 
la finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la 
seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 
 
A tals efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el 
termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys 
següents, el bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor 
de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni de les 
entitats locals de Catalunya. 
 
En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com les 
instal·lacions i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament  
transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en el 
Registre de la Propietat de la cessió acordada. 
 
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les 
condicions que faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb 
la normativa vigent. 
 
QUART. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest 
acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un 
tercer, mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei 
educatiu en el mateix haurà de d’efectuar-lo únicament la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionament mediambiental i comptarà amb abastament d’aigua, 
evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència 
suficient per a l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de 
l’equipament escolar, així com la instal·lació d’una estació transformadora 
d’energia -en el supòsit de ser necessari-, xarxa telefònica i conducció de gas 
–en cas de disposar-ne-, i els vials que limiten amb el solar tindran 
pavimentada la calçada i tindran encintades les voreres. Correspondrà a 
l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin 
afectar a d’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el 



 

 

seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per a 
aquest, i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució 
de les obres. 
 
CINQUÈ. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, gaudirà d’una bonificació del 95%, atès que 
es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la 
gratuïtat de les taxes acreditades per a l’atorgament de la llicència d’obres 
com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin 
gravar l’activitat educativa. 
 
SISÈ. En relació amb l’equipament escolar, el Departament d’Ensenyament, 
directament o a través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment 
normatiu i del preventiu, així com de totes les reformes, adequacions i millores 
que requereixi el centre educatiu. L’Ajuntament assumeix les despeses 
corresponents a la vigilància, neteja, subministraments (electricitat, aigua i 
combustibles) i conserge en el cas que se’n disposi, així com el manteniment 
correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar ordinària com 
ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc.).   
 
SETÈ. Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per 
part de l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del 
municipi que ho sol·licitin a l’Ajuntament. En cas de sol·licituds diferents a les 
anteriors, per a realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, 
l’ús de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i el 
Departament d’Ensenyament. 
 
VUITÈ. Una vegada adoptats expressament o tàcitament els acords definitius, 
resta facultat l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.  
 
NOVÈ. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, paraules?  
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Bé, això d’aquí és tancar un dels processos que 
havíem engegat de cara a cedir espais perquè hi hagi més centres educatius 



 

 

a la ciutat.  En aquest cas es tracta de l’escola Pasífae que, com saben, està 
darrere de l’escola Sant Jordi, actualment en unes aules habilitades.  I en el 
seu dia es va pensar en la ubicació al sector la Bòbila d’aquesta escola, es va 
fer un procés urbanístic de cara a augmentar el nombre de metres que podia 
tenir fent un intercanvi amb una zona verda que hi ha... que hi havia al costat 
de Neàpolis, perdó, que hi ha al costat de Neàpolis, amb la zona 
d’equipament, i es va fer un... que això d’aquí ho van votar tots els grups i per 
tant doncs ja... aquest procés ja es va fer.  S’ha registrat la parcel·la i per tant 
l’únic que faltava era cedir aquest espai perquè el Departament d’Edu... 
d’Ensenyament doncs el pugui instar a que es faci aquesta escola.  Hem 
passat dels 3.476 metres inicials als 5.182 i, per tant, doncs després d’aquest 
mes d’informació pública, el que es diu aprovació inicial, automàticament, si no 
hi han al·legacions, quedarà com a cedit l’espai amb totes les conseqüències 
que cedir un espai educatiu representa.  Vol dir que es faci l’escola tan aviat 
com sigui possible perquè els pares i mares així també ho demanen des de fa 
un temps. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Una simple pregunta, que és: hi ha alguna previsió de la data en què el 
Departament farà l’escola?  Hi ha algun coneixement? 
 
ALCALDE 
 
Intervencions?  Bé, respecte de les previsions, en aquests moments no n’hi 
ha, sí que hi ha el compromís per part del govern municipal que així ho ha 
trasladat al Departament, als anteriors responsables i als nous responsables 
de que nosaltres estem oberts a buscar maneres per poder finançar aquest 
equipament una vegada... amb els mecanismes doncs que hem finançat 
alguns altres tipus d’equipaments, com el CAP, o com l’IES,  i amb la voluntat 
de poder arribar a algun acord amb el Departament.  Els nous responsables 
estan instal·lant-se en aquests moments i en aquest sentit doncs no hem 
tingut encara cap reunió amb els responsables territorials nous, perquè tot just 
acaben de canviar ara fa molt poc el responsable de la nostra zona, i quan 
fem el repàs de tots els temes que tenim, doncs un és naturalment el d’insistir 
en això.  Sí que hi ha la voluntat i l’acord i el compromís per part del govern 
municipal de trasladar aquesta proposta de poder l’Ajuntament assumir, com 
ha fet amb l’institut o com ha fet amb el CAP, l’any que ve, el curs que ve, la 
construcció d’aquest equipament.  A partir d’aquí doncs queden obertes doncs 
les converses amb el Departament per fer-ho viable o no, això s’haurà de 
veure. 
 
Això s’ha d’aprovar també.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 10. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. RATIFICACIÓ DE 

L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 29 DE MARÇ DE 2011, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
CESSIÓ D’US A PRECARI DEL LOCAL SITUAT AL CARRER DE 
LA MASIA D’EN FREDERIC, NÚM. 32, A FAVOR DE L’ENTITAT 
SENSE ÀNIM DE LUCRE CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA, PER A L’ESTABLIMENT D’UN SERVEI MATERNO-
INFANTIL.  

 
ALCALDE 
 
I el següent punt és la ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local d’aprovació del conveni de cessió d’ús a precari del local situat al carrer 
de la Masia d’en Frederic, 32, a favor de l’entitat sense ànim de lucre Càritas 
Diocessana de Barcelona, per a l’establiment d’un servei materno-infantil. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 26 de gener de 2011 (registre d’entrada núm. 1590/1), el senyor 
Jordi Roglà de Levw, en representació de l’entitat sense ànim de lucre 
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, va presentar una instància en la 
qual sol·licitava poder disposar d’un local al municipi per dur a terme l’activitat 
d’un servei materno-infantil. 
 
II. L’entitat CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, inscrita al Registre 
d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia (núm. d’inscripció: 54-0-SE/C), és 
l’entitat socio-caritativa de l’Església catòlica, la naturalesa jurídica de la qual 
procedeix de l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes 
econòmics, i té per finalitat acollir i treballar amb les persones en situació de 
pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes dels seu propi 
desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. 
 
III. En relació amb aquesta sol·licitud, els Serveis Socials d’aquest Ajuntament 
van emetre informe el 21 de febrer de 2011, incorporat a l’expedient, que 
considerava que: 
 
“Des dels Serveis Socials municipals es valora que la sol·licitud de Càritas 
Diocesana de disposar d’un local municipal per desenvolupar el projecte de 
centre materno-infantil és una iniciativa que ens permet la cooperació pública 
amb el tercer sector per desenvolupar serveis necessaris per a la comunitat i, 
per tant, considerem molt positivament la cessió d’un local adient per al 



 

 

desenvolupament d’aquesta activitat per un determinat temps i mentre aquest 
sigui el servei que s’hi dugui a terme.” 
 
IV. L’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques, estableix que els béns i drets de les 
administracions poden ser cedits gratuïtament per a la realització de fins 
d’utilitat pública o interès social de la seva competència, entre d’altres, a 
associacions declarades d’utilitat pública. En el mateix sentit, els articles 75 i 
76 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, estableixen que l’Ajuntament pot cedir l’ús dels seus béns 
patrimonials a entitats sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins 
d’utilitat pública o d’interès social en benefici d’interessos de caràcter local.  
 
V. Tenint en compte aquests antecedents, el dia 29 de març de 2011 la Junta 
de Govern Local va aprovar el conveni de cessió a precari de l’ús del local 
municipal situat al carrer de la Masia d’en Frederic, núm. 32, de 153,86 m2 de 
superfície, inscrit amb el núm. 269.1 del llibre inventari municipal, a favor de 
l’entitat sense ànim de lucre Càritas Diocesana de Barcelona, per a 
l’establiment d’un servei materno-infantil, així com la cessió a precari de l’ús 
del bé immoble de conformitat amb aquest conveni. En aquest acord i en les 
clàusules reguladores del conveni es va preveure que tant la seva validesa 
com la seva eficàcia requerien de la ratificació per part del Ple de 
l’Ajuntament.   
 
VII. En conseqüència, de conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i els articles 72 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, la Comissió Informativa de Ciutat 
Sostenible i Participació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent,  
 
ACORD:   
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del passat dia 29 de 
març de 2011, que es transcriu a continuació:  
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de cessió a precari de l’ús del local municipal 
situat al carrer de la Masia d’en Frederic, núm. 32, de 153,86 m2 de superfície, 
inscrit amb el núm. 269.1 del llibre inventari municipal, a favor de l’entitat 
sense ànim de lucre Càritas Diocesana de Barcelona, per a l’establiment d’un 
servei materno-infantil, i acordar la cessió a precari de l’ús del bé immoble de 
conformitat amb aquest conveni. 
 



 

 

SEGON. La cessió del local no esdevindrà vàlida ni eficaç fins que hagi estat 
ratificada pel Ple de l’Ajuntament i el conveni regulador de la cessió hagi estat 
signat per totes les seves parts. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni, així com de tots 
aquells documents necessaris per a la seva formalització i inscripció registral, 
si escau. 
 
QUART. Notificar el present acord a l’entitat interessada.” 
 
ALCALDE 
 
Em sembla que el contingut amb el mateix enunciat ja es veu el que és.  Hi ha 
alguna qüestió?  Passaríem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  11. MOCIÓ SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN RELACIÓ AMB LA 
RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA DE L’ACTUAL GOVERN DE LA 
GENERALITAT. 

 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat de mocions.  La primera és moció sobre la política 
educativa en relació amb la retallada pressupostària de l’actual govern.  
Endavant. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Davant la situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa més de 
3 anys, els governs municipals, malgrat la manca de revisió del model de 
finançament local que ens obliga a assumir despeses més enllà de les nostres 
competències directes, hem actuat amb responsabilitat, garantint, dins de les 
nostres possibilitats i amb els recursos amb els que comptem, la cohesió 
social en el nostre municipi, amb polítiques socials de proximitat i atenció 
personalitzada. 
 
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals 
en aquest esforç per garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació 
de crisi, amb l’increment de recursos pressupostaris directes dedicats al món 
local. En el marc de l’acció de govern les despeses d’educació s’havien 
considerat prioritàries 
 



 

 

Tanmateix, l’actual Govern de la Generalitat ha posat en risc aquesta 
orientació respecte al món local i respecte a les polítiques socials, tal com s’ha 
pogut comprovar amb els anuncis i declaracions dels diferents membres del 
nou Govern en els últims mesos i molt especialment amb els retalls 
pressupostaris en educació i la reducció de despeses en el sistema educatiu. 
 
Sobre la base de la convicció que l’educació és prioritària per al futur del 
nostre país, i té un fort impacte sobre l’economia i la societat, el Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acorda instar el Govern de la Generalitat 
a: 
 
1. Prioritzar les despeses en Educació a l’hora d’elaborar el Pla d’Ajust 

Econòmic. 
 

2. Garantir la construcció de l’edifici definitiu de l’escola Pasífae, si cal oferint 
per part de l’Ajuntament la signatura d’un conveni que ens permeti avançar 
l’obra garantint el finançament posterior per part del Departament, tal com 
s’ha fet amb l’Institut de Baix a Mar. 

 
3. Garantir la construcció de l’edifici definitiu de l’Escola Oficial d’Idiomes i els 

Serveis Educatius. 
 
4. Planificar en el temps, si cal en diferents exercicis pressupostaris, aquelles 

actuacions de remodelació dels centres escolars que estaven previstes. 
 

5. Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars que en un 
futur no massa llunyà seran necessaris en funció de les previsions de  
matriculació. 

 
6. Mantenir el programa d’introducció d’ordinadors a les  aules en aquells 

centres educatius que el vénen aplicant, i  elaborar una previsió temporal i 
econòmica per a la digitalització de la totalitat del sistema educatiu. 

 
7. Mantenir la dinàmica de treball que ha facilitat a la nostra ciutat el treball 

conjunt entre les escoles públiques i concertades, i que asseguren la 
inclusió escolar a tots els centres per igual, garantint les ajudes destinades 
a l’acolliment d’alumnat amb necessitats educatives especials. 

 
8. Assegurar els recursos necessaris per a les despeses de funcionament 

bàsiques dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció. 
 

9. Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’educació de 
Catalunya, corresponent a les competències municipals en educació 
perquè aquells ajuntaments que ho vulguin puguin avançar 



 

 

significativament en la descentralització i la corresponsabilitat en aquest 
àmbit. 

 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, partim de la base que som coneixedors de la difícil situació econòmica de 
les diferents administracions del nostre país.  També és ben cert que governar 
vol dir prioritzar i prendre decisions sovint difícils.  Per tant, sabent que el 
govern de la Generalitat ha de retallar els seus pressupostos, amb aquesta 
moció els voldríem convidar a minimitzar les retallades que fan referència als 
serveis bàsics i elementals com són la salut i, en el cas que avui ens ocupa, 
l’educació.  En aquest sentit la nostra ciutat, com tantes altres, té necessitats 
que no poden esperar que vinguin temps millors.  La construcció del nou 
edifici de l’escola Pasifae, com ja s’ha comentat, o la construcció també d’un 
nou edifici per a l’Escola Oficial d’Idiomes, són prioritats bàsiques a les quals 
cal fer front en un curt periode de temps.  
 
En aquests temes la Generalitat tindrà l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al 
seu costat.  Si cal ens oferim per tal que l’escola Pasifae sigui una realitat ben 
aviat.  Per fer-ho podem fer un conveni semblant al que es va signar al 2009 i 
que ha fet possible la construcció del nou institut de Baix a Mar.   
 
Igualment també caldrà preveure, com diu la moció, les necessitats de futur, ja 
que el munt de nens i nenes que han iniciat la primària aquests darrers anys 
va creixent.  Recordem que tenim quatre escoles noves de primària i, per tant, 
es preveu que al 2015 aquest boom arribi a la secundària, per la qual cosa cal 
ser previsors i avançar-se a la situació preveient ja noves construccions.   
 
Per tot això no ens podem aturar, no podem esperar a que passi el temps i 
que la situació millori.  Els nois i noies creixen i no esperen.  Cal donar 
solucions a les demandes educatives i a les necessitats dels centres.... 
perdoneu, eh?.... retallar plantilles o no substituir les baixes, o eliminar alguns 
recursos educatius, o no posar més recursos a les escoles que més ho 
necessiten poden no ajudar el nostre país, sinó tot el contrari.   
 
Però també hi ha d’altres temes que ens preocupen i que no tenen a veure 
amb la situació econòmica, i en aquest sentit el poc respecte que entenem 
que s’ha demostrat darrerament amb els ajuntaments i amb la feina que han 
fet aquests en els darrers anys n’és un.  Creiem que l’educació és prou 



 

 

important per fer pinya i per treballar junts per uns mateixos objectius.  En 
aquest sentit ens ha semblat que la manca d’informació i la presa de decisions 
de manera unilateral per part del Departament d’Ensenyament sobre temes 
que afecten directament els ajuntaments ens preocupa, i molt.   
 
El nostre ajuntament és dels que ha assumit competències que van més enllà 
de les seves obligacions, amb l’únic interès de millorar l’educació a la nostra 
ciutat i de retruc al nostre país.  Treballem junts, doncs, per fer que el món de 
l’educació no es ressenteixi de la situació econòmica actual.  L’ajuntament ha 
estat i estarà al costat del govern del nostre país per tal de que no fem cap 
pas enrere.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Permeti’m que expresi la perplexitat per la presentació d’aquesta 
moció, sobretot de l’exposició de motius.  Mirin, en els acords ja els hi avanço 
que nosaltres estem d’acord i fins i tot estem en disposició de votar a favor els 
acords com una voluntat que jo crec que no només és de l’equip de govern o 
de qui presenta la moció, que ben bé no sabem qui és, suposo que el grup 
socialista o el govern, no sabem ben bé qui és, i com a expresió d’una voluntat 
el nostre grup li donarà suport.  Però no ens podem deixar d’estar de dir que 
ens sembla absolutament tendenciosa l’exposició de motius, com algun dels 
arguments que hem sentit ara per part de l’equip de govern.  Home, donar les 
responsabilitats de la situació en l’actual govern de la Generalitat ens sembla 
una mica desproporcionat.  En tot cas la culpa de la situació econòmica la 
tindran els governs anteriors, els set anys de tripartit, no els cent dies del nou 
govern de la Generalitat, que s’ha trobat el “pastel” que s’ha trobat.  Nosaltres 
també estem d’acord que cal prioritzar i que les retallades que s’hagin de fer 
en segons quins departaments s’han de fer menys, però vostès no són qui per 
venir a donar lliçons de què és el que s’ha de retallar o no retallar, vostès no 
poden venir aquí a dir que... a criticar que no es poden substituir les baixes, 
quan ho van acordar al govern de la Generalitat tripartit l’any passat.  Vostès 
no poden venir a dir aquí que es retallen els recursos per als centres quan ho 
van fer vostès l’any passat.  Vostès no poden venir aquí a dir tot el suport en 
els centres concertats, quan els hi van retallar els pressupostos al concert 
durant la legislatura passada, i ho van fer vostès, el tripartit al govern de la 
Generalitat.  I vostès ara aquí ens vénen a dir que bueno, tot això s’hauria 
d’evitar.  Miri, tant de bo que això s’evités, però sap què ens agradaria 
també?, doncs que es recuperessin les partides de manteniment de les 
escoles que tenia l’Ajuntament i que vostès van suprimir.  Retallades?, sí, 



 

 

prioritzem-les, sí.  Vostès no ho han fet en Educació, i ara exigeixen que 
siguin els altres els que ho facin. 
 
Miri, nosaltres donarem suport als acords, com a mostra de que aquest és 
l’objectiu que perseguim, però lo que sí que els hi demanem és que home, 
que siguin una mica coherents amb els plantejaments que vostès fan, i que 
siguin una mica d’acord amb els posicionaments que vostès han adoptat en el 
passat.  Gràcies. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies.  Bé, jo per endavant una declaració de principis, nosaltres no venim 
aquí a defensar cap govern de la Generalitat, ni tampoc a manifestar amb la 
nostra exposició i tu més i tu més, eh?  Ara, sí que voldria... a veure si sóc 
capaç de distingir dues valoracions o dos posicionaments que el meu grup 
municipal ha volgut tenir davant la moció aquesta.  Una referida al títol i a 
l’exposició de motius i l’altra pròpiament dels acords.  Començant pel títol, crec 
que és absolutament tendenciós: “moció sobre la política educativa amb 
relació a la retallada pressupostària de l’actual govern de la Generalitat”.  
Evidentment, aquest actual govern no té pressupost, és un pressupost de 
pròrroga que és, en declaracions del govern actual, eh?, fins i tot inassumible, 
perquè l’anterior govern –i ja dic, no és la intenció el tu més, tu més, eh?-, 
però jo pensava que l’escrit és una mica més dur i l’exposició que ha fet la 
senyora regidora encara per a mi l’ha fet i l’ha edurit una mica més del que jo 
havia captat a través dels tres paràgrafs.  Per tant, està claríssim que la 
retallada pressupostària, el senyor Rodríguez ho ha dit molt bé, no és de 
l’actual govern i que tampoc crec jo que siguin els mitjans, les notícies als 
diaris, els programes de televisió, qui prioritzen i qui anuncien la retallada.  
Això ho aprova el Parlament de Catalunya, i el Parlament de Catalunya encara 
no s’ha pronunciat perquè estan precisament preparant el seu pressupost al 
mes de juny, ja sap què li pertoca prioritzar i retallar o no.  És, crec jo, del tot –
crec jo, eh?- massa agosarat no, una mica arriscat dir que l’actual govern de la 
Generalitat ha posat en risc l’orientació respecte al món local i respecte a les 
polítiques socials.  Si no ho expliquen no ho entenc.  O ho entenc com 
l’oportunisme polític que suposa l’època en la que estem de prèvia a 
eleccions, per presentar una moció que no ha passat per Comissió 
Informativa, on haguéssim pogut discutir els acords, ampliar-los i recolzar-los 
del tot, i a més a més, i a més a més és la primera en quatre anys que passa 
pel Ple de l’Ajuntament, per la qual cosa desconeixem si vostès tenen un 
mapa o no de les actuacions de remodelació de les escoles, desconeixem en 
quin moment estan les escoles després d’haver fet les... -que s’ha fet un gran 
esforç, està claríssim que sí-, tant fent escoles com remodelant, ho 
desconeixem.  També desconeixem què significa això de que la retallada 
arriba a posar en risc la cohesió social.  Mirin, les polítiques socials tenen 



 

 

moltes vertents i molts àmbits, i està claríssim que jo voldria conèixer i saber la 
posició d’aquest govern quan per la cohesió social que reclama el punt 
número 7, aquest govern no va dir res, aquest govern municipal no va dir res, 
quan es van retallar part dels mòduls econòmics que juga amb la voluntat de 
les persones, perquè quan la inclusió a la qual estem tots, eh?, aquest govern, 
l’oposició, els centres educatius, com molt bé diu el número 7, i s’ha fet una 
gran feina i Vilanova és exemple, certament s’ha de reconèixer, però que està 
clar que no hi va haver cap clam per part d’aquest govern quan de forma 
d’avui per demà es retallen determinats mòduls econòmics, o un servei 
absolutament imprescindible perquè això funcioni, l’EAP va quedar reduït a la 
mínima expressió a la nostra ciutat i comarca.  I evidentment a mi m’alarma 
això, ja dic sinó és perquè ho entenc perfectament com un oportunisme per 
l’època que estem, eh? 
 
També m’agradaria comentar que aquesta situació difícil, i que és difícil, i al 
que li toca governar ha d’apetxugar, i al que li toca li toca, i encantats, jo crec 
que no és només per la situació de la globalització que tots patim, sinó perquè 
evidentment des del govern que ha mantingut aquestes prioritats doncs ha 
tingut una despesa excessiva, poc rigor en l’ús dels recursos i evidentment 
ens trobem com ens trobem, tot i que vull insistir que hi ha algun punt que és 
absolutament alarmista: reclamar al govern del país que s’asseguri els 
recursos de llum i calefacció, jo crec que és certament alarmista aquest punt 
número 8.  
 
I a mi m’agradaria també dir que el número 9 hem d’estar molt tranquils, 
perquè el grup parlamentari que va donar suport a la LEC en el seu dia va ser 
Convergència i Unió, amb totes les conseqüències.  I per tant, distingint el 
títol, l’exposició de motius, nosaltres si no es retira el paràgraf 3 i es canvia el 
títol no podrem votar-la, i ja dic, m’hagués agradat molt poder mantenir un 
debat a nivell de Comissió Informativa, perquè estem d’acord amb totes 
aquestes manifestacions que fem i d’altres que hi haguessin vostès saben que 
ens han tingut i en un futur segur que els tindran al seu costat si els hi toca 
governar de nou.  I així ho esperem si toca governar a aquest grup, perquè 
l’educació no té color, i ho hem manifestat pel micro més d’un cop i de dos, no 
té color.  I a mi m’ha dolgut una mica, eh?, a mi personalment, que així ho vaig 
manifestar al grup municipal que jo represento amb el micro, que hagi estat 
una moció una mica tendenciosa, i ja dic que no vinc a defensar res, eh?  En 
el seu moment, quan ha tocat, ens hem enfrontat al... i hem governat al 
govern de torn, tot i que tenia el mateix color.  No vinc a defensar la 
Generalitat de Catalunya i el govern que té, no, no, no, no, sinó que, home, 
doncs l’haguessin pogut passar per Comissió Informativa, discutir-la, ampliar-
la i sobretot no posar matitsos que no toquen, perquè això de que... home, 
que s’ha posat en risc al respecte de les polítiques socials... Molt bé, gràcies.  
Ens abstindrem. 



 

 

MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, en primer lloc no recordo haver passat... que hagi passat per Comisió 
Informativa cap moció de les que vostès han presentat al Ple, per començar.  
Però en tot cas doncs en aquest sentit, si volen, d’ara endavant ho poden fer 
sempre que vulguin.  En aquest sentit jo lamento si hi ha alguna paraula que 
els hagi pogut ferir sensibilitats.  Vostès hauran notat que el meu to ha estat 
molt suau, en el sentit que no volia atacar ningú i que he reiterat en el meu 
discurs reiterades vegades que nosaltres estarem al costat de qualsevol 
govern de la Generalitat perquè pensem que els ajuntaments tenen una 
corresponsabilitat que ara ens sembla que no es té en compte, eh?  És una 
sensació que està fonamentada en coses que han passat.  Quan nosaltres 
diem que volem treballar per la cohesió social i que es pot posar en risc això si 
es deixen de fer els plans (), si deixem de fer els plans pilot de zones 
educatives, si deixem de fer l’1x1, si deixem de fer... de donar diners de 
subministraments als centres educatius de secundària, si ja no existeix 
l’agència d’avaluació.  Per tant, en cent dies s’han fet un seguit de coses que 
ens preocupen per les conseqüències que poden tenir, eh?  Nosaltres hem 
volgut expresar en aquest sentit el nostre sentiment de que junts hem de 
treballar per l’educació i que per tant que nosaltres volem ser corresponsables 
amb el Departament d’Ensenyament del món educatiu i del que passa a la 
nostra ciutat.  En aquest sentit, si vostès se senten més tranquils traient un 
paràgraf de la moció, jo no faria... jo no em molestaré per això, perquè penso 
que el que és important és que els acords els compartim, eh?, i tots són 
acords relacionats amb la nostra ciutat i no amb política més gran formal.  
Estan coses concretes relacionades amb la nostra ciutat, que em sembla que 
tots hi podem estar d’acord.   
 
Per altra banda, senyor Rodríguez, li volia dir que m’aclareixi què vol dir que 
“hem suprimit” les partides de manteniment?  M’agradaria que m’ho aclarís 
perquè no hem suprimit, l’Ajuntament no ha suprimit cap partida de 
manteniment. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Ho explico, perquè vostè deixa el dubte, però sap perfectament del que estem 
parlant, de les reformes que es feien a les escoles municipals cada any i que 
fa uns pocs anys, sí, sí, el govern de la Generalitat precisament –llavors ningú 
es va queixar, eh?-, el govern de la Generalitat, que aportava el 50% de les 
obres de reforma, va deixar d’aportar.  Aleshores ningú va dir res, ni es va 
presentar cap moció.  L’Ajuntament es va fer càrrec del 100% de les obres fins 
a aquest any, que ha trasladat la responsabilitat de l’execució d’aquestes 
obres a l’empresa municipal PIVSAM, la qual, per cert, va quedar demostrat ja 
en un Ple que ni té pressupost per abordar cap mena d’obra de reforma a les 



 

 

escoles, ni té absolutament cap mandat explicitat en el programa d’actuació 
per a l’any 2011 per fer aquestes actuacions de reforma a les escoles.  Per 
tant, jo sé que vostè sabia perfectament a què em referia, però no tinc cap 
inconvenient en deixar-ho clar. 
 
ALCALDE 
 
Bé, i anant per la part... 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
(...) aquest tema només?  No, bàsicament que si vostè es mira el pressupost 
de l’IMET hi ha un milló i mig de diners destinats a manteniment de les 
escoles.  No inversions, però un milló i mig de diners destinats a petit 
manteniment.  Quan vulgui ho podem compartir i ho podem mirar.  
L’Ajuntament no ha deixat de donar diners a manteniment, eh?  Com que és la 
paraula que vostè ha fet servir, volia que deixés clar. 
 
ALCALDE 
 
I respecte a les reformes també, senyor Rodríguez, també, senyor Rodríguez 
també, tantes vegades com vostè digui una cosa que no és veritat li diré el 
contrari.  També.   
 
I permeti’m que respecte a alguna afirmació que ha fet, que aquesta sí que em 
preocupa una mica, perquè ha dit: “vostès no són ningú”.  Home, miri, 
nosaltres som, com vostè, representants dels ciutadans de Vilanova i tenim el 
dret a dir el que creiem que haguem de dir.  I ja sé que vostès han dit: “no 
venim a defensar el govern de la Generalitat”, doncs menos mal, entre altres 
coses no els hi fa massa falta perquè ja ho fa el senyor Rodríguez.  Però, amb 
tota franquesa, què és el que s’ha vingut a fer aquí?  El mateix que en altres 
ocasions.  Aquest govern municipal mai, mai, mai, mai s’ha negat a votar una 
moció en la qual es parlés de necessitats per a la ciutat, de necessitats per a 
la ciutat versus un govern en el que hi haguessin forces polítiques del govern 
municipal, mai, mai.  I mai hem entrat tampoc en valoracions sobre si era just 
o era injust, o era digne o no era digne, o si tenien autoritat o no, o si podien o 
no podien els membres de l’oposició municipal fer aquestes consideracions.  
Perquè ens sembla que aquí no venim a defensar un govern o un altre de la 
Generalitat, que nosaltres aquí estem per defensar els interessos de Vilanova.  
I en aquest sentit aquest govern s’ha entrontat amb molts temes per defensar 
els interessos de Vilanova, ho creiem sincerament.  Però és que no hi ha 
hagut cap moció, cap moció de defensa d’interessos i de projectes que 
estiguessin al servei de la gent de Vilanova, que depenguessin del govern de 
la Generalitat, que nosaltres ens haguem oposat o que en el debat haguéssim 



 

 

entrat en una casuística, en una dinàmica de desautoritzar els qui el presenten 
en funció d’una o una altra qüestió que hagin fet en el passat.  És així, ha 
estat sempre així.  Per tant, em sap greu que avui no puguem fer nosaltres 
una moció en la que bàsicament es diuen algunes coses.  Sobretot, i les més 
importants, la de fixar els temes que estan pendents amb el govern de la 
Generalitat.  La de fixar els temes que hi han amb relació a la ciutat de 
Vilanova. 
 
Ja sé que a vostè, senyor Sánchez, li preocupen més els temes de caràcter 
general i nacional, però miri, a mi em preocupen els d’aquí Vilanova, i em 
preocupa el que està pendent a la ciutat.  Amb la mateixa vehemència amb 
uns que amb uns altres, em preocupen.  Amb un govern o amb un altre.  I 
quins són els que tenim sobre de la taula.  I en aquesta moció no ens hem 
dedicat a dir: “el govern anterior va fer tantes...”, no, no ens hem dedicat a 
afirmar, no, no, senzillament estem dient i fixant quins són els temes que tenim 
pendents.  I em sembla que és un mal camí que el govern de la Generalitat 
tingui en el Ple municipal uns defensors de les seves causes perquè al final el 
que hem de tenir aquí és tots la mateixa causa, que és defensar els interessos 
de Vilanova. 
 
I només dues consideracions més.  Una, home, hi ha algun tema que sí que 
ens ha sentat especialment malament; per exemple, no és una bona pràctica i 
no és herència del passat, que la regidora d’Educació i l’alcalde de Vilanova 
se n’enterin pel Butlletí Oficial, pel Diari Oficial de la Generalitat, que s’ha 
suprimit la zona educativa.  A Vilanova hi havia una zona educativa des de fa 
temps, hi havia un resp...  -per favor, senyora Santamaría, deixi’m parlar-, hi 
havia una zona educativa, a la qual hi havia la participació de l’Ajuntament, i 
s’ha suprimit pel Diari Oficial, i ens hem enterat pel Diari Oficial, tal qual, tal 
qual.  Mal estil.  I això és normal que ho denunciem, i vostès també ho haurien 
de denunciar, perquè això no està bé, no està bé.  I l’altra consideració és 
determinades coses que s’anuncien que es retallen, que hi ha preocupació als 
centres amb relació a aquestes retallades.  Però no ho diem nosaltres, ho han 
manifestat els professionals, ho han manifestat els sindicats, ho han 
manifestat molta gent, i nosaltres també ens fem ressò d’aquestes 
preocupacions, i és normal que ho fem.  Per tant, des d’aquestes perspectives 
em sembla que és raonable que es pugui aportar una moció d’aquestes 
característiques en positiu, i per defensar els interessos de Vilanova.  Escolti, 
que al final aquí estem per això. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sense... sense voluntat d’entrar a polemitzar, però sí fer dues consideracions 
sobre el que vostè acaba de dir.  Miri, la primera consideració, vostè pot 
comprendre perfectament que nosaltres podem tenir el mateix interès en 



 

 

defensar el govern de Convergència i Unió –no vull citar el govern de la 
Generalitat-, tenim el mateix interès en defensar el govern de Convergència i 
Unió que vostès.  I em refereixo al Partit dels Socialistes de Catalunya.  
Perdoni, i fins i tot segurament una mica menys que vostès, perquè al final 
vostès van votar la investidura del president de Convergència i Unió, cosa que 
nosaltres no vam fer.  Primera circumstància. 
 
Segona.  Segona circumstància.  Escolti’m, nosaltres el que posem en 
evidència és que en l’exposició de motius li hem dit: compartim els acords, són 
un objectiu per a la ciutat i amb això nosaltres hi estem d’acord, però allò en 
què es fonamenta aquests acords, allò que es fonamenta aquesta moció, ens 
sembla absolutament tendenciós, absolutament, perquè vostès atribueixen a 
un determinat govern o una determinada situació una sèrie de coses, moltes 
de les quals vénen d’abans, i això és el que nosaltres volem fer constar i 
volem posar en evidència aquesta contradicció.  Jo entenc que a vostè no li 
agradi, però nosaltres entenem que hi ha contradicció i el que volem és 
evidenciar-la i així ho fem. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Santamaría. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies.  Per polemitzar poc, perquè avui no és dia, ademés.  A veure, senyor 
alcalde, ningú defensa més que ningú, eh?  Repeteixo, el pressupost de la 
Generalitat no està aprovat, no ens inventem coses que no han passat 
encara, no han passat encara.  Les que han passat aquí no han vingut, en 
aquest Ple no han vingut.  Retallades que s’han produït no han vingut, i 
sobretot no confonguem el ciutadà.  Jo crec que tothom estem d’acord en que 
totes les necessitats educatives, perquè sense educació i sense formació el 
futur no existeix, el futur no existeix, i evidentment no és època ara perquè ens 
discutim perquè tu fas, jo no faré, no.  Ara, hi ha asseveracions que aixequen 
l’ànim, que si realment hem de fer que el ciutadà entengui que estem tots 
perquè aquesta ciutat evolucioni i no se’n sortiran aquests joves nostres, ni 
ens ho perdonaran si no tenim una bona oferta educativa i una bona formació, 
estem tots a la una.  Ara, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, no 
fem discursos que polititzen i a més a més, torno a repetir, no vull dir la 
paraula que estic pensant, sinònim, absolutament oportunisme polític per 
l’època en què estem, i no hi ha més.  I evidentment nosaltres estem no al 
servei, al requeteservei, i detectant una necessitat aquí ens tindran, però 
d’aquí no hem de fer tot un discurs que “somos los mejores”, doncs tots ho 
serem, o ho som.  Gràcies. 
 



 

 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Jo només voldria subratllar que en el meu ànim ni en la intervenció hi 
ha hagut la vocació de dir “els d’abans” i “els d’ara”.  Miri, aquest debat els hi 
deixo per al Parlament, que segurament el deuen tenir aquest debat.  Però 
aquí el que hem de parlar són de les coses que s’han de defensar per a la 
nostra ciutat, governi qui governi, i em sembla que és un error sempre tenir la 
recança perquè estan els meus o estan els altres.  Però em sembla que en 
aquest sentit, en fi, no, no cal estendre’s més, perquè han quedat les 
posicions fixades.   
 
Vots a favor de la moció, amb les esmenes que demana la senyora 
Santamaría.  Escolteu una cosa, cadascú fa el que vol, no?, però si es 
demana, no?, si es demana que es corregeixi... que s’acceptin unes 
esmenes... jo pregunto, eh?, si es demanen unes esmenes i s’accepta, lo 
normal és per votar-ho a favor, no?, dic jo, eh?  És a dir, quan un demana una 
esmena i és acceptada i es vota igual que si no hi hagués l’esmena... en fi, 
que no passa res, eh?, que hem vist coses més... però... 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Les esmenes eren retirar el paràgraf i el canviar el títol perquè el responsable 
de l’ús indegut de no sé què ha dit, que ho tinc apuntat... 
 
SECRETARI 
 
La paraula “retallada”, del títol de la moció... 
 
ALCALDE 
 
Era perquè quedés clar que no hi ha retallades a l’educació a Catalunya.  I en 
tot cas, si hi ha una esmena acceptada, lo normal... bueno, escolti... 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
No, escolti, no comencem.  Que no és lo normal ni no normal, podem fer el 
que volguem... 
 
ALCALDE 
 
Lo habitual, lo habitual. 
 
 
 



 

 

PURI SANTAMARÍA 
 
És que clar...  Si us plau... 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Puc demanar la paraula, senyor alcalde?  Per posicionar el grup de 
Convergència i Unió.  El grup de Convergència i Unió s’abstindrà en aquesta 
moció perquè tot i que en els acords en gran part estem d’acord, considerem 
que aquesta moció s’està utilitzant de manera incorrecta en aquest Ple 
municipal i per aquest motiu nosaltres ens abstindrem. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Per tant, com vostè podrà imaginar, no acceptem les esmenes, com 
sembla raonable.  De tota manera, senyora Santamaría, han d’entendre la 
meva sorpresa, perquè si vostès demanen unes esmenes i les acceptem, lo 
normal és... lo normal, lo habitual o el que pot entendre algú és que si estan 
acceptades les esmenes es vota favorablement.  No sent així, passem a la 
votació.  Vots a favor sense les esmenes.  Abstencions.  S’aprova amb 
l’abstenció de Convergència i Unió. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, PP, ICV-EA, ERC i CUP (16) 
  Abstencions: CIU (8) 
 

  12. MOCIÓ DE LA CUP EN CONTRA DE LA NO INSCRIPCIÓ DE 
SORTU AL REGISTRE DE PARTITS POLÍTICS. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la següent moció que és la que fa referència a la moció de la CUP 
contra la no inscripció de Sortu al registre de partits. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’esquerra abertzale basca ha seguit tot un procés d’anàlisi i negociacions, 
durant els últims temps, tant pel que fa entre les diferents sensibilitats que hi 
ha al seu interior, com amb altres partits i agents bascos que l’han dut a fer 
una renúncia expressa de la violència, a demanar el final de la violència d’ETA 
i a presentar un nou projecte polític anomenat Sortu. 
 



 

 

El passat 9 de febrer l’esquerra abertzale va inscriure al Registre de Partits 
Polítics aquest nou partit polític, per tal de poder presentar-se a les 
properes eleccions municipals, amb uns estatuts on es condemna 
explícitament la violència política. 
 
El dia 23 de març el Tribunal Suprem va acordar la no legalització de Sortu 
per 9 vots contra 7, amb l’argument que persegueix continuar les activitats de 
la il·legal Batasuna. Sembla que per aquest tribunal encarregat d’aplicar una 
llei d’excepció anomenada Llei de Partits, creada ad hoc per impedir que 
l’esquerra abertzale es pugui presentar a unes eleccions, no n’hi ha prou amb 
la treva d’ETA decretada el 16 de gener i propiciada i forçada des de 
l’esquerra abertzale, ni amb que els estatuts de Sortu condemnin 
explícitament la violència, ni amb la condemna feta per Sortu el 10 de març 
quan es van conèixer els plans d’ETA d’atemptar contra el Lendakari o amb la 
condemna clara de la “kale borroka” feta per Sortu.  
 
Què més ha de fer l’esquerra abertzale per demostrar la seva desvinculació 
de la violència i la clara aposta per un procés de pau que acabi amb la 
violència al País Basc? Sembla que certs sectors i poders fàctics de l’Estat es 
troben còmodes amb l’status quo actual i seguiran posant pals a les rodes per 
evitar la normalització de la situació al País Basc, el final de la violència i la 
legalització de l’esquerra abertzale, com es pot observar per les nul·les 
reaccions a la treva unilateral d’ETA. 
 
Una vegada més el Tribunal Suprem en comptes de demostrar la culpabilitat 
de l’esquerra abertzale, actua de manera preventiva obligant-la a demostrar la 
seva innocència. Una vegada més el poder judicial espanyol, escudant-se en 
la Llei de Partits aprovada pel PSOE, PP, CiU, CC i PA, allarga la situació 
d’excepció al País Basc i tornarà a impedir que una part important de la 
societat basca es pugui expressar lliurement a les municipals del proper 22 de 
maig. Una vegada més es prohibirà defensar el projecte polític de l’esquerra 
abertzale en unes eleccions “democràtiques”. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i 
la Geltrú proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels 
següents acords: 
 
“1) Expressar la preocupació per l’allargament de l’estat d’excepció al País 

Basc que impedeix la presència de Sortu a les properes eleccions 
municipals, tot i les clares mostres de condemna de la violència. 

 
2)  Mostrar la perplexitat per la no admissió de la inscripció de Sortu al 

Registre de Partits Polítics. 
 



 

 

3)  Donar suport a totes les accions legals i polítiques que realitzi l’esquerra 
abertzale per ser present a les properes eleccions municipals, sempre que 
segueixi fent una clara aposta per la pau i el final de la violència. 

 
4)  Instar els partits impulsors de la Llei de Partits a que deroguin l’anomenada 

“Llei de Partits” (Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny). 
 
5)  Fer arribar aquests acords a les direccions dels partits polítics que en el 

seu dia van donar suport a la Llei: PP, PSOE, CiU, CC i PA, al Lendakari, 
al president del Govern espanyol i al Tribunal Suprem.” 

 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, no és la primera moció que presenta ni la CUP ni que es presenta en 
general al Ple relativa doncs a la Llei de partits i els seus efectes.  En tot cas 
em sembla que s’ha iniciat, em sembla entendre que s’ha iniciat un procés 
polític al País Basc interessant els últims mesos o l’últim any, on ja entenem o 
volem confiar que és així, hi ha uns canvis substancials en les voluntats 
polítiques en aquest cas doncs de l’esquerra abertzale i pensem que la Llei de 
partits ara està sent, com ja ho crèiem per principis abans però ara fins i tot 
estratègicament una tanca a l’avenç d’aquest procés, i tornem a demanar amb 
aquesta moció doncs que es derogui, que es modifiqui la Llei de partits, per tal 
que s’hagués pogut inscriure –ara ja han passat, perquè ja ha estat doncs-, 
que s’hagués pogut inscriure la nova formació de l’esquerra abertzale amb 
aquests nous estatuts i amb aquesta condemna explícita, no només en els 
estatuts sinó també en els mitjans públics i ad hoc, és a dir, a posterior doncs 
a anuncis o a descobriments policials entorn a futurs atemptats d’ETA, doncs 
la condemna explícita que ha fet Sortu de la violència avançant-se al que 
poguessin exigir-li des dels tribunals o des de la resta de formacions 
polítiques, pensem i volem confiar que és una aposta que pot tenir un 
desenllaç positiu, i positiu vol dir que s’acabi amb la violència, i per això doncs 
tornem a presentar una moció doncs que torna a demanar la derogació 
d’aquesta Llei de partits. 
 
ALCALDE 
 
Iolanda.  Sí, parlem tots, no?, segurament parlaran tots els grups. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per... previ al Ple li hem fet la possibilitat de en el primer acord 
fer una modificació.  Jo crec que l’esperit possiblement s’entén, però 
formalment la paraula “expressar la preocupació per l’allargament de l’estat 



 

 

d’excepció al País Basc”, crec que... suposo que és una situació doncs que no 
s’entén, que ja hi ha prou respecte a aquest allargament, i que a lo millor jo li 
demanaria doncs si és possible a l’acord primer doncs canviar “per 
l’allargament de l’estat d’excepció”, doncs “per l’allargament excepcional que 
té aquest procés”, que no s’entén, no?  I en aquest sentit anunciar-li el vot 
favorable de la nostra formació política, bàsicament perquè en coherència 
amb el que hem anat doncs votant respecte al que crèiem que era injusta una 
Llei que eliminava l’oportunitat de concurrència dels partits polítics doncs no 
és ni molt menys el sentit democràtic que hem de tenir en aquest país, i per 
tant doncs li votarem favorablement si accepta simplement aquesta expressió, 
aquesta transaccional. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Tomàs? 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, des d’Esquerra votarem favorablement a la moció.  No sé si ho ha dit 
vostè abans, però aquest Ple ja es va manifestar en contra de la Llei de 
partits, eh?, aquest Ple... és que no sabia si ho havia comentat bé.  I això, 
doncs que donarem suport. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Tan breument només per fer un aclariment; l’estat d’excepció al País Basc no 
va començar amb la Llei de partits, va començar quan uns van començar a 
assassinar als que defensaven idees des de la democràcia. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Primer per demanar, és a dir, la CUP accepta derogar aquesta expresió de 
“l’estat d’excepció”?  Val.  Entès això, per posicionar el grup de Convergència i 
Unió, nosaltres estem a favor doncs de que totes aquelles opcions 
democràtiques que vulguin ser partícips d’una forma normal en el País Basc 
respectant diguem els processos doncs tan de rebuig a la violència i d’aposta 
per la pau, el vot del grup municipal de Convergència i Unió respecte a la 
moció plantejada per la CUP serà favorable. 
 
ALCALDE 
 
Juan Luis, senyor Ruiz. 
 
 



 

 

JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, se sent?  En tot cas, també molt breument, vostès saben que en aquest 
tipus de mocions la posició del grup municipal socialista acostuma a ser 
d’abstenir-se, no?, no pronunciar-se pel que fa a sentències i processos 
judicials, el que passa que en aquest cas concret i en aquest cas especial 
votarem favorablement a la moció, en tant i en quant que modifiquen lo d’estat 
d’excepció.  I bàsicament per una sèrie de motius, el primer perquè el grup 
municipal socialista en el seu moment diferents regidors van votar 
favorablement a la moció que anava en contra de la Llei de partits l’any 2002.  
Després perquè entenem que aquest tipus de sentències tampoc ajuden ni 
faciliten massa arribar cap al camí que tots volem, que és que hi hagi una pau 
definitiva al País Basc.  I després perquè el propi tribunal s’ha mostrat dividit 
respecte a aquesta sentència.  Per tant, per aquestes qüestions doncs 
nosaltres votarem favorablement a la moció que se’ns presenta, en el ben 
entès de la modificació del punt número 1. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor?  Vots en contra?  
 
Es vota la moció amb la transacció al primer acord, que consisteix en substituir 
“per l’allargament de l’estat d’excepció” per “per l’allargament excepcional que 
té aquest procés”. 
 
La moció s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22) 
  Vots en contra: PP (2) 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“1) Expressar la preocupació per l’allargament excepcional que té aquest 

procés al País Basc que impedeix la presència de Sortu a les properes 
eleccions municipals, tot i les clares mostres de condemna de la violència. 

 
   2)  Mostrar la perplexitat per la no admissió de la inscripció de Sortu al 

Registre de Partits Polítics. 
 
   3)  Donar suport a totes les accions legals i polítiques que realitzi l’esquerra 

abertzale per ser present a les properes eleccions municipals, sempre 
que segueixi fent una clara aposta per la pau i el final de la violència. 

 



 

 

   4)  Instar els partits impulsors de la Llei de Partits a que deroguin 
l’anomenada “Llei de Partits” (Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny). 

 
   5)  Fer arribar aquests acords a les direccions dels partits polítics que en el 

seu dia van donar suport a la Llei: PP, PSOE, CiU, CC i PA, al Lendakari, 
al president del Govern espanyol i al Tribunal Suprem.” 

 
  13. MOCIÓ DE LA CUP PER EVITAR LA INSTRUMENTALITZACIÓ 

DELS MENORS DURANT LES CAMPANYES ELECTORALS. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la següent moció, que és la referida a en contra, de la CUP, en 
contra de la no inscrip.... perdó, per evitar la instrumentalització dels menors 
durant les campanyes electorals. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que les campanyes electorals 
dels diferents partits han d’anar únicament adreçades a les persones majors 
d’edat i han d’evitar la instrumentalització dels menors d’edat. En aquest sentit 
creiem que no és positiu que es faci material de campanya adreçat als menors 
ni que s’utilitzin actes destinats als infants com a reclam per captar els seus 
pares en actes de campanya electoral. 
 
Per aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents 
acords: 
 
“1) Instar tots els partits polítics i candidatures presents a la ciutat a que evitin 
confeccionar i repartir material de campanya electoral adreçat als menors 
d’edat. 
 
2) Instar tots els partits polítics i candidatures presents a la ciutat a evitar 
programar actes adreçats als menors d’edat, fora d’aquells serveis que siguin 
destinats a facilitar l’assistència a actes polítics a les persones amb infants al 
seu càrrec, durant les diferents campanyes electorals.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, si us plau. 
 
 
 



 

 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
No hi ha cap aclariment per part del secretari? 
 
ALCALDE 
 
No és aquesta, eh? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Però aquesta també la podries fer.  Crec que és el mateix... 
 
ALCALDE 
 
El mateix?  No, jo crec que no, eh? 
 
SECRETARI 
 
No, no, no. 
 
A la comisió de... a la Junta de Portaveus el secretari va fer algunes 
consideracions respecte la darrera, amb relació a les competències municipals 
versus Junta Electoral, eh?, però no era amb relació a aquestes en concret, 
perquè aquesta és una petició adreçada als partits genèrica, que no intervé 
directament un acord municipal. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, en tot cas hi ha una consideració prèvia, en tot cas que ja la faig jo, que és 
que l’acord que es proposa aquí és un acord de bona voluntat de qui el 
subscrigui, per tant no és un acord... no es pot acordar, aquests dos acords no 
és res que sigui després vinculant per part de l’administració.  En tot cas és 
una moció que es podria haver tractat per exemple en una reunió de tots sis 
partits, a banda del Ple, però que entenem que com que mensualment ens 
trobem al Ple és un lloc pertinent també per fer aquests acords o que almenys 
és un lloc que es presta doncs a proposar aquests acords. 
 
Nosaltres no la presentem per anar en contra de ningú, nosaltres la presentem 
per una reflexió que fem –aquesta i la següent també-, una reflexió que fem 
entorn als processos electorals, a les campanyes electorals i al tractament que 
veiem que en altres països es dóna en aquests processos electorals i que es 
dóna al nostre país, i quines actituds agafen o quins principis respecten partits 
en altres països, en altres contextos, i quins s’agafen aquí, i de tots plegats 
veiem que és necessari en tot cas un principi, un principi d’acord, un principi a 



 

 

respectar, pensem nosaltres, per no utilitzar els menors en els actes 
electorals.  I en diferents sentits no utilitzar-los en els actes electorals o en 
campanya electoral, no utilitzar-los com a imatge ni utilitzar-los com a reclam.  
Pensem que és important, pel respecte al procés electoral, pel respecte al 
debat de projectes i idees, no vincular els menors de forma sentimental ni en 
la publicitat ni en... ni com a reclam per atreure doncs gent, votants o atenció.  
Pensem que no s’ho mereixen, que els infants són infants, no són infants ni 
vermells, ni verds, ni grocs, són infants, i que en tot cas els infants són 
susceptibles de, òbviament, de veure’s atrets per unes campanyes de 
màrqueting, per uns missatges adreçats expressament a ells, etc., que vinculin 
els pares sense que s’hi vulguin veure vinculats doncs amb aquell partit, amb 
aquella campanya, etc.  I per tant pensem que és important mantenir-se’n al 
marge, i com que són dues propostes, és una proposta amb dos punts, de 
bona voluntat, i la línia roja que separa què és la utilització electoral dels 
menors i què no ho és, no és clara, no està delimitada, en tot cas propos... 
aquí cadascú que interpreti quina és la seva no utilització electoral dels 
infants, dels menors d’edat. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Iolanda Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, per posicionar el govern i una mica és per casi reproduir casi la discusió 
que... o el debat que vam tenir doncs a la Junta de Portaveus.  Clar, vostè 
mateix ho deia, aquesta línia és fràgil, vull dir, l’organització de concerts que 
s’han fet a la nostra ciutat, alguns també organitzats per la seva formació 
política en aquest sentit, on van adolescents, es consideren menors?, són 
menors legalment, doncs és complicat.  O a vegades doncs certs serveis que 
donen les formacions polítiques perquè puguin assistir doncs evidentment 
doncs els adults als actes i poder conciliar doncs l’activitat política, que crec 
que és honorable i que hem de respectar i potenciar, compartint doncs que els 
fills acompanyin o estiguin en alguns dels serveis que donen les mateixes 
formacions.  Crec que és una línia doncs complicada, fràgil, hi ha debat.  En 
tot cas nosaltres entenem que hi ha una Llei electoral que en aquest cas 
explicita i que determina doncs claríssimament les regles del joc i les regles en 
les que totes les formacions polítiques hem de funcionar, per tant també hi ha 
una altra llei en aquest cas, que és la de protecció de menors, que explicita 
claríssimament com la nostra societat els protegeix de qualsevol utilització en 
aquest sentit i per tant entenem perfectament l’esperit de la moció, creiem que 
doncs actualment ja hi han els instruments i les competències pertinents 
legals com per vetllar per tot això.  En tot cas doncs la disposició del que digui 
la nostra Junta Electoral de zona i el que puguem fer doncs a partir de les 



 

 

reunions que des de l’Ajuntament es realitzin a les formacions polítiques que 
concorrem, doncs anem parlant-ne, no?  En tot cas nosaltres votaríem en 
contra doncs de la moció. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per abreujar i sense que serveixi de precedent, tot l’acord amb 
l’exposició que ha fet la senyora Sánchez, inclús jo diria que potser ella ho ha 
fet amb un esperit conciliador, jo no em podria imaginar que els candidats de 
les properes eleccions anéssim amb les butxaques plenes de carmels i abans 
de donar la mà a algú li demanem el carnet d’identitat per verificar que sigui 
menor d’edat o no sigui menor de d’edat, no?  Per tant, a mi em dóna la 
impresió de que els menors en aquest sentit estan suficientment protegits, hi 
han les lleis que aixins ho estableixen i per tant no creiem que siguin 
necessàries mesures addicionals. 
 
ALCALDE 
 
Glòria, senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies.  A risc de repetir-me, perquè ja s’ha argumentat per tot arreu, el 
que vosaltres... el que vostè demana a la moció ja està regulat amb una Llei, 
la Llei de protecció de menors.  Però a mi m’ha fet gràcia en el moment de 
l’argumentació que ha dit: home, que no s’utilitzin els menors per condicionar 
el que els pares vinguin.  Miri, hi ha una determinada formació que organitza 
un concert aquest cap de setmana i jo, com a mare, m’he vist obligada a 
pagar l’entrada a la menor que assistirà a aquest concert.  I no sé si això se’n 
diu utilització de menors o no, jo d’entrada he pagat l’entrada.  Votarem que 
no, eh?, votarem que no nosaltres. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Era previsible, eh?, la conyeta i la broma i tal.  Sí, sí.  Sí, no, els caramels i 
demanar el carnet, i això, i que si el concert, etc.  Nosaltres, nosaltres hem 
plantejat que no s’utilitzin... o sigui, no s’adrecin actes a menors, no s’adreci 
publicitat ni reclam explícitament per a menors.  No, no, vull dir, era molt 
previsible, eh?, el que sortissin amb aquestes argumentacions i el d’allò... allà 
la consciència de cadascú.  A nosaltres ens fa vergonya veure una plaça 



 

 

plena de castells inflables, ens fa vergonya.  Ens fa vergonya veure els nens 
campant amb un munt de globus de partits també.  És una opinió, és una 
opinió particular.  Ho hem debatut i fa anys que ho hem comentat i a les 
últimes eleccions municipals, o no municipals, no recordo, no ens va agradar, 
no ens va agradar i pensàvem que s’estava utilitzant electoralment.  En 
conseqüència, i respectem que no comparteixin l’exagerada potser posició 
nostra, però no la trobem nosaltres exagerada; en conseqüència presentem 
per a aquest procés electoral una moció, que vostès poden treure-li punta al 
llapis i dir: “al concert hi aniran menors”.  Clar, no els hi prohibirem l’entrada.  
Tampoc estem dient, o sigui... però és que no ho diu això aquí, no ho diu això 
aquí.  Està molt bé... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, aquí: instar tots... programar... 
 
ALCALDE 
 
Està argumentant el senyor Arrufat ara. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No ho diu, eh?, no diu que els menors no puguin entrar als actes electorals, 
que se’ls hagi de tapar els ulls quan passin per davant d’un cartell, i conyetes 
com aquestes en podríem fer moltes, també, eh?, d’exageracions de 
l’argumentació, però no ho diu.  Està demanant que no s’utilitzi explícitament 
els menors ni com a reclam ni com a imatge per un procés electoral que 
pensem que ha de debatre idees i projectes, i l’ha de debatre entre adults.  I 
òbviament els menors són ciutadans també del país, de la ciutat, etc., i es 
creuaran pertot arreu, i és una qüestió de voluntat només.  No crec que es 
pugui dir que un concert s’organitza explícitament perquè els menors hi 
assisteixin.  En tot cas són una conseqüència col·lateral d’organitzar una 
activitat lúdica, igual que un acte amb música o qualsevol cosa al carrer 
electoral no està... no té perquè estar forçosament pensat pels menors i els 
menors hi poden venir.  Ara, un castell inflable no està pensat perquè hi salti la 
gent de 40 anys, entenc.  I ara ja he fet jo... 
 
ALCALDE 
 
Escolta’m, jo... és que volem insistir també en el... en el... en les raons de la 
negativa.  És a dir, hi ha una línia molt difosa, que és molt subjectiva, que és 
allò que és susceptible de pensar un que és utilització dels menors, no?  Una 
línia que la interpreta basant cadascú.  El que vostè feia referència dels 
castells inflables, jo puc tenir una opinió sobre el particular i per això en 



 

 

l’organització política en la qual alguna incidència tinc intento que no ho facin.  
Però és una opinió subjectiva, perquè la línia és molt difosa entre el que és i el 
que no és, no?  En aquest sentit això es presta a que algú digui: home, i fer un 
concert d’un grup que als adolescents els hi agrada molt doncs també és una 
manera de atraure per un acte polític, o en tot cas d’una formació política, a 
canalla, diguem-ne, a xavals adolescents.  És una línia difosa.  Aleshores, 
davant d’aquesta difícil barrera, perquè cadascú tindrà la nostra opinió, 
posicionar l’Ajuntament d’una forma tan taxativa no aporta res, perquè en el 
fons un dirà: no, no, si jo estic complint la moció, perquè estic posant castells 
inflables però ho estic fent per... perquè estic fent un acte en un altre lloc i així 
els tinc... tinc els nanos allò... ocupats.  I un altre dirà: jo hi faig caramels, però 
els faig per a tots.  Un altre dirà: jo faig globus però els faig per a tots, no 
només per als nens.  Que l’Ajuntament ens posicionem en aquesta direcció 
em sembla que com és una opinió tan subjectiva de cadascú allò que és i allò 
que no és... jo entenc el que vostè diu perfectament, però es fa difícil de votar-
ho des d’aquesta perspectiva, perquè es presta a això que hem comentat, no?  
Voldria subratllar només això perquè no penso, si em permet l’expresió, que 
hagi presentat una cosa que no té sentit, en absolut.  Entenc el que... el sentit, 
però es fa difícil de delimitar el que és i el que no és perquè cadascú 
probablement dels 25 tindrem una opinió una mica diferent i pel que vostè ha 
dit i per la seva intervenció em sembla que comparteixo bastant el criteri, el 
seu, però insisteixo que és subjectiu. 
 
Vots a favor?  Vots en contra?  Decau la moció. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CUP (1) 
  Vots en contra: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
 

  14. MOCIÓ DE LA CUP PER GARANTIR LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE LES DIFERENTS CANDIDATURES A 
LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS. 

 
ALCALDE 
 
I la següent moció de la CUP és amb relació a garantir la igualtat 
d’oportunitats entre les diferents candidatures a les properes eleccions 
municipals.   
 
Si em permet, perquè el debat que es va produir, perquè... per centrar-ho una 
mica i si consideren que no... que dic algo que no és exactament el que vam 
dir, és que aquesta moció fa referència a una sèrie d’acords municipals, 
alguns acords municipals que no tenim amb relació a la distribució d’espais a 



 

 

la televisió, amb relació a la distribució d’espais a la ciutat els diferents partits 
polítics, en els quals nosaltres no tenim competència, sinó que és la Junta 
Electoral la que directament decideix.  I des d’aquesta perspectiva em sembla 
que el senyor Gomáriz deia: la podem aprovar, però és inaplicable perquè 
l’Ajuntament no és el que decidirà quants espais té cada un, ni l’Ajuntament 
decidirà si es pot utilitzar el TOC tal dia per part del PSC, no?, o el que sigui.  
En aquest sentit hi havia aquesta prèvia, eh?, feta per part del secretari.  
 
Endavant, llegeixi la moció. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que en una democràcia és 
imprescindible la igualtat d’oportunitats entre els diferents partits i 
candidatures que es presenten en qualsevol procés electoral. Creiem que 
aquesta igualtat de condicions no només ha de ser entre els partits i 
candidatures amb representació a la cambra en procés electoral, sinó que 
s’hauria de fer extensiu a totes aquelles opcions que no en tenen. Entenem de 
la dificultat que això pot comportar en comicis on s’hi presenten desenes de 
candidatures, tot i que també és prou conegut que hi ha estats on s’han trobat 
mecanismes per garantir molt més la igualtat de condicions que no pas a 
l’Estat espanyol. 
 
Ara bé, és en comicis com els municipals on creiem que és més fàcil que es 
pugui garantir un procés electoral més just per a aquelles opcions que no es 
troben representades al consistori i, per tant, creiem que les properes 
eleccions municipals del 22 de maig poden esdevenir una bona oportunitat 
perquè l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faci un pas endavant per garantir 
un procés electoral més just, on totes les formacions polítiques tinguin 
exactament les mateixes oportunitats de donar-se a conèixer a la ciutadania. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents acords: 
 
“1) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a garantir la igualtat 
d’oportunitats entre tots els partits polítics i candidatures als comicis 
municipals del proper 22 de maig, tinguin o no representació al consistori 
actual, només limitant-ho a aquells partits que demostrin actituds racistes, 
xenòfobes, homòfobes, masclistes o que defensin postures contràries al 
respecte dels drets humans. 
 
2) L’Ajuntament cedirà els mateixos espais per a la publicitat electoral a totes 
les candidatures, independentment de la seva representació al consistori, 
sempre que no incompleixin el primer acord.  



 

 

 
3) L’Ajuntament estudiarà la possibilitat de fer una publicació que arribi a totes 
les llars durant la campanya electoral, on hi hagi un espai perquè totes les 
candidatures que compleixin el primer acord puguin explicar el seu projecte 
per a la ciutat en igualtat de condicions. 
 
4) L’Ajuntament insta ICVSAM a que faci seus aquests acords i que, per tant, 
destini els mateixos espais publicitaris i que faci el mateix tractament, incloent-
hi els debats electorals, a totes les candidatures que es presentin a les 
properes eleccions municipals a Vilanova i la Geltrú i que no incompleixin el 
primer acord.” 
 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, com la moció anterior, bé, de fet el faré després el matís, però com la 
primera moció, aquesta és una moció en la que nosaltres expliquem, o 
expressem i proposem el que a nosaltres ens semblaria que hauria de ser 
l’organització de la... o millores que haurien de tenir i contemplar l’organització 
del procés electoral.  El matís que aclaríem amb el secretari, i em corregeix el 
secretari si ara m’equivoco, és que la Llei electoral marca una distribució, 
excepte que pot ser una altra si el conjunt de forces polítiques que es 
presenten acorden que sigui una altra.  Que això en tot cas no... un acord de 
Ple ni ho aprova ni ho desaprova, perquè ha de ser un acord entre partits, és a 
dir, que cap partit denunciï allò que l’Ajuntament organitza, la distribució de 
zones de organitzi, però que hem comprovat que hi ha alguns altres 
ajuntaments que ho fan així, històricament des de la transició i s’ha mantingut i 
distribueixen per igual i donen igual oportunitat a totes les candidatures que es 
presenten.  Això és clar, si no hi ha cap,  només que hi hagi una sola 
candidatura que ho denunciés a la Junta Electoral quedaria invalidat.  Bé, però 
en tot cas la posició existeix.  Repeteixo que és una moció que crec que 
només en el punt 3 tindria conseqüències si s’aprova per majoria, és a dir, o 
hauria de tenir conseqüències, que això és relatiu que es compleixin les 
mocions del Ple.  Però en tot cas els altres tres punts tornen a ser punts d’una 
proposta de cara als partits, no de cara a que el Ple l’aprovi o no, és a dir, de 
la voluntat o no, de la voluntat o no que tinguin els partits d’estar-hi d’acord i 
de... 
 
Nosaltres proposem treballar al màxim per canviar el concepte dels processos 
electorals que subjectivament pensem, però pensem que és una subjectivitat 
força compartida, són processos força denostats popularment a les nostres 
societats, força denostats, és a dir, la gent té una mala impressió, té una mala 
idea, té un concepte negatiu dels processos electorals.  És una idea subjectiva 
però pensem que la subjectivitat va més enllà de nosaltres, en tot cas.  I 



 

 

pensem que no podem romandre impassibles davant d’un deteriorament del 
prestigi d’allò que és el moment àlgid del procés democràtic i el moment àlgid 
és justament quan es produeix un major interès i un major debat sobre les 
idees i propostes i quan la ciutadania exerceix el vot per triar els seus 
representants.  Pensem, de fet, que és el moment més àlgid de les eleccions, 
no ho és les eleccions, sinó és el procés electoral, sobretot perquè les 
eleccions és el fet concret, però depenen sobretot de quin procés electoral es 
fa abans, quins debats hi ha hagut, quines propostes fan els partits, 
evidentment, quina qualitat presenten, etc.  Pensem que no podem restar 
impassibles i escudar-nos en que: oh, Llei electoral, oh, una altra, ens ho fa, 
no?, perquè al cap i a la fi l’Estat segurament trigarà molt més en modificar 
profundament o a modificar substancialment les regles en què es basen els 
processos electorals per obrir-los, que no pas l’Ajuntament, molt més proper a 
la ciutadania, molt més hàbil i àgil a l’hora d’innovar i a l’hora de fer apostes, 
propostes, experiments, experiències, que ens serveixin per demostrar doncs 
que hi ha una obertura en el procés electoral i que el ciutadà és el qui està al 
centre.  El ciutadà se l’informa, el ciutadà té drets, el ciutadà no només és 
receptor d’imatges corporatives de flaixos, d’estratègies de màrqueting, 
d’eslògans que tenen ganxo o no tenen ganxo, els quals són ben legítims i 
tots els fem, sinó que a més a més té i mereix un respecte, una informació per 
igual, que rebi a casa, que pugui jutjar sense estar sotmès només a eslògans, 
flaixos, impressions subjectives sobre imatges, etc., a que pugui decidir sobre 
la idea, el projecte, el candidat, el que sigui, el partit doncs que més li 
interessi.  Pensem que és positiu i pensem que evidentment ens podem 
escudar en la Llei electoral, ens podem escudar en que això no ho fa ningú, 
etc., quan sabem que hi ha ajuntaments aquí al Principat que ho fan, però 
nosaltres pensem que l’Ajuntament de Vilanova podria fer-ho perfectament. 
 
Ja vam presentar en el seu temps, abans de les anteriors eleccions, una petita 
proposta concreta per aplicar, pràctica, factible, que no apliquen els altres 
ajuntaments de Catalunya, però que podria resultar.  En aquest cas l’ampliem 
una mica més i diem que es reparteixin iguals espais arreu de la ciutat, per a 
totes les opcions polítiques que s’hi vulguin presentar.  Òbviament ho fem i 
afegim a la moció que no se’ls donin a opcions racistes.  I entenem que dir qui 
és racista i qui no, com que no ho fa cap tribunal, perquè tenim una Llei de 
partits, bueno, serveix per unes coses i no per les altres, no ho pot decidir 
l’Ajuntament, però nosaltres no deixarem de posar-ho perquè la Llei no ho 
reculli.  En tot cas, qui fa la Llei o qui no fa la Llei que hi reflexioni, però 
nosaltres no deixarem de posar-ho.  I demanem també que ICVSAM, instem a 
ICVSAM, que és allò que regula, o sigui, és l’organisme que organitza 
bàsicament la ràdio, i que per tant, com que la ràdio sí que és municipal, no 
com la TDT, doncs sí que pot tenir-hi mà en la ciutat de Vilanova, la TDT seria 
un acord encara més ampli que s’hauria de fer doncs amb tota la resta de 
partits de la comarca, ja pensem que se’ns en va de l’àmbit d’actuació, però 



 

 

en tot cas ICVSAM sí que podria fer-ho.  I finalment fem una proposta, 
aquesta, la tercera, la que sí que és votable, diguéssim, la que sí que per 
acord de Ple es podria realitzar i no només per acords dels partits, fem una 
proposta de... es pot fer en un format diferent, però fer una publicació a l’abast 
de tots els ciutadans, on en un sol –i aquest concepte ja el vam repetir en la 
moció que vam presentar al mes de setembre-octubre, com deia abans-, en 
un sol lloc la ciutadania pugui veure i triar en igualtat de condicions les opcions 
que es presenten.  Això pot ser una publicació de paper, el paper costa diners, 
però hem de valorar també en quina estima tenim i amb quin prestigi volem 
deixar el procés electoral, i si és prioritari o no aquest procés.  En tot cas costa 
diners, però pot ser en altres formats perquè sortosament tenim Internet i 
tenim molts mitjans a l’abast per fer que hi hagi algun lloc, insistim en el 
concepte, un lloc on la gent pugui tenir una mirada als partits que es 
presenten.  Algú dirà: això ja ho compleixen els espais que... els minuts que 
es donen a cada partit en publicitat electoral.  No és un lloc, diguéssim, no és 
un sol lloc, o sigui, els anuncis passen, passen unes hores, a les altres no, 
passen els d’un, passen els d’altre, però no hi ha un lloc on serenament 
cadascú pugui explicar la proposta política que tingui i a més a més que 
estigui doncs en igualtat de condicions que els altres, tots junts, i el ciutadà 
pugui triar entre aquestes opcions.   
 
Pensem que són propostes que òbviament, bueno, no seran votades a favor, 
no prosperaran, però que ens les creiem, ens les creiem i s’hauria d’anar... 
s’hauria de caminar cap aquí i segurament cap a altres propostes més que no 
hem inclòs i que encara haurem de pensar, però que hauria d’avançar cap 
aquí el concepte de processos electorals i el paper, i la tinguda en compte del 
ciutadà com a centre d’aquest procés electoral, i no com a receptor de 
missatges de màrqueting. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Mirin, com vostès saben, el passat dia 28 de març 
es va aprovar el Decret 424/2011, pel qual es convoquen les eleccions locals 
de tot l’Estat espanyol.  Tal i com s’esmenta en el Decret, les eleccions vénen 
regulades per la Llei orgànica 5/85 del règim electoral general.  Aquesta Llei 
regula el funcionament de tot el procés electoral.  L’article 56 diu –no he 
traduït, eh?:  A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los 
Ayuntamientos, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria 
comunicarán los emplazamientos disponibles para la colocación gratuíta de 
carteles, en su caso pancartas y banderolas, a la correspondiente Junta 



 

 

Electoral de Zona.  Ésta distribuye los lugares mencionados atendiendo el 
número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición, en las 
anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción, atribuyéndose 
según las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor 
número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma 
circunscripción. 
 
O sigui, això, que ja s’entén el que vol dir de que en tot cas el partit majoritari 
d’un ajuntament representa que tindria més espais en contra del partit 
minoritari, aquí a Vilanova ja fa molts anys, molts, no ara que vostès que ho 
estan dient, sinó ja fa molts anys que es va tindre en compte.  I què passa 
aquí a Vilanova?, perquè és clar, hi ha grups que entren a l’Ajuntament que 
abans no hi han estat, per tant també han lluitat com vostès estan lluitant ara 
per tindre igualtat per altres grups, doncs hi ha grups que no hi eren doncs 
que també es van trobar en aquesta situació, que no estaven a l’Ajuntament i 
semblava que tinguessin un greuge que no tinguessin la mateixa oportunitat 
que els altres.  Per tant, a Vilanova, i per acord dels partits polítics locals, amb 
el vistiplau de la Junta Electoral de Zona, es fa un sorteig per repartir els 
espais, deixant un percentatge per possibles noves candidatures, i no podem 
fer-ho d’altra manera, sinó davant d’una possible impugnació de qualsevol 
partit, de qualsevol, no dels que estem aquí, de qualsevol que es presenta, la 
Junta Electoral de Zona anul·laria la decisió i tiraríem endarrere i faria acatar la 
Llei.  O sigui, per si algú no recorda, què fem a Vilanova?, per dir algo, si hi ha 
100 fanals, que en 100 fanals per penjar, com ho diu?, banderolas i tot això, 
en tocarien tants al PSC, una mica menos a Convergència, etc., etc., no, 
nosaltres agafem els 100 fanals i aquest any dividirem per set: sis grups que 
hi ha aquí, més un per... aquest un és perquè hi càpiguen tots els altres que 
no tenen representació –si no és així, senyor secretari m’esmena, eh?- i a 
llavors donem opció a tothom.  Per tant, ja fa temps que l’Ajuntament de 
Vilanova ho està fent això.  No s’ho ha inventat ningú, no ho aporten vostès, ja 
fa temps que ho estem fent.  Però ho estem fent sempre sota el vistiplau en 
aquest cas del secretari, que el secretari dels ajuntaments és el delegat a 
l’Ajuntament de la Junta Electoral de Zona.  Ell aquests acords els traslada 
allà i si hi estan d’acord doncs no hi ha cap problema.   
 
Per tant, en els punts número 1 i 2 de la seva moció no tenim competències. 
Però vull constatar que hem avançat i nosaltres algo hem fet, i ho han fet gent 
anterior a nosaltres, eh?, no ve d’aquesta legislatura això, ni molt menys. 
 
Sobre el punt número 4, l’article 61 de la Llei, de la mateixa Llei diu: La 
distribución de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace 
atendiendo el número de votos, el número total de votos que obtuvo cada 
partido –igual com abans-, federación o coalición en las anteriores elecciones 
equivalentes.  Per tant, no és tan taxatiu en el punt anterior i a Vilanova el 



 

 

Consell d’Administració d’ICVSAM i el Ple del Consorci Teledigital del Garraf 
han estat els dos òrgans de govern dels mitjans públics on s’han debatut les 
propostes de cobertura de la informació electoral, tant de ràdio com de 
televisió.  En aquests dos òrgans s’ha presentat una proposta que segueix els 
criteris que marca la LOREG, o sigui, la Llei electoral, la Junta Electoral 
Central, recomanacions del CAC, informe jurídic del XAL, que és la Xarxa 
Audiovisual Local, i l’informe jurídic del secretari del mateix Consorci.  I què es 
va decidir?, què es va informar l’altre dia al Ple del Consorci?  Espais 
electorals de publicitat: totes les formacions polítiques que es presenten a les 
eleccions de Vilanova tenen espais de propaganda electoral gratuïts a la 
ràdio, tinguin o no representació.  La durada dels espais està en funció de la 
seva representativitat, això sí.  A la televisió tenen dret totes les formacions 
que presentin candidatura com a mínim al 50% de la població de dret.  Una 
cosa és la ràdio i l’altra la televisió, que és més comarcal.  La presència de les 
formacions sense representació en el cas de la televisió pot arribar a 
representar la incorporació d’unes 20 noves propostes electorals en el conjunt 
dels municipis del Garraf, essent inassumible per l’estructura actual.  Això és 
lo que es va informar al Ple de l’altre dia. 
 
Pel que fa al punt número 3, que vostè deia, no està previst fer aquesta 
publicació.  Jo ara aquí hauria de dir: no hi ha partida, i és veritat.  El que sí hi 
ha és una idea embrionària que estem debatent en el govern i que demà a la 
Junta de Govern acabarem diríem de parlar-ne, i que serà presentada a la 
propera reunió de partits que tindrem la setmana que ve, espero, per parlar de 
temes electorals sobre la utilització de la web municipal.  O sigui, més o 
menys jo diria que anava pel mateix camí que diu vostè.  La idea que tenim 
uns quants de nosaltres és que a la web totes les formacions que es 
presentin, totes, tinguin un espai, amb la possibilitat de que s’incorporin les 
fotografies, els que en tinguin, de tots els regidors que vagin a la candidatura i 
a més a més amb un tampoc gaire extens, diríem, programa que puguin dir i 
pot ser sempre el mateix per a tots.  Aquesta és la idea nostra, no? 
 
Per acabar, vostè ho ha dit, ho ha dit abans, no?, per acabar recordar que la 
Llei de partits és el marc legal que pot dir si un partit és legal o no.  Per tant, 
en aquest cas nosaltres també no podíem dictaminar això.  Per tot això, tal 
com vostè s’ha pensat, no podem aceptar aquesta moció que ens presenta, 
no?  Voldria que entengués de que en el fons penso que molts de nosaltres 
podem estar d’acord, però la forma és aquesta i la Llei electoral és la que hi 
ha.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sánchez. 
 



 

 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Per posicionar el grup de Convergència i Unió.  Bàsicament no em referiré –el 
senyor Sanabra ja ho ha explicat a bastament-, nosaltres sí que voldríem 
matisar el fet, si la gent de la CUP hi estigués d’acord, en poder votar 
separadament, perquè sí que estaríem d’acord en que es pogués fer un acord 
de l’Ajuntament pel que fa referència al punt tercer.  Creiem que en lo altre 
l’Ajuntament no hi té cap tipo de competències.  Tampoc ens veiem amb cor, 
des del punt de vista municipal, a saber o valorar quines són les candidatures, 
les que nosaltres podem titllar o no titllar de... tot i que podem estar d’acord 
amb el fons del que planteja, eh?, però no ens veiem amb cor i entenem que 
les altres dugues doncs no hi tenim competències des del punt de vista 
municipal, però sí que creiem que l’Ajuntament podria fer un esforç, ja ho va 
fer, ja ho hem demanat, ho van demanar vostès en les altres eleccions, i 
entenem que el punt tercer sí que seria un punt en què Convergència i Unió hi 
donaria suport. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
El tema de votar els punts per separat, d’acord amb tot, però fixi’s la diferència 
de concepte, eh?, que jo li parlava d’igualtat d’oportunitats i vostè em parlava 
del màrqueting, és a dir, de donar igual espai o donar tants fanals i tants 
minuts de publicitat al màrqueting electoral.  Quan una mica l’exposició de la 
moció que he fet anava a subratllar el posar el ciutadà al mig i no els partits, el 
respecte al ciutadà, que és l’elector, el dipositari del poder al mig, i no tant el 
màrqueting que es dibuixa des dels partits.  És a dir, aquesta informació... a 
què em refereixo això?, a qüestions pràctiques, no?, als debats electorals, per 
exemple.  L’explicació no tant de minuts publicitaris sinó en debat electoral, la 
incorporació de totes les opcions, la generació d’interès al voltant de les idees 
i els projectes que es debaten en campanya, etc.  I era un matís perquè jo 
crec que era la diferència de concepte entre una... entre l’exposició i la rèplica.  
 
ALCALDE 
 
Jo no he entès la diferència. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, de l’enunciat... 
 
ALCALDE 
 
Jo crec que tots els partits, vull dir, m’explico el dubte, eh?  Jo crec que tots 
els partits, i aquí a Vilanova hi ha hagut la tradició d’aquesta que deia l’Albert, 



 

 

no?, de que tots els partits, fins i tot els que no es presentaven, poguessin 
tal... tenir un espai.  Clar, jo crec que tots els partits tenen interès en col·locar 
el ciutadà al centre i tots els partits utilitzen mecanismes per explicar-se i 
aquests mecanismes per explicar-se es materialitzen a través de publicacions, 
d’espais, dels mitjans de comunicació públics i privats, dels mecanismes que 
tenim a la societat per arribar a l’altre, amb la vocació d’expresar el que 
pensem.  I això, el que ha explicat el senyor Sanabra, és justament això, és 
intentar, dintre del marc legal que ens lliga, que això estigui a l’abast de 
tothom, amb unes mínimes garanties d’igualtat i equitat entre els uns i els 
altres, no?  Doncs per això deia que no és que el senyor Albert Sanabra 
col·loqui al centre el màrqueting i vostè el ciutadà, sinó que intentem justament 
això, donar marge per a tothom perquè tingui la possibilitat d’expresar les 
seves idees i posar-les al centre del debat polític, no? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Està molt bé, no?, però... 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, per perdonar-me la vida... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, està molt bé, però ell ha parlat... ha parlat de cartells... ai, fanals i 
minutatge dels spots publicitaris, és a dir... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
I de debats... no, i els debats... clar, ICVSAM són debats i tot això. 
 
ALCALDE 
 
I dels debats també.  És que és això el que m’ha sorprès, clar, els debats 
també. 
 
Molt bé, passem a la votació per separat.  El punt número 3, si li sembla 
comencem pel 3, punt número 3 vots a favor? 
 
SECRETARI 
 
El 3 s’hauria de matitsar que que compleixin el primer acord no seria 
d’aplicació, eh?, que compleixin el primer acord... 
 



 

 

ALCALDE 
 
Perquè no hi ha primer acord.  O sigui, per tant, això en coherència s’hauria 
de treure, no? 
 
SECRETARI 
 
Clar. 
 
ALCALDE 
 
Per... molt bé, vots a favor.  Vots en contra.  Decau amb els vots a favor de 
CiU i de la CUP i els vots en contra del govern i del Partit Popular. 
 
I passem a la votació dels altres punts.  Vots a favor?  Vots en contra?  Decau 
amb el vot a favor només de la CUP i en contra dels altres. 
 
Es primer lloc es vota separadament el punt 3 de la moció, amb la modificació 
d’eliminar “que compleixin el primer acord”.  El resultat és el següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 3 MODIFICAT: 
 
  Vots a favor: CIU i CUP (9) 
  Vots en contra: PSC, PP, ICV-EA i ERC (15) 
 
Decau el punt tercer. 
 
VOTACIÓ RESTA DE PUNTS: 
 
  Vots a favor: CUP (1) 
  Vots en contra: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
 
Decauen també la resta de punts.  Per tant, no s’aprova la moció. 
 

15. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• SOBRE LA POLICIA LOCAL 
 
ALCALDE 
 
Passem a l’apartat de preguntes.  
 
Molt bé, comencem amb la primera pregunta de la CUP sobre la Policia local.  
Endavant, endavant, primera pregunta sobre la Policia local.  Endavant. 



 

 

 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, sobre la Policia local.  () la proposta formulada crec que pel regidor de 
Seguretat () per un sindicat de l’Ajuntament sobre la reorganització de () 
possibilitats de () de la Policia local, ens agradaria saber què passa a l’entorn 
d’aquesta proposta. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Suposo que es deu referir de que quan nosaltres vam aprovar el pressupost al 
mes de gener, adjuntàvem la plantilla, en la plantilla hi havia dues vacants de 
les places de sergent.  Automàticament després, al cap de quinze dies, la 
Junta de Govern, com és preceptiu aprovava l’oferta pública.  A l’oferta pública 
surten doncs les dugues places de sergent, per tant aquí està l’oferta pública.  
Llavors, si ens remetem a altres anys vostès recordaran que normalment per 
desenvolupar aquesta oferta pública ho fem o bé dintre del primer 
quatrimestre de cada any o bé dintre de l’últim trimestre de cada any també.  
Un servidor tant en una paritària del mes de desembre, paritària és lo que fem 
amb el comitè i la junta de personal, com a la Comissió Informativa que els hi 
explicava el pressupost, els hi va comentar que no en tenia gaires, deixi-m’ho 
dir d’aquesta manera col·loquial, no en tenia gaires ganes de fer oposicions 
abans de les eleccions.  Per tant, vull que quedi constància de que ja hi havia 
aquesta idea de que tota aquesta oferta pública que hi ha pendent es faci 
després de les eleccions.  Per tant, si es fa després de les eleccions i som 
pràctics, doncs es farà si es considera bé després de l’estiu.  És clar, jo puc 
parlar fins aquí perquè com sap vostè perfectament doncs a partir del 10 de 
juny ja no hi seré, però aquesta és la realitat, només és aquesta. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
És vinculant això amb el següent govern?  O sigui, el següent govern que 
vingui aquesta promoció el vincula?, l’ha de fer obligatòriament?  Com també 
demanaríem que com a regidor de Seguretat Ciutadana traspassi tota la 
informació possible i totes les opinions que puguin tenir sobre quin és el futur, 
com s’hauria d’estructurar, etc., () al proper govern, perquè entenc que és 



 

 

important perquè és una regidoria molt () en el temps, no? i pensem que és 
important que hi hagi una certa continuïtat en la reflexió, en el coneixement de 
les coses vinculades a seguretat. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Anava a dir que sí que ho faré. 
 
ALCALDE 
 
Dono per sentat que naturalment, només faltaria... 
 

• SOBRE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES 
 
ALCALDE 
 
I la següent, Quim, és la relacionada amb l’Escola Oficial d’Idiomes. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Deduïm de la moció primera que, clar, nosaltres entem les preguntes al mateix 
temps que vostès entren les mocions, hem deduït per la moció primera que la 
pregunta ja està resposta.  No hi ha resposta de la Generalitat per fer l’Escola 
Oficial d’Idiomes?  O sigui, quin és l’estat de la promesa, diguéssim, del 
projecte de que es fes una Escola Oficial d’Idiomes a Vilanova? 
 
ALCALDE 
 
Míriam. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, aquest Ple el dia 5 de juny de l’any 2006 ja va fer la cessió del terreny, per 
tant fa cinc anys que està cedit el terreny i la situació fins ara ha estat de no 
construcció... de que no es construiria aquest edifici perquè es prioritzaven els 
ensenyaments primaris i secundaris.  Per tant els ensenyaments obligatoris es 
prioritzen davant d’altres ensenyaments i de serveis educatius, i per tant una 
mica esperaven a tenir les escoles que toquen construïdes abans de construir 
aquest edifici.   Malgrat tot nosaltres no cedirem en insistir en que és una 



 

 

necessitat per a la nostra ciutat una nova escola oficial d’idiomes, perquè la 
situació actual és molt precària. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Relacionat amb això que ja deduíem de la primera moció i del qual doncs de 
tot això ja n’érem coneixedors, la situació evidentment doncs de l’escola oficial 
d’idiomes restringeix el seu creixement.  De fet, ja hauria de ser més gran del 
que és ara perquè se’n queden fora doncs molts alumnes, i no és positiu en 
absolut doncs per generar fins i tot una situació econòmica positiva en el futur, 
que hi hagi molta gent que es vulgui formar en idiomes i no pugui a la nostra 
ciutat, però a més a més les propostes que puguin venir de Sitges per quedar-
se l’escola oficial d’idiomes si aconseguissin ells generar aquest espai o 
proporcionar-lo seria una pèrdua, crec, creiem que greu per a la ciutat, per 
tant demanem que fins i tot en les actuals instal·lacions de Joaquim Mir es faci 
tot el possible per cercar-li una altra ubicació, una ubicació complementària 
que permeti tenir totes les aules que calen per donar servei a totes les 
inscripcions. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Gràcies. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Sí, amb relació a possibles altres ubicacions, mentres no es construeix l’edifici 
definitiu, hem tingut llargues converses amb la direcció del centre i hem mirat 
moltes possibilitats.  Per exemple, doncs, els mòduls que han quedat lliures 
allà a la Collada, ara que ha marxat l’institut, hem mirat possibilitats de fer una 
planta a l’escola Pompeu Fabra, hem mirat possibilitats d’altres instituts que 
poguessin tenir més espais disponibles, però en tot cas sempre hi havia 
alguna cosa que no acabava de decidir, no?  Tot això ho hem fet amb la 
Mariona Carreras, eh?, la directora de l’escola oficial d’idiomes i per tant hem 
anat mirant altres alternatives a que poguessin disposar d’un espai més digne, 
però de moment doncs no l’hem trobat. 
 
 
 
 
 



 

 

PRECS 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Escolteu, precs.  Molt bé.  Jo demanaria que els precs que siguin... 
que facin referència a temes de gestió municipal els fem primers, perquè em 
consta que hi ha algun prec personal també.  Endavant. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  El prec va en el sentit que... vostès ho saben i també el govern 
moltes vegades ha parlat de l’eficiència energètica en els edificis i 
instal·lacions municipals i a més a més estem en una situació doncs en la que 
el govern, amb certa inventiva, doncs adopta mesures per tal de forçar l’estalvi 
energètic per part dels ciutadans, no?  Ja fa temps que vinc observant que a 
determinades zones de la ciutat, no sé si puntualment o no, pot ser degut a 
tasques de manteniment, hi han zones de l’enllumenat públic que estan 
obertes durant el dia, no?  Però és que tinc la sensació de que això és massa 
repetitiu i fins i tot avui mateix he rebut una queixa d’un ciutadà de que 
l’enllumenat públic a la zona de la Geltrú porta des del dissabte, diumenge i 
avui mateix enceses les llums durant tot el dia, no?  I per tant lo que volíem 
demanar és que es tingués una mica de cura en aquests efectes, perquè 
després podem adoptar moltes mesures d’estalvi energètic per intentar 
estalviar diners en l’enllumenat públic, però amb gestos com aquests doncs 
igual els estalvis se’ns en van. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Salvador.  Oi que has demanat la paraula? 
 
SALVADOR BECERRA 
 
Sí, per un prec personal. 
 
ALCALDE 
 
Personal?  Pues Glòria. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies.  L’Ajuntament de Cubelles està abocant aigua a la platja de Vilanova, 
al Prat de Vilanova, inutilitzant pràcticament tota una zona.  Pregaríem que el 



 

 

govern actués de forma immediata de cara a que això es pogués solucionar 
l’abans possible.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
S’ha fet, s’ha fet.  El senyor Becerra. 
 
SALVADOR BECERRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  La darrera vegada que vaig demanar fer un prec no 
se’m va deixar perquè es va dir que el govern no podíem fer precs, i ara això 
que avui sí que pugui ser. 
 
No, molt breument, molt breument.  Jo volia començar, igual que vaig 
començar a l’assemblea del meu partit... bueno, sabeu que Zapatero i jo no 
ens tornem a presentar; a llavorens volia fer uns agraïments i d’entrada volia 
agrair, tal com deia a l’assemblea del meu partit, a tots els caps de llista del 
PSC que durant la història dels ajuntaments democràtics m’han portat a la 
seva candidatura, no?  Em va portar el Jaume Casanovas, el Víctor Forgas, el 
Sixte Moral i el Joan Ignasi Elena.  Gràcies amb ells per haver-me introduït en 
aquest món. 
 
Volia donar les gràcies als militants i simpatitzants del meu partit també, pel 
seu recolzament durant tot aquest temps.  Volia agrair –tot seran agraïments, 
eh?- als tècnics municipals, a tots, però molt especialment als de la Policia 
Local, amb els quals vaig treballar vuit anys i amb els d’Esports aquesta última 
legislatura, i als seus caps especialment.  Volia donar les gràcies als 
companys de govern per la vostra ajuda, tot i que hem tingut discussions, com 
ha de ser.  També a tots els membres de l’oposició, d’ara i els d’abans, perquè 
malgrat les discrepàncies sempre he estat tractat molt bé, amb molt de 
respecte; això és d’agrair.  Volia donar les gràcies a tots els vilanovins, per 
descomptat, a la gent de l’esport per aquests últims quatre anys, als clubs, 
entitats, tots els responsables; han sigut hores i hores de negociació, moltes, 
moltes decisions, per tant; algunes no encertades –també ho sé, perquè és 
aixins-, però totes, com jo deia l’altre dia, totes les decisions preses des de la 
lleialtat institucional i des de l’honestitat personal.  Això ha estat aixins. 
 
Per últim volia agrair als amics, a la família i molt especialment a la Nina, la 
meva dona, pel seu recolzament, ajuda, comprensió i per aguantar les meves 
ausències.  Ha estat un orgull i un honor ser regidor de la meva ciutat.  El dia 
10 deixaré de ser regidor, però mai, mai, mai, deixaré de fer política.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 



 

 

 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Míriam. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, permeteu-me que fagi una petita referència personal, doncs no ho he fet 
mai en aquest Ple, però deixeu-me que avui ho fagi.  Quan ara fa vuit anys 
se’m va proposar anar a les llistes del PSC prendre la decisió per a mi va ser 
una cosa molt difícil, però vaig tenir dos suports molt fonamentals; per una 
banda el meu company, que em va animar perquè podia representar per a mi 
un aprenentatge molt interessant; i també el meu pare, que ha estat molts 
anys implicat en política, que em va dir que m’animés perquè era un tema de 
responsabilitat social, de compromís amb la meva ciutat i amb el meu país.  
Perdoneu, eh?... no, no, no, que no passa res.  Bé, així ho vaig fer i ara, 
mirant amb la perspectiva de... que em donen aquests vuit anys de feina puc 
dir que tots dos tenien raó i per tant agraeixo molt l’ànim que em van donar 
ells per tirar-ho endavant, i agraeixo molt, molt, molt, molt, l’oportunitat que em 
va donar el present alcalde de poder estar ara aquí.   
 
Prego m’acceptin l’agraïment i, com que ha de ser un prec, doncs prego 
m’acceptin l’agraïment a aquest Ple per possibilitar-me l’oportunitat de ser 
regidora d’aquest Ajuntament.  Vull agrair al PSC la possibilitat que m’ha 
donat, malgrat no formo part de... ai, malgrat no sóc militant del partit, la 
possibilitat que m’han donat de formar part de les seves llistes.  Agraeixo 
també als ciutadans l’oportunitat que m’han donat al votar aquestes llistes, de 
ser regidora del meu Ajuntament.  Agreixo molt, molt, molt sincerament a tots 
els tècnics amb qui he tingut la sort de treballar, que per a mi han estat un 
pilar fonamental; de fet, en són la base del meu treball i absolutament 
imprescindibles.  I també vull agrair a totes les persones que formen part 
sobretot de la comunitat educativa, directors, les AMPA’s, pares i mares, però 
també la comunitat del món del treball: l’ADEG, els sindicats; també altres 
administracions i a tota la ciutadania en general, perquè la veritat és que 
m’han posat la feina molt fàcil.  Per a mi ha estat un plaer perquè no hem 
tingut masses dificultats, ha estat un plaer treballar al seu costat.   
 
I bé, no puc deixar d’agrair finalment doncs a tothom el recolzament que he 
tingut i la possibilitat que se m’ha donat de formar part del govern de la meva 
ciutat durant vuit anys.  Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
 



 

 

PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies.  Jo, que vaig entrar en política per absoluta casualitat i m’he quedat 
setze anys, eh?, voldria dir l’agraïment a l’Esteve Orriols, que em va brindar 
l’opció de formar part d’aquest Ple i també voldria reivindicar amb tota la 
fortalesa de la que sigui capaç l’ofici, l’ofici de polític.  En aquests temps en els 
que tothom parla de que tots som iguals, que això aquests... estem com a 
figura absolutament denostats i com activitat malbaratada i mal... 
menystinguda i menyspreada en algun cas, jo vull reivindicar des de 
l’experiència viscuda del municipalisme l’honor que suposa ser representant 
dels ciutadans i les ciutadanes, perquè quan arribes a ser regidor o regidora et 
sents responsable no de tu i el teu partit, sinó dels 50.000 en el seu dia, 
67.000 ara.  I per tant, aquest honor que jo porto a gala és gràcies a haver 
tingut aquesta oportunitat, eh?, de fer Política, amb majúscula.  I malgrat tot jo 
us animo, us animo molt a que continueu fent, amb el cap ben alt, perquè els 
dimes i diretes és igual, és un gran honor fer-ho i jo he estat una senyora 
honorada per aquest fet.  Gràcies.  Em sento supervilanovina, molt més de lo 
que ho era.  Moltes gràcies a tots per les atencions que m’heu tingut, al meu 
grup i a vosaltres. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDE 
 
Neus.  Endavant. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, jo voldria dir unes paraules.  Voldria fer referència al regidor Josep Ibars, 
que avui seria l’últim Ple en el qual ell participaria i li hauria fet moltíssima 
il·lusió poguer estar aquí, però per motius de salut no hi ha pogut estar.  
Llavorens voldria fer avinent que està malalt, que ha estat molt... s’ha sentit 
molt trist pel fet de no poder venir i bueno, ell volia manifestar, volia que es 
sapigués aquest fet. 
 
Jo, per part meva, agrair-li al regidor Josep Ibars tots aquests vuit anys i la 
gran col·laboració que sempre ens ha donat, a l’igual que els altres regidors 
que no continuaran i que han format un equip extraordinari aquests últims 
anys.  Ha estat una col·laboració molt bona i per part meva el meu més 
profund agraïment a tots. 
 
(Aplaudiments) 
 
 



 

 

FRANCESC XAVIER ESQUIU 
 
Sí, bona tarda.  Bueno, jo en principi no volia intervindre, però ja que tothom 
intervé pues jo també, no?  Per a mi ha estat un honor ser regidor de Vilanova 
i la Geltrú.  Jo vull donar recolzament a tot el grup de Convergència i Unió, 
que sempre ha estat amb mi, a tots els polítics de l’oposició i de govern, que el 
tracte personal sempre ha estat fantàstic.  Una cosa és la política i l’altra cosa 
són les persones, jo crec que amb persones es pot parlar i aquí tothom hem 
pogut parlar.  A tots els tècnics de l’Ajuntament de Vilanova, que sempre 
m’han tractat fabulosament.  I jo sóc una persona que m’he dedicat a la 
política perquè també em ve de lluny, no?, mon pare també s’ha dedicat a la 
política i per tant això es porta, no?, però que deixo de ser regidor, 
possiblement deixi moltes més coses, però com el Salvador Becerra, es pot 
fer política de primera línia, de segona línia i per tant amb mi sempre 
comptareu com a persona per fer lo que vulgueu.  Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies.  Han estat quatre anys de treball intens i quatre anys que m’han 
concedit una experiència personal en la que hi ha hagut de tot: moments 
d’angoixa, moments d’alegria, moments de joia, moments de crisis.  Bé, com 
la vida mateixa.  Han estat quatre anys que m’han fet sentir encara més la 
necessitat de la política a la nostra societat, i sobretot la necessitat de 
mantenir el nostre estat de dret democràtic que ens permet lliurement donar la 
nostra opinió en els diferents comicis electorals.  Hem de valorar la gran 
oportunitat i la gran sort que tenim de poder donar la nostra opinió i triar els 
nostres representants amb el gest de posar un paper dins d’una caixa de vidre 
cada vegada que els nostres governants ens donen l’oportunitat de fer-ho.   
 
Com em va dir un bon amic, des del moment en què la gent decideix viure en 
societat es fa necessari que algú condueixi i gestioni el que és de tots.  És per 
això que vull aprofitar aquesta intervenció per reivindicar davant de tota la 
societat vilanovina la necessitat imperiosa de la política, i ho vull fer en 
aquests moments en els que sembla que cada vegada hi ha més distància 
entre una part de la ciutadania i els seus representants polítics.  Per això, a 
nivell personal m’il·lusiona veure que encara hi han ciutadans que lliurement 
volen agafar un compromís amb la seva ciutat i volen participar en la presa de 
decisions que ens afectarà a tots.   
 
Aquesta tasca de regidor és una experiència per la qual tothom hauria de 
passar, ja que la perspectiva que et dóna quan estàs en aquesta banda de la 
taula és del tot diferent.  Possiblement d’aquesta manera es podria aconseguir 



 

 

que la crítica fàcil, gratuïta, alliçonant i basada en el desconeixement de les 
coses fos eradicada.   
 
I ja per acabar m’agradaria agrair a tots els regidors i regidores, a tots els 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament i sobretot a tot el personal de la 
regidoria la seva implicació i la seva companyia durant aquest viatge de quatre 
anys, amb el compromís ferm que tenen i que tenim de que estem treballant 
per als nostres conciutadans. 
 
Finalment, encoratjar totes les noves incorporacions a les llistes electorals de 
les diferents formacions polítiques a treballar lliurement per allò en el que 
creuen en benefici de la nostra societat.  Moltes gràcies regidores i regidors, 
visca la llibertat! 
 
(Aplaudiments) 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per última vegada en aquest Ple i durant un temps, 
perquè jo amenazo con volver.  Sí, jo he posat en un brete durant dos 
legislatures a l’electorat doncs per sortir, jo penso que una tercera ja és una 
mica... bueno, seria una mica posar-lis en un brete, penso que temerari, 
potser fins i tot, no?  Penso que vindran nous companys.  Bueno, per a mi 
només dir que ha sigut una experiència agradable, molt bonica, enriquidora i 
per a un barceloní orgullós com jo, ser rebut en aquesta ciutat com vaig ser en 
l’any 92, i acabar passant un temps molt important de la seva vida –i m’estic 
emocionant- doncs en aquest Ajuntament, compartint amb vosaltres doncs 
tants moments agradables, tensos, algun també desagradable, però penso 
que tots molt bonics, em porto això, em porto el recolzament del poble, el que 
tots plegats penso que hem treballat amb una honestitat envejable i jo, que 
porto molt de temps en la política, al darrere i... bueno, aquests anys 
últimament doncs una mica més a la llum pública, penso que donar el 
missatge a la societat de l’important que és recolzar l’únic que té 
democràticament per defensar els seus interessos, que sou vosaltres en 
aquest poble, penso que és el millor missatge que puc donar marxant-me, o 
sigui, quan me’n vaig, sigui en l’idioma que sigui, però amb la concòrdia i amb 
la garantia de que tots plegats, tots vint-i-cinc, todos los veinticinco, trabajan 
con una honestidad que ya le gustaría a otros muchos pueblos poder lucirla 
como la lucimos nosotros.  Muchas gracias y siento todas las barbaridades 
que haya dicho en este Pleno. 
 
(Aplaudiments) 
 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, no ho faig per despedir-me tampoc, eh?  No, però sí que crec, 
crec convenient agrair-li sobretot a l’Óscar, que és el... doncs el que ha estat 
el meu company durant vuit anys tota la dedicació que ha donat a 
l’Ajuntament, que li ha donat en el Partit Popular, però també dir-li una cosa, 
estic convençut de que no el trobarem a faltar, no el trobarem a faltar per dos 
motius, un primer és perquè continuarà treballant, com han expresat altres 
regidors, que continuaran treballant en política des del darrere, però un altre 
dels motius pel qual no el trobarem a faltar és que la propera legislatura els 
regidors del Partit Popular serem molts més i podran fer perfectament la feina 
que ha fet ell fins ara. 
 
Per acabar, també agrair a totes aquelles persones que ja han manifestat que 
no es presenten a les properes eleccions i que, per tant, deixaran de ser 
regidors, agrai’ls-hi la relació que hem tingut al llarg dels diferents anys i 
agrai’ls-hi la tasca que han fet i moltes vegades des de les discrepàncies, les 
lògiques discrepàncies polítiques, agrai’ls-hi la tasca que han fet en benefici 
de la ciutat, perquè al final el que la ciutat necessita, el que els ciutadans 
necessiten és que hi hagin persones amb voluntat de servei públic, pensin 
com pensin, i crec que aquesta és una mostra més que evident que això és 
així.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, jo no tenia previst dir res, però m’he apuntat unes quantes coses.  El 
Xavier Oller ja ho ha dit abans, el Xavier Oller deia l’altre dia una utopia, no?, 
que estaria bé que cada ciutadà fer un temps de regidor de la seva ciutat, 
encara que ell no és d’aquí, però bueno, és igual.  Jo, que crec que en 
diverses etapes de la meva vida he anat fent allò que se’n diu vilanovisme, he 
quedat impresionat de com funciona un Ajuntament, tant administrativament 
com políticament des de dins.  La valoració personal, però, és bona i estic 
satisfet de la feina que he ajudat a fer i evidentment que no he fet tot el que 
hagués volgut fer.  Vull donar les gràcies als regidors i regidores dels grups de 
l’oposició, per la seva comprensió i pel tracte més que correcte que sempre 
m’heu donat.  Gràcies als regidors i regidores de l’equip de govern, per 
aguantar les meves reaccions, a voltes airades, les meves sortides de to, però 
sobretot per la vostra amistat.  Gràcies a les persones de l’organització amb 
les quals he treballat.  No n’anomenaré cap perquè me’n deixaria i 
evidentment ja els hi diré personalment, però molts d’ells i elles m’han ajudat a 
veure els problemes d’altra manera.  Gràcies als responsables de les seccions 
sindicals, per la feina que fan, pel seu talante, per la seva capacitat de diàleg i 



 

 

sobretot perquè encara hi ha persones, poques, però hi són, que creuen en la 
defensa dels problemes dels altres abans que els propis.  Gràcies al Sixte 
Moral per pensar en mi i al Joan Ignasi Elena i al PSC per haver-hi confiat.  I 
finalment gràcies a la Isabel, que és la meva dona, perquè en moments de 
crisi –que també els he tingut, un també els té-, m’ha animat sempre a seguir 
endavant i finalitzar el meu compromís. 
 
No vull acabar sense reivindicar, tal com ja ha fet una altra persona, la figura 
del polític local, o sigui, la persona que durant un temps fa un parèntesi en la 
seva trajectòria laboral, amb tot el que això li pot representar posteriorment –i 
aclareixo que no és el meu cas.  M’esparvero al llegir en un cert tipus de 
premsa local, nacional i estatal, els comentaris normalment despectius sobre 
aquest tema.  No m’estranya que a l’hora de confeccionar les llistes per una 
candidatura moltes persones declinin l’oferiment.  He trobat sempre a faltar 
declaracions més contundents de les direccions de tots els partits polítics 
defensant la nostra feina als municipis. 
 
Mirin, l’alcalde Elena, en els actes que durant l’any ja de jubilacions o de 
preses de possessió aquí a l’Ajuntament, sempre parla de la doble satisfacció 
que ha de tenir el treballador de l’administració pública.  Una, la de tenir feina i 
normalment de la seva especialitat, i l’altra, més important, de que amb 
aquesta feina serveixes els ciutadans de la teva ciutat.  Jo també em sento 
molt satisfet d’haver servit modestament durant aquests vuit anys a la meva 
ciutat i si algun col·lectiu o persona amb els quals he tingut contacte s’ha sentit 
ofès, sàpiga que mai ha estat aquesta la meva intenció.  En tot cas, no he 
sabut fer-ho d’altra manera.  Bona nit i bona sort. 
 
(Aplaudiments) 
 
ISABEL LLANAS 
 
Bé, la meva intervenció serà tan curta com ho ha estat la meva incursió en el 
món de la política.  Més que res agrair a tots el recolzament que he tingut des 
del primer moment i dir-vos, bueno... que és una cosa que tots compartim, que 
a la societat civil se la pot servir des de molts àmbits diferents i que segur que 
ens trobarem en d’altres.  Gràcies a tots. 
 
(Aplaudiments) 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, alcalde.  Segurament avui és la intervenció més difícil per a mi, eh?, 
perquè... és cert, eh?, vull dir, mireu, són setze anys fent de regidor i dir-vos 
que per a mi ha estat un honor i una satisfacció el fet d’haver representat 



 

 

Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
no?  De fet, els ajuntaments per experiència pròpia crec que són la millor 
escola política que hi ha, és on s’aprèn a fer política dia a dia i, per tant, els 
ajuntaments cal reivindica’ls com la formació, com el planter en aquest cas on 
la gent aprèn a fer política, no?   
 
He estat quatre anys a l’oposició, dotze anys governant, crec que he pogut 
contribuir d’una manera notable en l’establiment dels diàlegs i dels processos 
molt importants per a la nostra ciutat.  Estic agraït a Esquerra pel fet d’haver-
me donat la possibilitat d’encapçalar la llista i doncs dur el projecte aquí a la 
ciutat.  Estic també agraït a la ciutadania per la confiança que he notat cap a 
la meva persona.  També agrair en aquest cas tant al PSC com a Iniciativa el 
fet de que poguéssim doncs asseure’ns i governar conjuntament, 
conjuntament amb ells.  Agrair amb el Sixte, amb el Jordi Valls, amb el Nàtius, 
amb la Iolanda i també vull també en aquest cas recordar també tots els 
regidors que des del 1995 han passat per aquí, que n’han estat bastants, eh?, 
de tots els colors, no?  I de fet hem compartit aquest hemicicle i en especial 
doncs als 24 que, que... això, que esteu... que m’acompanyeu avui aquí, no? 
 
De fet he après molt de tots vosaltres, eh?, de tots, i penso que em quedo 
amb això, eh?, no només del govern, sinó molt també de l’oposició, i n’he 
après molt.  No només ara de vosaltres com a actuals, sinó de l’any 95, jo vaig 
aprendre molt de l’Esteve i del Pep González, i sempre ho he dit i no me n’he 
d’amagar pas.  I també dir-vos que malgrat la tensió en alguns debats sempre 
ha estat per defensar els interessos de la ciutat i que si alguna vegada doncs 
us he molestat, que segurament que ho he fet, ha estat sempre doncs 
defensant els interessos i que us demanaria que no m’ho tinguéssiu en 
compte.  I dir-vos també que al cap i a la fi tots som persones, no?, i que molts 
de vosaltres, tot i ser de diferents partits polítics, hem compartit experiències, 
hem compartit vivències que crec que són prou interessants i que, com deia 
abans el Francesc Xavier i com deia l’Óscar, l’important és que som persones 
i per tant és la relació que tenim entre tots nosaltres i és el que queda, al cap i 
a la fi, no? 
 
Doncs això, gràcies a tots.  Avui és el meu darrer Ple.  Crec que la feina que 
fem tots els regidors, que és el que abans em deia també la Míriam i que deia 
el Xavier, és un moment de reivindicar, eh?, la feina de la gestió pública, dels 
que ens dediquem a la política i que ho fem doncs amb això, amb aquestes 
ganes de servir, amb aquestes ganes de servir al poble, amb ganes de servir 
a la ciutat, no?  I això, doncs també voldria agrair a tots, a molts treballadors, a 
tots els treballadors de la casa i especialment als que durant aquests dotze 
anys han estat al costat meu treballant amb mi.  I ho diré, diré noms –
segurament que em deixaré algú, però vull dir els noms, eh?-: el Jordi Porras, 
el Joan Carles Lluch, el Carles García Guinda, el Carles Anson, la Griselda 



 

 

Castelló, la Blanca Cuatrecasas, l’Elvira Anna Targa, el Ricard Belascoain, el 
Severo, el secretari i el tresorer, és a dir, el Tova i el Cèsar, però també molt 
especialment en aquest cas també l’Adelaida Moya, que al cap i a la fi és la 
persona que m’ha ajudat i que sense ella molta de la feina que hem pogut dur 
a terme aquí en el Ple i la seva feina hagués estat imprescindible, no?, i per 
tant espero i desitjo que pugueu doncs conèixer-la aquí fent de política en la 
propera legislatura i que estigui ocupant un càrrec de regidora. 
 
Bé, no és un adéu, senzillament és un fins a reveure.  Gràcies a tots. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDE 
 
Bé, si em permeten, en nom de tots i en nom de la ciutat, dels vilanovins i 
vilanovines, volia agrair la vostra dedicació.  No és una feina fàcil i no és 
sempre agraïda, però sí gratificant.  Perquè el que deia l’Albert que diem 
sempre als treballadors municipals, no?, el servei públic té una dimensió que 
no té una altra cosa.  Primer, el de que és una decisió personal i una aposta 
personal, que neix d’unes conviccions i que a més a més et dóna l’oportunitat 
de denfesar-les i això és un privilegi, un privilegi extraordinari.   
 
I és veritat que es produeixen en moltes ocasions situacions de dificultat, però 
les intervencions vostres demostren que darrere al final queda el substracte 
de la satisfacció d’haver servit, amb errors i amb encerts, des de les pròpies 
conviccions al servei de la ciutat.  Per tant, volia també agrair el tarannà, 
perquè és veritat que a la nostra ciutat el clima polític... només cal llegir els 
mitjans de comunicació nacionals i de l’Estat per veure la diferència de clima 
polític que hi ha en uns indrets i en uns altres.  I no defensen més els seus 
interessos ni les seves idees, ni els ciutadans els estils agresius, els estils de 
la confrontació, els estils de l’agresivitat que veiem malauradament de forma 
tan generalitzada a la política. 
 
Dèieu alguns que seria bo que tots els ciutadans passessin per aquí.  Clar, 
això matemàticament és impossible.  El que sí que estic segur és que seria 
extraordinari que tots els qui tenen responsabilitats polítiques més enllà dels 
ajuntaments hi haguessin passat alguna vegada per aquí.  Que tots els qui 
són diputats, els qui són consellers, els qui són ministres, els qui són tantes 
coses, haguessin passat per aquí.  I probablement la mirada que tindrien, 
bueno alguns també hi han passat i després ho obliden, eh?, però vull dir que 
passessin i que ho recordessin; la mirada de la vida local, de la política local 
no la perdessin.  Perquè hi ha un grau de deixar-se un mateix, de lliurament 
personal, perquè a més a més és allà on vius, és el teu entorn, que té un mèrit 
especialment significatiu. 



 

 

 
Jo us volia de veritat agrair a tots la dedicació, l’esforç, el tarannà, la vocació 
de servei, al servei de la política. Que la política no és una altra cosa que el 
servei a l’altre; és aixecar la mirada d’un mateix i veure que a part de tu hi ha 
més gent i que decideixes també fer coses més enllà dels teus propis 
interessos i de les teves pròpies necessitats, legítimes, però al servei dels 
altres.  Des d’aquesta perspectiva moltes gràcies per la feina feta, moltes 
gràcies per la dedicació, molta sort a partir del dia 4, 4 o 10 o 12 de juny, i 
segur que ens trobarem en mil aventures col·lectives en les quals estem tots 
implicats.  Moltes gràcies, de tot cor. 
 
(Aplaudiments) 
 
S’aixeca la sessió. 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20.20 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
 
 El president      El secretari acctal. 
 
 
 
 
 
Joan Ignasi Elena i García    Josep Gomariz Meseguer 

 


