
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 4 DE MARÇ DE 2013 

 
Acta núm. 4 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 4 de març de 2013, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA    (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
 CLÀUDIA DURAN MAS     (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ    (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  (PP) 
MARC FONT I RIMBAU    (CUP) 
MARTA RIUS GALLART     (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteixen el Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA (PSC) ni el Sr. FRANCISCO 
ÁLVAREZ MARÍN (PP). 
 



 

 

El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CiU) s’incorpora a la sessió a 
les 19.16 hores, quan s’està tractant el punt número 15 de l’ordre del dia. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
  1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions del Ple 

de l’Ajuntament dels dies 30 de juliol (extraordinària) i 17 de setembre 
(ordinària) de 2012. 

 
 DICTÀMENS 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
  
  2. Aprovació de canvis en les atribucions de les Comissions Informatives. 
  3. Ratificació del Decret de declaració de servei públic de caràcter essencial 

de caràcter propi de l’Ajuntament el servei de l’ECMMMM i contractació 
de la Sra. Esther Piñol Grífols. 

  4. Proposta d’adhesió al conveni per a la creació d’un fons social 
d’habitatges. 

  5. Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora de la convocatòria d’ajuts 
per activitats d’estiu 2013 i Normativa reguladora de les condicions per a 
participar en el programa d’estiu per a infants i joves. 

  6. Refinançament préstec amb Banco Mare Nostrum (Caixa Penedès). 
  7. Conveni d’ajornament i fraccionament deute pendent amb la 

Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf. 
 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
  8. Aprovació definitiva de la modificació d’Estatuts de la Mancomunitat 

TEGAR del Garraf. 
  9. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 

Departament d’Ensenyament, per als PTTs 2013. 
10. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 

Departament d’Ensenyament, per al finançament de  les Llars curs 11-12. 
11. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 

Departament d’Ensenyament, per al finançament dels cicles Escola Art 
curs 11-12. 

12. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 
Departament d’Ensenyament per al funcionament de l’Escola de Música 
curs 11-12.  



 

 

13. Ratificar el Decret pel qual s’aprova el conveni amb l’associació La Unió 
Vilanovina per a la realització del Ball de Mantons el dia 2 de febrer de 
2013. 

14. Ratificar el Decret que modifica el conveni amb l’associació La Unió 
Vilanovina per a la realització del Ball del Comparser el dia 10 de febrer 
de 2013. 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
15. Ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’EPEL 

Neàpolis i l’empresa SPRING PROJECCIONS, SL, pel Cinema Bosc. 
16. Ratificació de l’acceptació de la renúncia de l’empresa SPRING 

PROJECCIONS, SL, al conveni amb l’Ajuntament i l’EPEL Neàpolis, 
aprovat per la JGL de 27 de novembre de 2012. 

17. Ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’EPEL 
Neàpolis i l’Empresa 35 mm Associació Catalana de Cinemes 
Independents, SL. 

18. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf, 
per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Garraf. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
19. Aprovació inicial de la modificació de l’article 17 i de l’apartat 1 de l’article 

19 de l’Ordenança d’ús de les platges de Vilanova i la Geltrú. 
20. Aprovar definitivament el projecte “El Far, Centre d’interpretació i Acollida 

Turística”. 
21. Aprovació  inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (Clau 13) per a la 
regulació del règim d’usos de les finques 31,33,i 35 del carrer de l’Àncora. 

22. Aprovar inicialment el Pla Local de l’Habitatge 2013-2018. 
 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
23. Donar compte del Decret de l'alcaldessa de nomenament de regidors del 

grup municipal de la CUP a les diferents Comissions Informatives.   
24. Donar compte de diferents convenis aprovats per la Junta de Govern 

Local: 
•    Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada de l'Auditori i 

l'Orquestra d'adhesió al programa Apropa Cultura. 
•    Conveni marc de col·laboració amb l'Institut del Teatre de la Diputació 

per a la creació de projectes comuns en el camp artístic i cultural. 
•    Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els 

Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i 



 

 

Vilanova, relatiu a l'acolliment residencial d'urgència per a dones 
víctimes de violència masclista i/o en situació de risc. 

 
 MOCIONS 
 
25. Moció de CiU per reclamar a l’Estat espanyol que no centrifugui el seu 

dèficit a Catalunya. 
26. Moció de CiU de suport a la candidatura de Vilanova i la Geltrú per acollir 

la Facultat de Nàutica. 
27. Moció del PSC de suport a la campanya “Garraf: Peatge Just”.  Per un 

sistema de peatges just i la millora de la mobilitat a la comarca del Garraf. 
28. Moció del PSC reclamant el pagament immediat dels deutes acumulats 

per la Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les administracions 
locals en matèria de serveis socials i atenció a la dependència. 

29. Moció de CIU en relació amb la commemoració del Dia Internacional de 
les Dones. 

30. Moció del PSC de suport a la llibertat dels presos polítics sahrauís i per a 
la protecció dels drets humans en el Sàhara Occidental. 

31. Moció del PP per a la creació d’un Consell Municipal del Comerç. 
32. Moció d’ICV per una acció d’urgència i xoc que eviti qualsevol cas de 

manca d’alimentació adequada infantil a Vilanova i la Geltrú.  
33. Moció d’ICV de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per la renda 

garantida de ciutadania.  
34. Moció de la CUP sobre els terrenys al voltant del Padruell. 
35. Moció de la CUP perquè l’Ajuntament avanci els diners de les beques de 

menjador a les AMPAs. 
36. Moció de la CUP per a l’estudi de la municipalització dels serveis públics 

externalitzats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

PRECS 
 
 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DELS DIES 30 
DE JULIOL (EXTRAORDINÀRIA) I 17 DE SETEMBRE 
(ORDINÀRIA) DE 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Benvinguts.  Donem, comencem aquest Ple ordinari de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de dilluns 4 de març i el primer punt de 
l’ordre del dia és l’aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les 
sessions del Ple de l’Ajuntament de 30 de juliol i 17 de setembre de 2012. 
 



 

 

Les podem donar per aprovades?.  No ens ha arribat cap esmena. Les donem 
per aprovades?  Sí?  D’acord. 

 
S’aproven per unanimitat els esborranys de les actes corresponents a la sessió 
extraordinària d’aquest Ple de data 30 de juliol i sessió ordinària de 17 de 
setembre de 2012. 

 
   2. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE CANVIS EN LES 

ATRIBUCIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. 
 

Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària de 4 de 
juliol de 2011, de distribució de competències entre Comissions Informatives 
següent: 
  
“PRIMER. La periodicitat del règim de sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament serà el 
primer dilluns de cada mes, a les sis de la tarda, i la de la Junta de Govern Local serà cada 
dimarts, a dos quarts de deu del matí. 
 
SEGON. Es creen les comissions informatives següents: 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
� Serveis Socials 
� Salut Pública 
� Sanitat 
� Esports 
� Mediació 
� Convivència 
� Seguretat i Protecció Ciutadana 
� Pla d’Emergència Municipal 
� Junta Local de Seguretat 
� Serveis generals    
� Ordenances Fiscals 
� Gestió pressupostaria 
� Comptabilitat 
� Gestió de crèdits 
� Gestió tributària i Recaptació 
� Tresoreria 
� Padrons fiscals 
� Servei de Compres 
� Gestió de recursos humans 
� Organització interna 
� Plans d’ocupació 
� Serveis d’Informàtica 
� Competències delegades de l’Estat 
� Servei d’Atenció a la Ciutadania 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 



 

 

Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
� Promoció i coordinació d’activitats educatives 
� Escoles Municipals 
� Escoles bressol  
� Política d’ocupació 
� Programes de col·laboració amb la Universitat 
� Societat i Tecnologies de la Informació 
� Infància 
� Adolescència 
� Gent Gran 
� Equitat 
� Joventut 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
• Política cultural 
• Arxius, biblioteques i museus 
• Gestió d’altres equipaments culturals 
• Festes Populars 
• Mercats  
• Comerç i Consum 
• Turisme 
• Fires 
• Foment de la iniciativa econòmica 
• Projecte Smart Cities 
• Promoció de la Ciutat 
• Comunicació i premsa 
• Política lingüística 
 
SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
• Agència Local de l’Energia 
• Educació Ambiental i CRIA 
• Medi natural 
• Projectes ambientals 
• Dissenys d’equipaments municipals i espais públics 
• Pla especial i catàleg del patrimoni històric artístic 
• Pla Especial del Nucli Antic 
• Pla de millora urbana 
• Paisatge urbà 
• Polítiques d’habitatges: promoció i rehabilitació 
• Programa d’actuació urbanística 
• Planejament derivat (Plans especials i parcials) 
• Gestió Urbanística 
• Patrimoni municipal 
• Disciplina urbanística 
• Llicències d’obres i urbanístiques  



 

 

• Llicències d’activitats 
• Inspecció d’obres i activitats 
• Expropiacions 
• Neteja, manteniment i conservació de l’espai públic 
• Mobilitat (aparcaments, circulació i transport) 
• Parcs i jardins 
• Recollida i tractament de residus 
• Enllumenat públic 
• Neteja i manteniment d’edificis municipals 
• Control i seguiment de les obres de les companyies de serveis 
• Ocupació de la via pública 
• Abastament i tractament del cicle integral de l’aigua 
• Participació 
• Cooperació 
• Agermanaments  
 
TERCER. Es fixa com a representació de cada grup municipal a les comissions informatives, el 
nombre de regidors/ores següent: 
   

   3 regidors/ores de CiU 
   3 regidors/ores del PSC-PM 
   1 regidor/a del PP 
   1 regidor/a de la CUP 
   1 regidor/a d’ICV-E 

 
No obstant, independentment del nombre de regidors/ores, cada un d’ells tindrà el vot ponderat 
derivat de la proporció representativa al Ple de l’Ajuntament. 
 
El/la regidor/a designat/ada inicialment com a membre de la Comissió Informativa podrà ser 
substituït de forma automàtica per qualsevol altre membre del grup municipal al qual pertanyi.” 
 
Vist hi ha d’haver una reestructuració de les atribucions de les Comissions 
Informatives, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de 27 de desembre de 2012, 
d’avocació temporal de les atribucions de la Sra. Ariadna Llorens, el qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“PRIMER. Avocar temporalment les atribucions delegades a la Sra. Ariadna Llorens i García 
pel Decret de l’Alcaldia de 15 de juny de 2011.  
 
SEGON. Delegar temporalment les atribucions per a la gestió dels assumptes de la Regidoria 
d’Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació, Infància, Adolescència, Gent 
Gran i Equitat en els àmbits que es relacionen a continuació, en els regidors i regidores 
següents: 
 
Tecnologies i Societat de la Informació:  Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano 
 
Tegar:       Sra. Blanca Albà Pujol 
 
Neàpolis:      Sr. Gerard Figueras i Albà 
 
IMET:       Sra. Maria Josep Riba Huguet  
 



 

 

Equitat, Gent Gran, Infància i Adolescència:  Aquestes atribucions retornen   
      temporalment a l’Alcaldia i seran  
      exercides directament per la Sra. Neus  
      Lloveras i Massana. 
 
TERCER. Aquesta delegació comporta, amb relació als respectius àmbits, la capacitat per 
dictar els corresponents actes administratius i les facultats següents: 
  
a)  La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes d’acord 

corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 
 
b)  Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 

institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització. 
 
c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 

competència. 
 
d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i disposició de despeses 

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

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

administratius. 
 
f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; trasllats i oficis de 

remissió a organismes oficials de documentació contractual, certificats, edictes, sol·licitud 
d’informes etc., en els assumptes de la seva competència. 

 
g)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de l’Administració 

municipal en l’àmbit de les competències delegades. 
 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es confereix una 
delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
QUART. Aquesta delegació serà efectiva i executiva a partir del dia de la presentació de la 
baixa laboral de la Sra. Ariadna Llorens García, i la seva vigència s’estendrà fins al moment en 
què es reincorpori a la seva activitat com a regidora de l’Ajuntament, sense perjudici de la 
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta 
Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de 
l’exercici de la delegació. 
  
CINQUÈ. Designar el Sr. Gerard Figueras i Albà com a suplent de la Sra. Ariadna Llorens i 
García en la Presidència de la Comissió Informativa de Societat del Coneixement i Serveis 
Personals Sectorials, durant tot el període de la seva absència. 
 
SISÈ. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als portaveus dels grups municipals.” 
 



 

 

De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les  corporacions locals, l'article 11 del 
Reglament orgànic municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar la modificació del contingut de les atribucions de les 
Comissions Informatives, en el sentit d’atribuir a la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones les competències pròpies del Servei d’Equitat, Gent 
Gran, Infància i Adolescència, que formaven part de la Comissió Informativa de 
Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials.  
 
Les competències de les Comissions Informatives quedaran configurades així: 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
• Serveis Socials 
• Salut Pública 
• Sanitat 
• Esports 
• Mediació 
• Convivència 
• Seguretat i Protecció Ciutadana 
• Pla d’Emergència Municipal 
• Junta Local de Seguretat 
• Serveis generals    
• Ordenances Fiscals 
• Gestió pressupostaria 
• Comptabilitat 
• Gestió de crèdits 
• Gestió tributària i Recaptació 
• Tresoreria 
• Padrons fiscals 
• Servei de Compres 
• Gestió de recursos humans 
• Organització interna 
• Plans d’ocupació 
• Serveis d’Informàtica 
• Competències delegades de l’Estat 
• Servei d’Atenció a la Ciutadania 



 

 

• Infància 
• Adolescència 
• Gent Gran 
• Equitat 
 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
• Promoció i coordinació d’activitats educatives 
• Escoles Municipals 
• Escoles bressol  
• Política d’ocupació 
• Programes de col·laboració amb la Universitat 
• Societat i Tecnologies de la Informació 
• Joventut. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
• Política cultural 
• Arxius, biblioteques i museus 
• Gestió d’altres equipaments culturals 
• Festes Populars 
• Mercats  
• Comerç i Consum 
• Turisme 
• Fires 
• Foment de la iniciativa econòmica 
• Projecte Smart Cities 
• Promoció de la Ciutat 
• Comunicació i premsa 
• Política lingüística 
 
SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
• Agència Local de l’Energia 
• Educació Ambiental i CRIA 
• Medi natural 



 

 

• Projectes ambientals 
• Dissenys d’equipaments municipals i espais públics 
• Pla especial i catàleg del patrimoni històric artístic 
• Pla Especial del Nucli Antic 
• Pla de millora urbana 
• Paisatge urbà 
• Polítiques d’habitatges: promoció i rehabilitació 
• Programa d’actuació urbanística 
• Planejament derivat (Plans especials i parcials) 
• Gestió Urbanística 
• Patrimoni municipal 
• Disciplina urbanística 
• Llicències d’obres i urbanístiques  
• Llicències d’activitats 
• Inspecció d’obres i activitats 
• Expropiacions 
• Neteja, manteniment i conservació de l’espai públic 
• Mobilitat (aparcaments, circulació i transport) 
• Parcs i jardins 
• Recollida i tractament de residus 
• Enllumenat públic 
• Neteja i manteniment d’edificis municipals 
• Control i seguiment de les obres de les companyies de serveis 
• Ocupació de la via pública 
• Abastament i tractament del cicle integral de l’aigua 
• Participació 
• Cooperació 
• Agermanaments 
 
SEGON. Comunicar el present acord a tots es membres de les comissions 
informatives i als caps dels serveis municipals.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas això ens planteja la modificació i la 
distribució de les competències de l’organització de les àrees, així com la seva 
() entre les diferents comissions informatives i les persones que la representen.  
Modificant l’acord de Ple aprovat el 4 de juliol de 2011, el cartipàs i les diferents 



 

 

modificacions.  En tot cas, ja s’han comentat, s’han informat en les diferents 
comissions corresponents.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo. Alguna paraula sobre aquest punt?  Passem a la 
votació.  Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 
 
S’aprova amb els vots a favor del Partit Popular i del Govern i l’abstenció de la 
resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8) i PP (2) = 10 vots 
  Abstencions: PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots 
 
 

  3. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 
DECLARACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE CARÀCTER ESSENCIAL 
DE CARÀCTER PROPI DE L’AJUNTAMENT EL SERVEI DE 
L’ECMMMM I CONTRACTACIÓ DE LA SRA. ESTHER PIÑOL 
GRÍFOLS. 

 
El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Ratificar el Decret de data 1 de febrer de 2013, sobre la declaració del servei 
de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat com un 
servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la contractació de la Sra. Esther Piñol Grifols com a professora de 
l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, el qual 
literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000032/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
1. La coordinadora de gerència de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha informat sobre la necessitat de substituir 
la baixa d’incapacitat temporal del Sr. Juan Manuel Chouciño Bazán, professor 
d’arpa de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, atès 



 

 

que cal seguir impartint les classes per complir amb els compromisos adquirits 
amb l’alumnat inscrit al centre i proposa contractar a la Sra. Esther Piñol 
Grifols amb un contracte de substitució per a 9,5 hores lectives setmanals, 
des del dia 24 de gener de 2013 i fins que s’incorpori el professor titular de la 
seva baixa d’incapacitat temporal. 
 
2. L’equip directiu de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat proposa la contractació de la Sra. Esther Piñol Grifols atès el seu 
currículum, la seva titulació específica i que havia substituït satisfactòriament a 
aquest professor en altres ocasions. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de 
competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna. 
 
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
 
4. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós 
de la Llei de l’estatut dels treballadors. 
 
5. Cal donar compliment al compromís de donar les classes de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat que deixa d’impartir el Sr. 
Juan Manuel Chouciño Bazán i segons l’informe de la coordinadora de 
gerència de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, cal contractar a la Sra. Esther Piñol Grifols. La situació 
excepcional que justifica aquesta contractació es pot entendre compresa en la 
que s’estableix a l’article 23.Dos de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, atès que el servei públic de 
l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat és un servei 
públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i la 
situació és de caràcter excepcional per haver de complir els compromisos 
adquirits amb els alumnes al cobrar les taxes de les matrícules i no poder 
deixar per més endavant la impartició de les classes. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“Primer. Declarar que el servei de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat és un servei públic de caràcter essencial de caràcter propi 



 

 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir les 
classes d’arpa que impartia el professor Juan Manuel Choucino Bazán que 
està de baixa per incapacitat temporal és excepcional. 
 
Segon. Contractar a la Sra. Esther Piñol Grifols com a professora de l’Escola 
i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat (A1-24) amb un 
contracte laboral de substitució (510) a partir del dia 24 de gener de 2013 i fins 
a la reincorporació del Sr. Juan Manuel Chouciño Bazán. 
 
Tercer. La retribució serà de 594,14€ bruts mensuals més les pagues 
extraordinàries que corresponguin. 
 
Quart. La jornada laboral serà de 9,5 hores lectives setmanals d’acord amb els 
quadrants de treball del centre. 
 
Cinquè. El cost d’aquesta contractació anirà a càrrec del capítol I del 
Pressupost municipal vigent. El cost brut previst per un mes és de 693,16€ i el 
cost de la Seguretat Social és de 221,81€. 
 
Sisè. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Setè. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas presentar això com d’altres decrets en tot cas que 
donem compte en aquest Ple, que fa referència en tot cas a la ratificació de la 
contractació de personal.  En tot cas l’obligació que és necessària perquè en 
tot cas es presenti les medides d’urgència el decret 20/2011, i les que són les 
lleis de pressupostos, el 17/2002, perdó 2012, i que en tot cas correspon a la 
substitució d’una persona de l’escola de música, que és l’Esther Piñol Grifolls, 
que serà en tot cas la substituta d’aquesta persona, farà les funcions en el 
institut de música. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo. De fet això va sortir perquè, com saben, des del 
Decret 20/2011 no es poden fer contractacions a l’administració, llavors s’han 
de justificar sempre com un servei essencial.  Una substitució a l’escola de 



 

 

música és essencial, i per tant per això ho portem a aprovació en aquest Ple.  
Alguna paraula? 
 
Passem a votar-ho.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (22 vots). 
 
 

  4. SERVEIS A LES PERSONES. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL 
CONVENI PER A LA CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL 
D’HABITATGES. 

 
Relació de fets 
 
El passat 17 de gener de 2013 es va signar el Conveni per a la creació d’un 
Fons Social d’Habitatges, pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, de 
Foment, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del 
Tercer Sector, i el sector bancari. 
 
Aquest conveni, que s’adjunta a aquesta proposta, dóna compliment a la DA 
del Reial Decret llei 27/2012, de mesures urgents per reforçar la protecció dels 
deutors hipotecaris, que establia que s’hauria de promoure un fons social 
d’habitatges de les entitats de crèdit. 
Vista la recomanació de la Federació de Municipis de Catalunya a adherir-se a 
aquest conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que disposen els articles 21, 22, 57 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de Bases del Règim Local; així com els articles 52, 53 i 150 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 303 i següents del decret 
179/1995 13 de juny del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 

“PRIMER. Acordar l’adhesió al Conveni per a la creació d’un Fons Social 
d’Habitatges.  
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni i altra 
documentació necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 



 

 

TERCER. Traslladar el certificat de l’acord, juntament amb el protocol subscrit, 
a la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  És l’adhesió a un conveni entre diferents ministeris, les 
administracions locals i les entitats bancàries per tal de crear un fons social 
d’habitatges destinats a persones desnonades de la seva vivenda habitual a 
partir de l’1 de gener del 2008, per tal de que puguin accedir a un lloguer social 
entre 150 i 400 €.  És un fons que s’anirà actualitzant cada trimestre.  De la 
mateixa manera que es van adjudicant habitatges doncs en principi les entitats 
bancàries anirà posant de nous.  Estan repartits geogràficament per tot el país i 
n’hi ha de moment en aquesta primera tongada, diríem, doncs ja n’hi ha uns 
quants que estan a Vilanova, al voltant d’uns 30.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Alguna paraula?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bona tarda.  Primer de tot dir que votarem a favor doncs perquè 
entenem que l’ajuntament ha de signar aquest conveni, que el que permet 
doncs és que alguns, una ínfima quantitat dels pisos buits propietat de les 
entitats bancàries, doncs es puguin treure a lloguer, que hi puguin anar 
persones que d’una altra manera ara mateix no tenen accés a l’habitatge amb 
un lloguer doncs social.  Però sí que ens agradaria denunciar algunes coses, ja 
no tant de que l’ajuntament signi el conveni, sinó del conveni, del procés que 
s’ha seguit en sí, primer de tot perquè entenem que és pervers que una 
persona que no ha pagat la hipoteca, que hi ha una entitat bancària que ha 
executat aquesta hipoteca, que l’ha deixat al carrer, que l’ha desnonat, i que li 
ha quedat un deute que segurament no podrà pagar de per vida, que aquesta 
persona hagi d’anar a aquesta mateixa entitat bancària -no pot anar a una 
altra-, que hagi d’anar a aquesta mateixa entitat bancària amb la qual ha tingut 
tots aquests problemes per demanar-li si li pot donar un pis de lloguer social.  
Entenem, com deia abans, que és pervers que fins i tot pot tenir un punt de 
frustrant i de problemàtic en quant és possible que alguna d’aquestes persones 
doncs hagi acabat amb una bona relació amb el director o amb les persones 
d’aquesta entitat bancària.  Per una altra banda en aquest conveni es parla de 
que com a molt el lloguer no pot superar el 30% de la renta de tota la família, el 
qual vol dir que per exemple, com que són lloguers de 150-400 euros, aquelles 
famílies que viuen o sobreviuen amb poc més de 400 euros que els paga 



 

 

l’Estat, no tenen dret ni tindrien accés a cap mena d’habitatge.  Per tant, doncs 
bé, com dèiem votarem a favor, però volíem denunciar això.   
 
Creiem que sí, que és un pas, tot i que sabem els números o intuïm els 
números dels pisos que tenen els bancs a la ciutat, i que com a mínim ara 
només n’han sortit 30, doncs estaria bé que des de l’ajuntament es fes o es 
seguís fent pressió a totes aquestes entitats bancàries per tal de que tots 
aquests pisos buits, dels quals tampoc en treuen cap rendiment, doncs que 
puguin sortir a lloguer i en aquests cas a lloguer social.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies. També en la mateixa línia que argumentava el senyor Font, per 
anunciar l’abstenció del nostre grup.  Entenem que l’Ajuntament ha de signar 
aquest conveni perquè pot ser positiu per a famílies que puguin accedir a un 
habitatge, però sí que volem denunciar la situació des del punt de vista polític, 
per tant és un posicionament polític, no tècnic, des del paper que pot tenir 
l’ajuntament en això, en aquesta perversió, no? en què ara sigui un Bankia que 
avaluï la viabilitat social o les necessitats socials que pot tenir una persona que 
ha estat desnonada.  
 
També en el mateix sentit creiem que aquest és un instrument que neix coix, 
creiem que haurien d’entrar també en el parc públic d’habitatge social tots els 
pisos que estan en stock dels bancs, i que estan en el banc dolent, en el banc 
que s’anomena SAREB.  I en aquest sentit doncs anunciem l’abstenció del 
grup socialista. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Alguna paraula més?  Passem per tant a la votació.  Vots a favor? 
Vots en contra? Abstencions? 
 
S’aprova amb els vots a favor de la CUP, del Partit Popular, del govern i 
l’abstenció del Partit Socialista i d’Iniciativa. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PP (2) i CUP (3) = 13 vots 
  Abstencions: PSC (7) i ICV (2) = 9 vots 
 



 

 

 
  5. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
PER ACTIVITATS D’ESTIU 2013 I NORMATIVA REGULADORA 
DE LES CONDICIONS PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
D’ESTIU PER A INFANTS I JOVES. 

 
Relació de fets 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix i valora les iniciatives de 
moltes entitats i associacions sense afany de lucre de la ciutat que organitzen 
durant l’estiu activitats d’esport i de lleure infantil i juvenil. En aquest sentit, té 
la voluntat de donar suport i potenciar aquestes activitats d’estiu, garantint la 
igualtat d’accés, la pluralitat i la qualitat de les diferents propostes de les 
activitats d’estiu per a infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que com cada any, pels mesos d’estiu, s’organitzen activitats adreçades 
als infants i joves de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de garantir les condicions d’igualtat 
d’accés a aquest tipus d’activitats.  
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 7/1985, de bases del règim 
local, el  Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim Local de Catalunya i l’article 17 i 22 de la Llei 38/2003 de 
17 de novembre General de Subvencions (LGS) i l’article 124 del Decret 
179/1995 de 13 de juny Reglament d’Obres Activitats i Serveis (ROAS). 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’aprovació del següent: 
 

ACORD 
 

“Primer. Aprovar inicialment la “Normativa reguladora de la convocatòria 
d’ajuts per a activitats d’estiu per a l’any 2013”.  
 
Segon. Aprovar  inicialment la “Normativa reguladora de les condicions per a 
participar en el programa d’activitats d’estiu 2013”. 
 
Tercer. Destinar la quantitat de 21.700€ (vint-i-un mil set-cents euros), per a 
fer front als esmentats ajuts, a càrrec de les partides pressupostàries del 
pressupost vigent:  
 



 

 

- 20.000€ (vint mil euros) de la partida de Serveis Socials 35.230.22650 
Programa Infància i Adolescència. 

- 1.700€ (mil set-cents euros) de la partida Pla Infància i Adolescència 
34.231.22611, per a fer front a despeses de difusió i activitats 
complementàries. 

 
Quart. Publicar aquesta normativa al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la corporació, durant un termini de 20 dies, per al seu tràmit 
d’informació pública de conformitat amb l’ article 124.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’ aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals.   
 
Cinquè. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’aprovació 
inicial esdevindrà definitiva. 
  
Sisè. Un cop aquestes bases hagin estat aprovades definitivament, s’iniciarà 
automàticament el procés de selecció de les entitats que vulguin participar en 
el programa d’activitats d’estiu.  A aquest efectes les entitats interessades 
disposaren d’un termini de 20 dies a partir de l’endemà del dia en que les 
bases esdevinguin definitives per presentar les seves sol·licituds, tot això 
sense perjudici de la resta de facultats atorgades pels òrgans competents.” 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de donar suport i potenciar la 
participació dels infants i adolescents del municipi en les activitats d’educació en el 
lleure i esportives durant l’època d’estiu, garantint la igualtat d’accés, la pluralitat i la 
qualitat de les diferents propostes. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix i valora les iniciatives de moltes entitats 
i associacions sense afany de lucre de la ciutat que organitzen durant l’època d’estiu 
activitats d’esport i de lleure infantil i juvenil. 
 
2. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE 
 

2.1. L’objecte d’aquest normativa és regular els ajuts econòmics destinats a 
facilitar la participació dels infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú en les 
activitats d’estiu 2013 que s’organitzen a través de les diferents entitats i/o 
associacions sense afany de lucre de la ciutat (casals, colònies, 
campaments, rutes i activitats esportives) que s’acullen a les condicions 
assenyalades per aquest Ajuntament. 

 

NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU 2013 



 

 

2.2. Aquest ajuts econòmics volen garantir la participació i l’accés de tots els 
infants i adolescents al conjunt de l’oferta d’activitats publicada per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que organitzen diverses entitats i/o 
associacions sense afany de lucre de la ciutat.  

 
2.3. Es pot sol·licitar un ajut per una sola activitat i infant/adolescent. Amb una 

durada màxima d’un mes. L’ajut econòmic atorgat a l’infant o adolescent no 
cobrirà en cap cas el 100% del cost de l’activitat, ni superarà els 191€. 

 
2.4. No generarà cap dret l’obtenció d’altres subvencions d’enguany o d’anys 

posteriors i no podrà al·legar-se com a precedent. 
 

2.5. El pagament de la subvenció es farà directament a l’entitat organitzadora en 
concepte d’ajut al cost de l’activitat d’estiu que realitzi l’infant o adolescent.  

 
 
3. REQUISITS PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Aquesta línia d’ajuts es planteja com a suport per aquelles famílies amb infants i/o 
adolescents menors de 18 anys que viuen situacions sociofamiliars i econòmiques 
difícils i que per aquests motius tenen dificultats per accedir a les activitats 
anteriorment esmentades. 
 
Podran acollir-se a aquests ajuts econòmics les persones de Vilanova i la Geltrú, que 
compleixin els requisits següents: 
 

- Estar empadronat/da en aquest municipi, amb data anterior al mes de maig 
de 2013. 

- Tenir una renda per càpita mensual1 no superior a 502€2 (s’entén com a 
renda per càpita mensual la suma de tots els ingressos nets de la unitat de 
convivència –incloent pagues extres- , dividit pel nombre de membres que la 
formen). 

 
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 

- Les persones interessades en sol·licitar l’ajut per l’activitat d’estiu cal que 
presentin el registre d’entrada de la l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (OAC) 
o mitjançant tràmit telemàtic la documentació a que fa referència el punt 8 
d’aquesta normativa. 

                                            
1 El càlcul de la renda mensual és la suma de tots els ingressos nets incloses les parts 
proporcionals de la paga extraordinària. 
 
2 S’entendrà per unitat de convivència el conjunt de persones que formen la unitat familiar. 
La unitat de convivència també podrà estar integrada per les persones i respectives parelles 
matrimonials, o de fet, que tinguin atribuïda la pàtria potestat, guarda i custòdia o acolliment 
del/la menor per resolució administrativa o judicial. També les parelles que convisquin de 
forma continuada, o matrimonial, amb el pare o la mare del /la menor. 
 



 

 

- Termini: les sol·licituds s’hauran de presentar del 6 a 17 de maig de 2013. 
- Resolució: màxim 2 mesos després de la convocatòria. 

 
5. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT 
 
La quantitat atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de sol·licituds 
estimades i del total de recursos disponibles. 
La persona sol·licitant es comprometrà a mantenir una entrevista personal amb la 
comissió de baremació de l’Ajuntament, si aquesta així ho requereix. 
Per tal de procedir a classificar totes les sol·licituds presentades, es constituirà una 
comissió de baremació integrada per personal tècnic de l’Ajuntament que estudiaran 
cada cas. 
 
Criteris de Selecció:  

- Renda de la unitat de convivència no superior al límit marcat. 
- Situacions sòcioeconòmiques i familiars (famílies nombroses, famílies 

extenses amb infants en acolliment, famílies formades per un adult amb 
infant/s a càrrec). 

- Despeses derivades del lloguer o préstec hipotecari per a l’adquisició de la 
primera vivenda. 

- Sol·licitants afectats per discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials. 
- Membres de la unitat de convivència afectats per discapacitats físiques, 

psíquiques i/o sensorials. 
- Situació sòciofamiliar informada per la Regidoria de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
- A l’hora de valorar les despeses, no es tindrà en compte la hipoteca o lloguer 

de la vivenda habitual si els membres de la unitat de convivència, disposen de 
més d’un habitatge. 

 
6. CAUSES D’EXCLUSIÓ 
 
Són criteris d’exclusió: 

- El no compliment d’algun dels dos requisits imprescindibles. 
- La presentació de la sol·licitud fora del termini establert. 
- La no presentació de tota la documentació requerida en el termini establert. 
- La comprovació certera d’altres ingressos no relacionats en la sol·licitud. 
- Quan les dades referents als ingressos no es corresponguin coherentment 

amb les despeses. 
- Les dades justificatives aportades, podran ser sotmeses a constatació. En el 

cas que es comprovi que les esmentades dades no concorden amb la realitat, 
es perdrà el dret a l’ajut en aquesta convocatòria, i en el cas d’haver estat 
percebut, comportarà l’obligatorietat de retornar-ne l’import. 

 
L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la revocació 
de la subvenció concedida. La presentació de la instància de sol·licitud de subvenció 
pressuposa automàticament el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa. 
 
7. ÒRGANS COMPETENTS D’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ 



 

 

 
7.1. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondrà a la 

regidoria que tingui atribuïda la competència sobre la matèria. 
 
7.2. La convocatòria i atorgament dels ajuts correspondrà a Alcaldia.  

 
7.3. Totes les sol·licituds seran informades per un òrgan col·legiat composat per, 

com a mínim, el Cap de servei i dos membres del personal tècnic del servei 
municipal de referència.  

 
8. DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR AMB LA SOL·LICITUD  
 
Les persones interessades en sol·licitar l’ajut per l’activitat d’estiu cal que presentin al 
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (OAC) o mitjançant tràmit 
telemàtic:  
 
1. Fotocòpia de la Fitxa/resguard de preinscripció, degudament complimentada 
per la entitat organitzadora de l’activitat d’estiu (especificant:  activitat, qui l’organitza, 
preu, horari i dates de l’activitat). Cal haver abonat el 25% del cost de l’activitat a 
l’entitat organitzadora per fer la preinscripció. 
 
2. Sol·licitud d’Ajut per Activitats d’Estiu 2013 correctament omplerta amb totes 
les dades que es sol·liciten.  

 
3. Fotocòpia del document d’identitat (NIF/NIE) o del llibre de família de l’infant 
o adolescent.  
 
4. SITUACIÓ LABORAL: Hauran de justificar la seva situació laboral TOTES LES 
PERSONES MAJORS DE 16 ANYS que convisquin amb el/la persona sol·licitant i 
constin empadronats a Vilanova i la Geltrú. 
 
TREBALLADOR FIX - Fotocòpia de les dues últimes nòmines 

 
TREBALLADOR 
EVENTUAL  

- Fotocòpia de les dues últimes nòmines  
- Contracte de treball 

AUTÒNOM        - Declaració de la Renda 2012 
      (o en el seu defecte la declaració Renda 2011) 

ATUR AMB  
PRESTACIÓ O SUBSIDI 

- Fotocòpia certificat de l’oficina del treball que ho 
acrediti amb indicació del import de la prestació. 

- O fotocòpia dels dos darrers rebuts del banc 
(Informe Vida Laboral: el rebreu al vostre domicili trucant 
al telèfon 901 119 999 o el podeu imprimir des d’internet 
www.sepe.es - cal usuari i contrasenya que us 
proporcionaran a la Oficina de Treball, Rbla. Arnau de 
Vilanova, 2-  apartat “Obtención de certificados”.) 

ATUR SENSE 
PRESTACIÓ 

     - Fotocòpia de la targeta de demanda de treball. 
     - Fotocòpia informe de vida laboral (es pot sol·licitar   
mitjançant el web www.seg-social.es o al telèfon 901 50 



 

 

20 50) 
 

ATUR SENSE 
INSCRIPCIÓ A OTG 

- Presentar l’informe de vida laboral que es pot 
sol·licitar mitjançant el web www.seg-social.es o al 
telèfon 901 50 20 50. S’inclouen en aquest punt, 
totes les persones dedicades a la feina de la llar 
pròpia. 

 
ESTUDIANT - Fotocòpia informe de vida laboral 

 
PENSIONISTA - Fotocòpia del full resum dels ingressos anuals de 

la Tresoreria de la Seguretat Social amb indicació 
de l’import 

- Fotocòpia d’ingrés del banc.  
(El full resum d’ingressos anuals es pot sol·licitar a les 
oficines de la Seguretat Socials INSS, Rbla. Principal, 86).   

RMI  - Fotocòpia de la resolució com a beneficiari/a RMI 
- Fotocòpia del darrer rebut d’ingrés del banc. 
 

ALTRES INGRESSOS  - Fotocopia del document que acrediti els ingressos.  
 

 
5. HIPOTEQUES O LLOGUERS: Fotocòpia dels dos darrers rebuts pagats de la 
hipoteca o lloguer corresponent a la primera residència. 
 
6. INVALIDESA O DISCAPACITAT:  En cas que el/la sol·licitant o algun altre 
membre de la unitat familiar presenti alguna INVALIDESA, DISCAPACITAT O 
VALORACIÓ DE DEPENDÈNCIA, caldrà aportar tota la documentació oficial de 
Generalitat de Catalunya que així ho acrediti. 
 
7. DIVORCI O SEPARACIÓ.  En el cas de DIVORCI o SEPARACIÓ del pare i la 
mare del sol·licitant caldrà aportar fotocòpia de la sentència del jutjat on s’especifiquin 
els acord econòmics. En cas d’incompliment de pagament dels esmentats acords 
caldrà aportar còpia de la denúncia o de la demanda judicial. 
 
8. FAMÍLIA MONOPARENTAL/FAMILÍA NOMBROSA:  En el cas de família 
monoparental i/o família nombrosa caldrà adjuntar fotocòpia dels respectius carnets 
que acrediten aquestes famílies. 
 
9. VARIS:  Es podrà presentar altra documentació que el sol·licitant consideri 
convenient. 
 
9. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ACTIVITAT 
 
Termini: les sol·licituds s’hauran de presentar del 6 a 17 de maig de 2013.  
El llistat definitiu de persones serà publicat el 10 de juny de 2013. 
 



 

 

El compliment de l’activitat es farà a través de la informació que faciliten les entitats 
organitzadores en relació a les assistències dels infants/adolescents amb ajut 
econòmic. Aquest informació l’enviaran les entitats organitzadores a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, sense prejudici que l’Ajuntament pugui demanar documentació 
complementaria als efectes d’acreditar el compliment efectiu de l’activitat. 
 
10. SUPÒSITS DE REVISIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 
 
L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la revocació 
de la subvenció concedida.  
 
La presentació de la instància de sol·licitud de subvenció pressuposa automàticament 
el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa 
 

CALENDARI   AJUTS  ESTIU  2013 
Termini presentació sol·licituds del 6 al 17 de maig 2013 
Publicació Llistat Provisional 27 de maig  de 2013 
Període Reclamacions del 27 al 31 de maig de 2013 
Publicació Llistat Definitiu  10 de juny de 2013 

 
 

 
NORMATIVA REGULADORA CONDICIONS PER A PARTICIPAR EN EL 

PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU 2013 
Activitats d’estiu per a infants i adolescents 

 de Vilanova i la Geltrú 
    

 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix i valora les iniciatives de moltes entitats 
i associacions sense afany de lucre de la ciutat que organitzen durant l’època d’estiu 
activitats d’esport i de lleure infantil i juvenil en el municipi.  
 
2. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE 

 
2.1. L’objecte d’aquest normativa és regular les condicions de les entitats 

organitzadores per a poder participar en el programa d’activitats d’estiu 2013. 
 

2.2. S’hi podran adherir totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre: 
entitats, clubs esportius, fundacions, associacions sense ànim de lucre o 
aquells centres d’ensenyament reglats finançats amb fons públics que 
organitzin activitats d’estiu.  

 
2.3. La subvenció consistirà en: 

 



 

 

2.3.1. Possibilitat d’incloure les dades de l’activitat en un llibret informatiu, 
en la línia dels que s’han editat en el darrers anys. Aquest llibret es 
repartirà a les llars d’infants, les escoles i els instituts de la ciutat durant 
la primera quinzena del mes de maig, prèviament al període de sol·licitud 
d’ajuts a les famílies. 

 
2.3.2. Convocatòria d’ajuts econòmics per a totes aquelles famílies amb 

infants i/o adolescents menors de 18 anys, que presenten situacions 
sòciofamiliars i econòmiques difícils i per aquests motius tenen dificultats 
per accedir a les activitats esmentades. 

 
2.3.3. Es posarà a disposició de les entitats organitzadores personal 

especialitzat per a assessorar als monitors i monitores que acullin 
infants amb alguna discapacitat. Aquest assessorament es realitzarà 
amb la col·laboració de l’Associació Suport.  

 
En funció de la tipologia de la discapacitat, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú subvencionarà una part del cost del monitoratge de suport 
d’acord amb les  característiques següents:  

 
- Suport total:  En aquelles situacions en les que és necessari un 
monitor/a amb dedicació exclusiva  per a l’infant/ adolescent. Comporta 
una subvenció de 145€ a la setmana destinats a donar suport al 
finançament de la contractació del monitor/a amb dedicació exclusiva, 
mentre duri la participació de l’infant i/o adolescent a l’activitat d’estiu, 
amb un màxim d’un mes. 

 
- Suport parcial: En aquelles situacions en les que l’infant requereix 
atenció i que es pot assolir amb una disminució de la ràtio monitor/a -
infants. Comporta la subvenció de 97€ setmanals mentre duri la 
participació de l’infant i /o adolescent  a l’activitat d’estiu, amb un 
màxim d’un mes. 

 
- No requereix suport específic:  En aquelles situacions en les que la 
integració de l’infant és fàcilment assolible a partir de l’assessorament 
a l’equip de monitors/es sense requerir un reforç en el nombre 
d’aquests. No comporta subvenció econòmica, però sí l’assessorament 
i l’orientació. 

 
2.3.4. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú oferirà activitats 

complementàries, a partir dels recursos disponibles i de forma gratuïta 
o a preus assequibles, en l’horari en el qual es duen a terme les 
activitats d’estiu. 

 
3. REQUISITS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES d’ACTIVITATS ESTIU 
 
3.1. Complir la normativa legal establerta per al tipus d’activitat que es realitzi i en 

especial, el que s’estableix en el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació 
de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 



 

 

anys (DOGC núm. 3092 de 11.06.2003)    
(http://www.gencat.net/diari/3902/03147057.htm). Complir el marc normatiu 
d’obligatori compliment establert per la Secretaria General de Joventut.  

 
3.2. Si l’activitat d’estiu no és de lleure però sí esportiva caldrà complir amb les 

exigències de la llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport així 
com el marc normatiu d’obligatori compliment establert per la Secretaria 
General de l’Esport.  Si  l’entitat organitzadora és una entitat registrada en el 
registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya (club, associació, 
federació esportiva) aquesta està expressament exclosa del Decret 137/ 2003 
en el seu art. 2.3.  

 
3.3. Les inscripcions a les activitats hauran de ser obertes a infants i adolescents 

de Vilanova i la Geltrú, sense discriminació de cap tipus. En aquest sentit, 
caldrà preveure el fet de poder acollir a infants amb discapacitats. En la 
fitxa d’activitat d’estiu que cal omplir com entitat organitzadora hi ha un 
apartat específic per valorar les barreres arquitectòniques i el tipus 
d’activitat.  

 
3.4. Les dates d’inscripció a les activitats d’estiu per a infants i joventut hauran 

de coincidir un mínim de 3 dies amb les dates de sol·licitud d’ajuts 
econòmics per activitats d’estiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per 
enguany, el període de sol·licitud està previst entre el 6 i 17 de maig de 2013. 

 
 
 
3.5. Les entitats organitzadores, NO podran cobrar, durant el període de 

preinscripció, més del 25% del cost de l’activitat a les famílies que s’hagin 
acollit a la sol·licitud d’ajuts econòmics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
abans que s’hagin publicat les llistes definitives. 

 
3.6. Les entitats organitzadores hauran d’omplir degudament els comprovants 

de preinscripció,,  ddee  ttoottss  eellss  infants i adolescents que s’acullin a la sol·licitud 
d’ajut econòmic. Aquest full serà lliurat des de l’Ajuntament, i caldrà que 
l’entitat organitzadora hi faci constar el cost de l’activitat a becar.  

 
3.7. Sobre l’atenció als infants i adolescents amb discapacitat, cal lliurar a les 

famílies en el moment de la inscripció el full a signar d’autorització de dades 
personals per poder valorar amb el centre educatiu i l’equip psicopedagògic el 
suport necessaris segons les necessitats de reforç de monitoratge i de 
l’adequació de l’activitat a les característiques de l’infant o adolescent.  

 
3.8. Acomplir les condicions de contractació del Conveni col·lectiu de treball del 

sector del lleure educatiu i sociocultural vigent. 
 
3.9. Acomplir les orientacions referents a l’exposició al sol responsable i a 

l’alimentació equilibrada.  
 



 

 

3.10. Omplir la fitxa de valoració i participació de les Activitats d’Estiu que es 
lliurarà des de l’Ajuntament abans del 16 de setembre de 2013. 

 
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 

- Presentació de la fitxa degudament complimentada de cada activitat que 
s’organitzi. 

 
- Presentació de tota la documentació que s’estableixi a la convocatòria. 

 
- Termini de 20 dies a partir de l’endemà del dia en que les bases esdevinguin 

definitives. 
 
5. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT 
 
Totes les entitats que acompleixin els requisits demanats estaran incloses en el llibret 
de difusió de les activitats d’estiu. 
 
6. ÒRGANS COMPETENTS D’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ 
 
6.1. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondrà a la 

regidoria que tingui atribuïda la competència sobre la matèria. 
 
 
6.2. La convocatòria i la resolució dels ajuts correspondrà a la Regidoria de 

Serveis Socials, sense perjudici de la resta de facultats atorgades pels òrgans 
competents. 

 
6.3. Totes les sol·licituds seran informades per un òrgan col·legiat composat per, 

com a mínim, el Cap de servei i dos membres del personal tècnic del servei 
municipal de referència.  

 
7. DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR  
 
7.1. Fitxa Activitats Estiu 2013 degudament omplerta per la entitat organitzadora. 

Aquesta fitxa es lliurarà des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a cada 
activitat que s’organitzi. Caldrà presentar-la el dia 11 de març de 2013, dia de 
la reunió de totes les entitat organitzadores, i  com a molt tard el dimecres, dia 
21 de març de 2013. La informació que no s’hagi fet arribar a l’Ajuntament en 
aquest termini no serà inclosa en el llibret de difusió de les activitats d’estiu 
editat per l’Ajuntament, i aquestes activitats tampoc podran ser objecte d’ajuts. 

 
7.2. Presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, abans del 14 de juny de 

2013, la documentació següent:  
 

a) Còpia segellada del full de notificació d’activitats d’educació en el lleure 
en les quals participen menors de 18 anys 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/, (apartat “Notificació activitats”)  



 

 

que s’ha de presentar a la Secretaria General de Joventut o a les oficines de 
serveis a la joventut dels consells comarcals, com a mínim, 20 dies abans de 
l’inici de l’activitat (aquesta notificació pot presentar-se també per Internet a 
través del portal CAT365) 
www.cat365.net/inici/serveisempreses/entitatsjuridiques/organitzadorsactivitat
s) 
En el cas de les activitats esportives organitzades pels clubs, caldrà utilitzar 
com a model aquest mateix full de notificació i presentar-ho a l’Ajuntament 
amb la resta de documentació sol·licitada. 

 
b) Còpia de la assegurança d’accidents personals i de la assegurança de 

responsabilitat civil de l’activitat, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
cinquè del Decret 137/2003 i d’acord amb la llei 3/2008 de l’exercici de les 
professions de l’esport.  

 
c) En el cas d’utilitzar edificis de centres docents públics, caldrà comptar 

amb el vistiplau del consell escolar del centre i complir a més, els imports que 
s’estableixen a l’art. 17 del Decret 333/2002 quant a assegurances. Segons el 
“Reglament d’ús social dels centres d’educació infantil i primària”, que regula 
l’ús social dels espais de les escoles públiques de primària de la ciutat, cal 
presentar el model específic de sol·licitud per demanar l’ús de qualsevol 
espai dels centres docents d’educació infantil i primària de la ciutat. 
Aquest model es pot descarregar de www.imet.cat accedint a l’apartat 
d’educació, entrant al link “ús social centres públics de primària” o bé recollir a 
l'Àrea d'Educació de l'IMET i a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i presentar-se en aquest cas al Registre General de 
l’IMET o bé al registre de l’Ajuntament.  

 
d) Justificació de la contractació del personal (còpia dels contractes laborals, 

TC dels/les monitors/es, directors/es i coordinadors/es, ...), segons Conveni  
Col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural vigent.  

 
e) Pressupost per partides (amb previsió d’entrades i sortides). 

 
 
7.3. Per tal de poder fer una valoració de la participació en el programa, un cop 

finalitzada l’activitat, caldrà notificar a l’Ajuntament el nombre total 
d’inscripcions. 

 
8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ACTIVITAT 
 
Termini fins el 16 de setembre de 2013 i mitjançant la fitxa de participació i 
valoració, sense perjudici que l’Ajuntament pugui demanar una altra documentació. 
 
9. SUPÒSITS DE REVISIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 
 
L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la revocació 
de la subvenció concedida.  



 

 

La presentació de la instància de sol·licitud de subvenció pressuposa automàticament 
el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa. 
 
El NO compliment d’algun dels punts recollits en aquestes condicions, 
comportarà l’exclusió de participar en aquestes activitats en properes edicions. 
 
Altres aspectes a tenir en compte 
 

- El termini de sol·licituds d’ajuts econòmics per a les famílies està previst 
que sigui del 6 al 17 de maig 2013 d’acord amb els criteris que estableixi la 
normativa que regularà aquests ajuts. La recollida de les diferents sol·licituds 
es realitzarà a l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana o per via telemàtica 
mitjançant la carpeta ciutadana) i haurà d’anar necessàriament acompanyada 
del comprovant de preinscripció degudament omplert per l’entitat 
organitzadora de l’activitat. 

 
- L’entitat organitzadora caldrà que hagi presentat tota la documentació 

requerida per fer efectiva la liquidació de l’import subvencionat dels 
participants i també que hagi comunicat la conformitat de la corresponent 
llista definitiva d’ajuts. Aquesta llista definitiva es farà pública el dilluns dia 
10 de juny de 2013 i es farà arribar a totes les entitats organitzadores en les 
que algun infant/adolescent hagi tramitat la sol·licitud d’ajut econòmic. 

 
- El NO compliment d’algun dels punts recollits en aquestes condicions, 

comportarà l’exclusió de participar en aquestes activitats en properes 
edicions. 

 
 

CALENDARI ACTIVITATS ESTIU 2013  

Termini recollida informació activitats    
 (fitxa activitats) 

21 de març 

Difusió fulletó activitats estiu Del 29 d’abril al 3 de maig 

Termini presentació sol·licituds beques Del 6 al 17 de maig 

Publicació llistes provisionals beques 27 de maig 

Període reclamacions beques Del 27 al 31 de maig 

Publicació llistes definitives beques 10 de juny 

 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Albà. 
 
 
 



 

 

BLANCA ALBÀ 
 
Gràcies.  Es tracta d’aprovar la normativa que regula totes les activitats 
adreçades a infants i adolescents, referent tant a activitats de lleure com 
esportives que organitzen les entitats de Vilanova per a aquest estiu.  Conté 
tots els requisits que han de complir les entitats i associacions, les possibles 
subvencions a les que es poden acollir, especialment en el cas d’acollir a 
infants o adolescents discapacitats, i també la normativa que regula les 
subvencions a les famílies per poder participar en aquestes activitats. Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula?  No?  Doncs passem a la votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (22 vots). 
 
 

   6. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DEL 
REFINANÇAMENT PRÉSTEC AMB BANCO MARE NOSTRUM 
(CAIXA PENEDÈS). 

 
Amb data 15 de juliol de 2009 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va concertar 
una operació de préstec amb l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès amb les 
condicions següents: 
 
 Import: 1.717.907,00 € 
 Termini: 6 anys (finalitza el 15/7/2015) 
 Tipus:  revisable anualment en referència a Euríbor anual + 2,25 
 
Atesa la greu situació de la tresoreria municipal interessa poder realitzar una 
modificació de les condicions del préstec que, sense modificar l’import 
contractat, suposi una disminució de les quotes a pagar els propers exercicis 
mitjançant l’ampliació de la duració del préstec. 
 
Atesa la minuta proposada per l’entitat que suposa l’ampliació del termini en 5 
anys i la revisió del tipus, la proposta de modificació de les condicions del 
préstec comporta establir les següents: 
 

Import: 1.068.860,04 € (capital pendent actual) 
Termini: ampliació en 5 anys (finalitzaria el 15/07/2020) 
Tipus: 5,50% fins 15/7/2013, i a partir d’aquesta dada revisable 

anualment en referència a Euríbor anual + 2,95 (amb un 
mínim de 5,50 % i un màxim de 14,00 %) 

Comissió: 0,25% del capital pendent 



 

 

 
Atès que l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès opera actualment com Banco 
Mare Nostrum (BMN), s’ha realitzat el canvi en la identificació del préstec: 
 
 Número contracte inicial: 2081 0008.52500.51012.1 
 Número contracte actual: 0487 1008 19 5000009523 
 
Atès que la concertació d’aquesta operació requereix l’autorització de la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, dintre 
dels procediments en matèria de tutela financera dels ens locals previstos al 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 3 del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, sobre l’exercici d’aquestes funcions per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès que la proposta ha estat informada a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
25 de febrer de 2013, proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Aprovar el refinançament del préstec número 5000009523 (antic 
0008.52500.51012.1) concertat amb Caixa d’Estalvis del Penedès (en 
l’actualitat Banco Mare Nostrum) en data 15 de juliol de 2009 segons les 
condicions presentades a la seva minuta. 
 
SEGON. Tramitar la sol·licitud d’autorització de l’operació de refinançament 
davant la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  
 
TERCER. Autoritzar a la Sra. alcaldessa la signatura de la minuta i resta de 
documents necessaris per a la formalització de l’operació.” 
 
 

MINUTA 
 
1.- Ampliar la duración total del préstamo indicada en las condiciones especiales de 
la póliza de préstamo, que con la presente se modifica, con efectos desde el día de la 
firma ... de .... de....., en ........meses por lo que la duración total de préstamo será de 
132 meses, en vez de los 72 meses pactados inicialmente. 
 
En consecuencia se modifica la fecha de vencimiento del préstamo indicada en las 
condiciones especiales de la citada póliza de préstamo, siendo la nueva fecha de 
vencimiento el día 17 de Julio de 2020. 
 



 

 

2.- Además se modifica el tipo de interés a aplicar a las Iiquidaciones que se efectúen 
a partir del día de la Firma de ... de..... por lo que se modifica la condición general 3.- 
Intereses, la cual tendrá el contenido literal siguiente: 
 
3.- INTERESES ORDINARIOS. El PRESTATARIO asume el compromiso de abonar 
intereses remuneratorios a LA ENTIDAD a razón del tipo nominal que se indica en 
esta condición y con las variaciones, al alza o a la baja, que resulten del pacto 
REVISIÓNTIPO DE INTERÉS,a satisfacer por mensualidades vencidas. 
 
AI objeto de determinar el tipo de interés nominal aplicable, el plazo de devolución del 
préstamo se divide en dos fases: 
 
3.1.- En la primera fase, que comprenderá desde el día de la firma de.... De...... 
hasta la liquidación que se efectuara en el mes 15 de Julio de 2013, el tipo de interés 
que devengara el préstamo sera del 5’50 por ciento nominal anual. 
 
3.2.- En la segunda fase, que se iniciara al finalizar la primera y comprenderá el resto 
del plazo de la operación, se subdivide en períodos de interés fijo sucesivos de un 
año de duración, a excepción, en su caso, del últlmo, cuya duración será igual al 
tiempo que quede desde la última revisión hasta -la fecha de vencimiento del 
préstamo, iniciándose cada uno de estos el día siguiente de finalizar el anterior. El 
tipo de interés a aplicar a cada uno de estos períodos se determinará según el 
sistema establecido en el pacto de REVISIÓN DEL TIPO DE INTERÉS. 
 
No obstante, el tipo de interés nominal anual aplicable al préstamo en ningún caso 
podrá ser inferior al 5'50 por ciento ni superior al 14 por ciento, tipos estos que 
tendrán la consideración de tipo interés mínimo y máximo, respectivamente. Por 
tanto, si el tipo resultante de la revisión en cualquiera de los períodos de interés que 
comprende la segunda fase fuere inferior al tipo de interés mínimo o superior al tipo 
de interés máximo establecidos, serán éstos, tipo de interés mínimo en el primer caso 
y tipo de interés máximo en el segundo, los que se aplicarán al préstamo en el 
período de interés correspondiente. 
 
El importe absoluto de los intereses devengados en cada período de devengo se 
obtiene multiplicando el capital pendiente de amortizar al inicio del período por el tipo 
de interés nominal aplicable y dividiendo el producto por el resultado de multiplicar 
por cien el número de períodos de devengo que existan en un año. 
 
Toda ello entendiéndose que: 
 
A.- Las fechas de liquidación son aquéllas en que, conforme a lo pactado, deben 
pagarse los intereses, ya sea como Iiquidación únicamente de éstos, en caso de 
existir carencia, o como parte de una cuota. 
 
B.- Las fechas de devengo son los días inmediatamente anteriores a las fechas de 
liquidación. 
 
C.- Los períodos de devengo son los meses naturales que se inician el día 17 de 
cada mes, con la excepción del primer periodo que empezara el día 17 del mes 



 

 

siguiente a la firma ... de ... de.... y comprenderá hasta el próximo día de inicio de un 
periodo de devengo. En caso que el día de inicio del período no exista en un mes en 
concreto, se considerará el último día del mes. 
 
3.- Bis. REVISIÓN DEL TIPO DE INTERÉS. Cuando corresponda la revisión del tipo 
de interés, el tipo de interés nominal aplicable para cada uno de los períodos de 
interés se determinará de conformidad con el sistema siguiente: 
 
El tipo de interés nominal anual será revisada cada período de interés, tomando 
como tipo la referencia interbancaria a un año (EURIBOR), publicada en el Boletín 
Oficial del Estado la cual consiste en la media aritmética simple de los valores diarios 
de los días con mercado de cada mes, del tipo de contado publicado por la 
Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósitos en euros a plazo de 
un año calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones 
entre entidades de similar calificación. 
 
ÍNDICE SUSTITUTIVO. Si por cualquier circunstancia se dejara de publicar el índice 
de referencia citada, y en tanto no cesen las causas de tal falta de publicación, se 
utilizara con carácter subsidiario "el tipo medio de los préstamos hipotecarios a 
mas de tres años del conjunto de entidades" (IRPH conjunto de entidades), 
definida como la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los 
principales de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o 
superior a tres años para adquisición de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o 
renovadas por los bancos, las cajas de ahorros y las sociedades de crédito 
hipotecario en el mes a que se refiere el índice. Dicho índice, igualmente se elabora y 
publica mensualmente por el Banco de España en el B.O.E. 
 
En caso de tener que aplicarse el tipo sustitutivo, este se mantendrá vigente hasta 
que se disponga del índice de referencia interbancario a un año (EURIBOR) 
nuevamente publicado. 
 
Asimismo, en el supuesto de no publicación del tipo sustitutivo, a cada uno de los 
períodos de interés siguientes se aplicara el último tipo de interés vigente, el cual se 
mantendrá fijo hasta que, a tenor de lo pactado, sea factible su variación. 
 
Para determinar el tipo de interés nominal anual que será de aplicación a cada 
período de interés sucesivo se tomará como base el tipo publicado como Tasa Anual 
Equivalente, sin practicar su conversión a nominal. 
 
Determinación del índice.- El índice de referencia que se tomará en cuenta para el 
cálculo, ya sea el EURIBOR a un año o su sustitutivo, será el correspondiente al 
tercer mes inmediatamente precedente a aquel en que se deba liquidar la cuota 
mensual del préstamo en función del nuevo tipo. 
 
Margen a adicionar al índice de referencia.- En el supuesto que el índice de 
referencia sea el interbancario a un año (EURIBOR), el nominal publicado más el 
margen de 2'95 puntos porcentuales, será el tipo de interés nominal aplicable al 
préstamo. Si se tratara del I.R.P.H. se sumará al tipo publicado, sin conversión a 
nominal, 2'95 puntos porcentuales. 



 

 

El tipo determinado conforme a lo hasta aquí indicado, será el tipo de interés nominal 
anual que se aplicara al préstamo en el periodo de interés correspondiente, 
quedando en consecuencia modificada la cuantía de las cuotas de amortización de 
capital e intereses. 
 
Publicación de los tipos de referencia: A todos los efectos, los tipos de interés, 
tanto el índice de referencia como el sustitutivo podrán conocerse y acreditarse 
mediante la publicación que a estos efectos efectúa el Banco de España en el Boletín 
Oficial de Estado. 
 
EL PRESTATARIO, asimismo, podrá tomar conocimiento y obtener la información 
pertinente del tipo de interés, en cualquiera de las oficinas de LA ENTIDAD, mediante 
manifestación a la misma, o a persona por ella autorizada, y entrega, si así lo 
solicitara, de nota escrita y sellada comprensiva de aquella información, pudiendo LA 
ENTIDAD exigir la firma del duplicado. 
 
Todo ello sin perjuicio de que si LA ENTIDAD lo considera conveniente, fuera del 
marco obligacional de este contrato, remita, por correo ordinario, la citada información 
al PRESTATARIO, directamente a su domicilio. Dicha comunicación directa, caso de 
efectuarse, podrá dejarse de realizar en cualquier momento sin previo aviso dado su 
carácter potestativo, o bien podrá sustituirse por un anuncio a publicar en el diario "La 
Vanguardia" comprensivo del tipo de referencia o del sustitutivo anteriormente 
indicados. 
 
Disconformidad de la parte deudora a los tipos de interés aplicables resultantes 
de la revisión: De no convenirle el nuevo tipo de interés resultante de la revisión, el 
PRESTATARIO deberá comunicarlo por escrito a LA ENTIDAD con anterioridad a la 
entrada en vigor del nuevo tipo, quedando obligado en tal caso, a cancelar 
anticipadamente el préstamo en un plazo de un mes, contados a partir de la fecha de 
entrada en vigor del nuevo tipo; durante cuyo plazo los intereses se satisfarán al tipo 
anterior. 
 
Si una vez transcurrido el indicado plazo de un mes, y no se hubiera cancelado el 
préstamo, LA ENTIDAD podrá darlo por vencido y reclamar judicialmente el capital, 
intereses y demás responsabilidades accesorias que acredite. 
 
Tipo de interés mínimo y máximo: El tipo de interés nominal anual aplicable en 
ningún caso podrá ser inferior al 5'50 por ciento ni superior al 14 por ciento, tipos 
estos que tendrán la consideración de tipo de interés mínimo y máximo, 
respectivamente.  Por tanto, si el tipo resultante de la revisión fuere inferior al tipo de 
interés mínimo o superior al tipo de interés máximo establecidos, serán éstos, tipo de 
interés mínimo en el primer caso y tipo de interés máximo en el segundo, los que se 
aplicarán al préstamo en el período de interés correspondiente." 
 
Comisión de modificación del 0'25% sobre el capital pendiente actualmente. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas s’ha comentat que aquest préstec es va signar a 15 de 
juliol de 2009, que en tot cas tenia la ciutat amb l’entitat Caixa d’Estalvis 
Penedès.  Les condicions que en tot cas va prendre en el seu dia, es modifica 
la llargada del plaç, el termini de venciment, tal i com vam comentar.  
Justament en termes pressupostaris és un del 3 préstecs que faltaven per fer 
l’ajustament pressupostari en termes financers, i en principi el que es planteja 
és que el termini d’amortització sigui de 5 anys.  Finalitzarà en tot cas el 15 de 
juliol de 2020, i el tipus d’interès, a pesar que ja alguna vegada ho hem 
comentat de que realment per part de l’ajuntament s’intenta fer l’esforç possible 
perquè realment no hagi un tema de que tingui la força suficient, si vostès 
poden veure, realment el tipus d’interès sí que ens ha pujat respecte el que 
teníem originalment, però crec que realment és difícil en aquest moment 
negociar amb els bancs i entenem que solament en el tema de l’ajornament 
pues ho trobem lògic.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÀNCHEZ 
 
No, bàsicament... tot i que és cert que ens costarà més a nivell municipal el 
retorn d’aquest préstec perquè puja el tipus d’interès, simplement per anunciar 
el nostre vot favorable, i bàsicament per lamentar que aquest refinançament 
vingui enguany en el 2013, i no s’hagués fet durant el 2012, tal i com els hi 
plantejàvem en diferents comissions informatives, donada la situació de 
tresoreria que tenia l’ajuntament.  Nosaltres ho havíem demanat que s’estudiés 
els refinançaments dels préstecs, se’ns va dir que era impossible tècnica i 
políticament, i avui volem manifestar doncs que avui vèiem que realment era 
possible amb algo més de cost, és evident.   
 
ALCALDESSA 
   
D’acord, gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 



 

 

Sí, com bé ha dit el senyor Gargallo, aquest és un dels tres préstecs amb els 
quals ja es comptaven en aquest pressupost que hi ha sobre la taula.  Sí que 
és veritat que les condicions empitjoren. Òbviament les condicions, quan hi ha 
una negociació, doncs normalment sempre són a pitjor pel que té una postura 
més de feblesa, en aquest cas l’ajuntament.  Fins ara pagàvem un 2,50 més 
EURIBOR si no m’equivoco, ara passem al 2,75, però ens apareix un mínim 
que fins ara no hi era del 5 i mig.  Tot i que les condicions empitjoren, sí que és 
veritat que no empitjoren tant com en d’altres negociacions que hi ha hagut on 
hem passat de 7%, per això nosaltres doncs ja els hem plantejat vàries 
vegades, doncs creiem que la postura ha de ser una mica més de força, ja no 
diem només en negociació a porta tancada, sinó una postura de força més 
pública, més amb el ciutadà darrere, i explicant ben bé doncs què ens costa tot 
aquest endeutament, què ens costa el retorn d’aquest crèdit, i com s’aprofiten 
algunes entitats doncs de la situació actual de l’Ajuntament per guanyar diners, 
diners que no ens cansarem de repetir que ens alguns casos ells han rebut 
l’1% i en aquest cas ens els presten a una administració pública al 5 i mig per 
cent.  Per tant, nosaltres creiem que era imprescindible fer aquesta negociació.   
 
Segurament, com diem, no és amb la força que nosaltres pretendríem, per això 
ens abstindrem. Si veiéssim perillar aquesta negociació, òbviament 
possiblement canviaríem el sentit del vot, però sí que ho fem com un toc 
d’alerta en aquest sentit del que diem, de que creiem doncs que la posició de 
força ha de ser més important, que s’ha d’explicar bé a la gent què ens estan 
cobrant, què estan guanyant a canvi de finançar o de que aquest Ajuntament 
pugui seguir pagant els seus serveis i les seves nòmines, i per tant encoratgem 
al govern municipal a que faci aquesta tasca.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, per anunciar també el vot afirmatiu del nostre grup municipal en 
aquest refinançament del préstec.  Deixar constància, però, que això no és una 
solució global, sinó que el que consisteix el refinançament és prolongar i 
desplaçar cap al futur uns pagaments i unes despeses que haurien tingut lloc 
en l’any 2013, i això pagant un preu que és un major cost financer.  Per tant, 
deixar clar que no és la solució als problemes, però sí que permet ser una 
solució en l’exercici 2013 en el sentit que permet alleugerar les finances 
municipals i per tant entenem que és un mal necessari i per això hi donarem el 
nostre suport. 
 
ALCALDESSA 



 

 

 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per reiterar el que ja hem dit en altres plens en relació a aquesta qüestió.  Una 
mica abonant el que comentava la senyora Sánchez, i manifestar també, 
deixar constància doncs del vot favorable del nostre grup. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.   
 
Si no hi ha més paraules, passem a la votació.  Vots a favor? Vots en contra? 
Abstencions? 
 
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (7), PP (2) i ICV (2) = 19 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
   
 

   7. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DEL CONVENI 
D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DEUTE PENDENT AMB LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS-GARRAF. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té amb la Mancomunitat intermunicipal 
Penedès-Garraf un deute acumulat pendent de pagament a data 31 de 
desembre de 2012 per import de 3.934.602,11 €. 
 
Ateses les dificultats de tresoreria de l’Ajuntament i essent voluntat de 
ambdues parts fixar les condicions que permetin el pagament fraccionat 
d’aquest deute, es proposa la signatura d’un conveni que reguli les condicions 
del fraccionament d’acord amb les dades següents: 
 

Import:  3.934.602,11 € (capital pendent actual) 
Termini:  10 anys (finalitzaria el dia 28/02/2023) 
Tipus interès: 2% anual 
Periodicitat: pagaments mensuals a satisfer l’últim dia de cada 

mes 
Data inici:  el primer pagament es realitzarà el dia 31/03/2013 
Quota mensual: 36.203,63 € 



 

 

 
Atès que la proposta ha estat informada a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
25 de febrer de 2013, proposa l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni d’ajornament i fraccionament del deute pendent 
amb la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf per import de 
3.934.602,11 €. 
 
SEGON. Autoritzar la Sra. alcaldessa per a la signatura del conveni i resta de 
documents necessaris.” 
 
 

CONVENI  AJORNAMENT  I  FRACCIONAMENT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 

LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF 
 

COMPAREIXEN: 
 
[●], major d’edat, domiciliat a  [●], amb D.N.I./N.I.F. número [●].  
 
[●], major d’edat, domiciliat a  [●], amb D.N.I./N.I.F. número [●].  
 
 
INTERVENEN: 
 
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, CIF P-
0830800-I (en endavant, el “DEUTOR”). 
 
El segon, en nom i representació de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
PENEDÈS GARRAF, CIF P0800008E (en endavant, el “CREDITOR”),  
 
EXPOSEN: 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té amb la Mancomunitat intermunicipal 
Penedès-Garraf un deute acumulat pendent de pagament a data 31 de desembre de 
2012 per import de 3.934.602,11 €. 
 
II. Que ateses les dificultats de tresoreria de l’Ajuntament i essent voluntat de 
ambdues parts fixar les condicions que permetin el pagament fraccionat d’aquest 
deute, les parts convenen formalitzar el present conveni (en endavant, el Conveni) 
conforme a les següents 
 
CLÀUSULES: 
 



 

 

Primera: El DEUTOR reconeix que el deute acumulat pendent de pagament a la 
Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf per import de 3.934.602,11 €, 
corresponent a quotes i factures fins a 31 de desembre de 2012. 
 
Segona: Per mitjà del present Conveni ambdues parts acorden l’ajornament i 
fraccionament del deute de 3.934.602,11 € d’acord amb les condicions següents: 
 

Import:  3.934.602,11 € (capital pendent actual) 
Termini:  10 anys (finalitzaria el dia 28/02/2023) 
Tipus interès:  2% anual 
Periodicitat:  pagaments mensuals a satisfer l’últim dia de cada mes 
Data inici:  el primer pagament es realitzarà el dia 31/03/2013 
Quota mensual: 36.203,63 € 

  
Com a Annex del Conveni es recull el quadre d’amortització amb detall de les 
quantitats mensuals a satisfer. 
 
Tercera: Els interessos s’entendran meritats dia a dia a favor del CREDITOR, i per al 
càlcul dels mateixos es prendrà en el denominador com a base un any de tres-cents 
seixanta dies, calculant-se sobre el número exacte de dies naturals transcorreguts en 
cada període de liquidació d’interessos. El còmput dels terminis i determinació de les 
dates en què s’han de dur a terme les liquidacions d’interessos i les amortitzacions de 
capital s’iniciarà el dia 1 de març de 2013.  
 
Quarta: Les quantitats degudes per qualsevol concepte i no satisfetes, sense 
perjudici de la facultat del CREDITOR de donar per resolt el present Conveni, 
meritaran en favor del mateix el tipus d’interès per a demora legal. Aquest interès de 
demora, en el supòsit de no ser satisfet per la part prestatària en el termini pel qual 
s’ha establert la periodicitat de liquidació d’interessos, serà capitalitzat conforme a la 
possibilitat contemplada a l’Art. 317 del Codi de Comerç, meritant nous rèdits.  
 
Cinquena: Sense perjudici del que s’ha establert anteriorment, el DEUTOR podrà 
realitzar amortitzacions voluntàries anticipades. Aquestes amortitzacions podran 
afectar tant a les quotes finals de l’amortització del capital com a l’import de 
cadascuna de les quotes de capital pendents, mitjançant reducció de cadascuna 
d’aquestes i manteniment del calendari inicial d’amortització. 
 
Sisena: Serà causa de resolució del present l’incompliment de les obligacions 
derivades del mateix. 
 
Setena: Per a totes aquelles notificacions, requeriments o comunicacions que es 
puguin derivar del present document, el domicili de cadascuna de les parts que hi 
intervenen és l’indicat a l’encapçalament d’aquest Conveni. 
 
I en prova de conformitat, les parts firmen tots els fulls i Annexos del present 
Contracte per triplicat i a un sol efecte. 
 



 

 

 ANNEX  -  QUADRE D’AMORTITZACIÓ 
 
 

 Import 3.934.602,11    
 Termini 10 Anys    
 Inici 1ª quota Març 2013    
 Pagament Mensual    
 Quota 36.203,63    
      

Any Mes Interès Capital Quota Mes Saldo Pendent 

Març 6.557,67 29.645,96 36.203,63 3.904.956,15 

Abril 6.508,26 29.695,37 36.203,63 3.875.260,77 

Maig 6.458,77 29.744,87 36.203,63 3.845.515,91 

Juny 6.409,19 29.794,44 36.203,63 3.815.721,47 

Juliol 6.359,54 29.844,10 36.203,63 3.785.877,37 

Agost 6.309,80 29.893,84 36.203,63 3.755.983,54 

Setembre 6.259,97 29.943,66 36.203,63 3.726.039,87 

Octubre 6.210,07 29.993,57 36.203,63 3.696.046,31 

Novembre 6.160,08 30.043,56 36.203,63 3.666.002,75 

2013 

Desembre 6.110,00 30.093,63 36.203,63 3.635.909,12 

Gener 6.059,85 30.143,78 36.203,63 3.605.765,34 

Febrer 6.009,61 30.194,02 36.203,63 3.575.571,32 

Març 5.959,29 30.244,35 36.203,63 3.545.326,97 

Abril 5.908,88 30.294,75 36.203,63 3.515.032,21 

Maig 5.858,39 30.345,25 36.203,63 3.484.686,97 

Juny 5.807,81 30.395,82 36.203,63 3.454.291,15 

Juliol 5.757,15 30.446,48 36.203,63 3.423.844,67 

Agost 5.706,41 30.497,23 36.203,63 3.393.347,44 

Setembre 5.655,58 30.548,05 36.203,63 3.362.799,39 

Octubre 5.604,67 30.598,97 36.203,63 3.332.200,42 

Novembre 5.553,67 30.649,97 36.203,63 3.301.550,45 

2014 

Desembre 5.502,58 30.701,05 36.203,63 3.270.849,40 

Gener 5.451,42 30.752,22 36.203,63 3.240.097,19 

Febrer 5.400,16 30.803,47 36.203,63 3.209.293,72 

Març 5.348,82 30.854,81 36.203,63 3.178.438,91 

Abril 5.297,40 30.906,23 36.203,63 3.147.532,67 

Maig 5.245,89 30.957,75 36.203,63 3.116.574,93 

Juny 5.194,29 31.009,34 36.203,63 3.085.565,58 

Juliol 5.142,61 31.061,02 36.203,63 3.054.504,56 

Agost 5.090,84 31.112,79 36.203,63 3.023.391,77 

Setembre 5.038,99 31.164,65 36.203,63 2.992.227,12 

Octubre 4.987,05 31.216,59 36.203,63 2.961.010,53 

Novembre 4.935,02 31.268,62 36.203,63 2.929.741,92 

2015 

Desembre 4.882,90 31.320,73 36.203,63 2.898.421,19 

Gener 4.830,70 31.372,93 36.203,63 2.867.048,26 

Febrer 4.778,41 31.425,22 36.203,63 2.835.623,04 

2016 

Març 4.726,04 31.477,59 36.203,63 2.804.145,44 



 

 

Abril 4.673,58 31.530,06 36.203,63 2.772.615,39 

Maig 4.621,03 31.582,61 36.203,63 2.741.032,78 

Juny 4.568,39 31.635,24 36.203,63 2.709.397,53 

Juliol 4.515,66 31.687,97 36.203,63 2.677.709,56 

Agost 4.462,85 31.740,78 36.203,63 2.645.968,78 

Setembre 4.409,95 31.793,68 36.203,63 2.614.175,10 

Octubre 4.356,96 31.846,67 36.203,63 2.582.328,42 

Novembre 4.303,88 31.899,75 36.203,63 2.550.428,67 

Desembre 4.250,71 31.952,92 36.203,63 2.518.475,75 

Gener 4.197,46 32.006,17 36.203,63 2.486.469,58 
Febrer 4.144,12 32.059,52 36.203,63 2.454.410,06 
Març 4.090,68 32.112,95 36.203,63 2.422.297,11 
Abril 4.037,16 32.166,47 36.203,63 2.390.130,64 
Maig 3.983,55 32.220,08 36.203,63 2.357.910,56 
Juny 3.929,85 32.273,78 36.203,63 2.325.636,78 
Juliol 3.876,06 32.327,57 36.203,63 2.293.309,20 
Agost 3.822,18 32.381,45 36.203,63 2.260.927,75 

Setembre 3.768,21 32.435,42 36.203,63 2.228.492,33 
Octubre 3.714,15 32.489,48 36.203,63 2.196.002,85 

Novembre 3.660,00 32.543,63 36.203,63 2.163.459,23 

2017 

Desembre 3.605,77 32.597,87 36.203,63 2.130.861,36 

Gener 3.551,44 32.652,20 36.203,63 2.098.209,16 

Febrer 3.497,02 32.706,62 36.203,63 2.065.502,54 

Març 3.442,50 32.761,13 36.203,63 2.032.741,41 

Abril 3.387,90 32.815,73 36.203,63 1.999.925,68 

Maig 3.333,21 32.870,42 36.203,63 1.967.055,26 

Juny 3.278,43 32.925,21 36.203,63 1.934.130,05 

Juliol 3.223,55 32.980,08 36.203,63 1.901.149,97 

Agost 3.168,58 33.035,05 36.203,63 1.868.114,92 

Setembre 3.113,52 33.090,11 36.203,63 1.835.024,81 

Octubre 3.058,37 33.145,26 36.203,63 1.801.879,55 

Novembre 3.003,13 33.200,50 36.203,63 1.768.679,05 

2018 

Desembre 2.947,80 33.255,83 36.203,63 1.735.423,22 

Gener 2.892,37 33.311,26 36.203,63 1.702.111,96 

Febrer 2.836,85 33.366,78 36.203,63 1.668.745,18 

Març 2.781,24 33.422,39 36.203,63 1.635.322,79 

Abril 2.725,54 33.478,09 36.203,63 1.601.844,69 

Maig 2.669,74 33.533,89 36.203,63 1.568.310,80 

Juny 2.613,85 33.589,78 36.203,63 1.534.721,02 

Juliol 2.557,87 33.645,76 36.203,63 1.501.075,25 

Agost 2.501,79 33.701,84 36.203,63 1.467.373,41 

Setembre 2.445,62 33.758,01 36.203,63 1.433.615,40 

Octubre 2.389,36 33.814,27 36.203,63 1.399.801,13 

Novembre 2.333,00 33.870,63 36.203,63 1.365.930,50 

2019 

Desembre 2.276,55 33.927,08 36.203,63 1.332.003,42 

Gener 2.220,01 33.983,63 36.203,63 1.298.019,79 2020 

Febrer 2.163,37 34.040,27 36.203,63 1.263.979,52 



 

 

Març 2.106,63 34.097,00 36.203,63 1.229.882,52 

Abril 2.049,80 34.153,83 36.203,63 1.195.728,69 

Maig 1.992,88 34.210,75 36.203,63 1.161.517,94 

Juny 1.935,86 34.267,77 36.203,63 1.127.250,17 

Juliol 1.878,75 34.324,88 36.203,63 1.092.925,29 

Agost 1.821,54 34.382,09 36.203,63 1.058.543,20 

Setembre 1.764,24 34.439,39 36.203,63 1.024.103,80 

Octubre 1.706,84 34.496,79 36.203,63 989.607,01 

Novembre 1.649,35 34.554,29 36.203,63 955.052,72 

Desembre 1.591,75 34.611,88 36.203,63 920.440,84 

Gener 1.534,07 34.669,56 36.203,63 885.771,28 

Febrer 1.476,29 34.727,35 36.203,63 851.043,93 

Març 1.418,41 34.785,23 36.203,63 816.258,70 

Abril 1.360,43 34.843,20 36.203,63 781.415,50 

Maig 1.302,36 34.901,27 36.203,63 746.514,23 

Juny 1.244,19 34.959,44 36.203,63 711.554,79 

Juliol 1.185,92 35.017,71 36.203,63 676.537,08 

Agost 1.127,56 35.076,07 36.203,63 641.461,01 

Setembre 1.069,10 35.134,53 36.203,63 606.326,48 

Octubre 1.010,54 35.193,09 36.203,63 571.133,39 

Novembre 951,89 35.251,74 36.203,63 535.881,64 

2021 

Desembre 893,14 35.310,50 36.203,63 500.571,15 

Gener 834,29 35.369,35 36.203,63 465.201,80 

Febrer 775,34 35.428,30 36.203,63 429.773,50 

Març 716,29 35.487,34 36.203,63 394.286,16 

Abril 657,14 35.546,49 36.203,63 358.739,67 

Maig 597,90 35.605,73 36.203,63 323.133,93 

Juny 538,56 35.665,08 36.203,63 287.468,86 

Juliol 479,11 35.724,52 36.203,63 251.744,34 

Agost 419,57 35.784,06 36.203,63 215.960,28 

Setembre 359,93 35.843,70 36.203,63 180.116,58 

Octubre 300,19 35.903,44 36.203,63 144.213,14 

Novembre 240,36 35.963,28 36.203,63 108.249,87 

2022 

Desembre 180,42 36.023,22 36.203,63 72.226,65 

Gener 120,38 36.083,26 36.203,63 36.143,39 2023 
Febrer 60,24 36.143,39 36.203,63 0,00 

    409.833,85 3.934.602,11 4.344.435,96   
 

  
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo. 
 
 
 



 

 

MIGUEL ÁNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa. En tot cas aquest acord es produeix ateses les 
dificultats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova.  Com vostès saben 
realment es van aforar uns imports determinats de la Mancomunitat que en tot 
cas no estaven pressupostats i quan es va plantejar el tema, el préstec de 
proveïdors, naturalment les administracions públiques que en tinguessin 
relació, no van entrar justament en la possibilitat de poder finançar justament 
aquests préstecs.  Per tant, la decisió en tot cas, i d’acord amb la 
Mancomunitat, va ser plantejar en tot cas l’ajornament d’aquestes quantitats 
que en aquest cas, com comentava el secretari, són 3.934.602,11 de capital i 
es plantejarà un retorn en 10 anys que finalitzaria en tot cas el 28-2-2023, a un 
tipus d’interés del 2%. En tot cas no hem vist una altra solució per poder 
solucionar el tema el problema de pagament amb la Mancomunitat i preveiem 
que és la única possible solució per poder efectuar el pagament i el perjudici 
que en tot cas se l’estava efectuant en aquesta entitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Paraules sobre aquest tema.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, un dels punts principals de la nostra candidatura és el tema de 
transparència i entenem doncs que és molt important transparència, sobretot 
amb els comptes.  Com deia abans, igual que hem d’explicar doncs què 
paguem als bancs, en concepte de què paguem als bancs, creiem que és molt 
interessant i imprescindible que en una situació com l’actual de deute, d’un 
deute força important d’aquest ajuntament, doncs que s’expliqui com s’ha 
generat aquest deute, com devem a la Mancomunitat 4 milions d’euros. Com 
hem arribat a aquest punt de deure a una altra administració 4 milions d’euros, 
que són més de 2 anys de la gestió dels residus d’aquesta ciutat.  Per tant, ens 
agradaria doncs que des del govern algú ens expliqués com hem generat 
aquest deute de 4 milions.  Per una altra banda sí que entenem que fins a 
aquest punt, fins i tot hem d’agrair a la Mancomunitat que ens faci aquest favor, 
ens deix retornar aquest deute a 10 anys a un 2%.  Fa un moment hem aprovat 
un crèdit al 5 i mig, com a mínim la Mancomunitat ens el fa al 2, cosa que 
moltes vegades no hem trobat fins i tot en altres administracions com la 
Diputació de Barcelona, o com l’Estat a través de l’ICO, que hem estat pagant 
interessos al voltant del 6%.  Per tant, també deixar constància d’això, de que 
com a mínim alguna administració no està fent negocis amb nosaltres o ens 
està deixant els diners a un interès molt més raonable.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Ara li passaré la paraula al senyor Gargallo, un 
cop hagi intervingut tothom.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, bàsicament anunciar també el mateix posicionament que en el punt 
anterior.  Tenen certes similituds, quan no es paguen els deutes, quan no es 
pot fer front als deutes que contrau el propi Ajuntament, doncs al final s’ha de 
desplaçar el pagament en el futur, pagant un determinant cost financer.  I és 
cert, això és degut a una determinada forma de gestió de recursos municipals i 
aquest és el preu que ens tocarà pagar.  En qualsevol cas, creiem també que 
és un altre mal necessari, si bé aquest mal és més barat que l’anterior.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per expressar el nostre vot favorable en aquest punt. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Senyor Gargallo.  Crec el senyor Font volia fer 
una pregunta. 
 
MIQUEL A. GARGALLO 
 
En tot cas per a comentar-li breument el tema de la situació que es va produir 
amb la Mancomunitat.  Jo crec que en certa mida ja es va aclarir en un altre 
Ple.  La situació que es va produir és que naturalment al pressupost la 
Mancomunitat s’aprovava en tot cas en Ple i realment després quan arribaven 
les xifres pressupostàries als ajuntaments que en tot cas estaven 
predeterminades, pues realment la xifra pressupostària no coincidia a 
l’adjudicació que en tot cas s’havia fet a la mancomunitat per cadascun dels 
ajuntaments, almenys en aquest ajuntament. Això va plantejar que hagués una 
partida pressupostària que no estava efectuada per part de la Mancomunitat i 
que a més a més hi hagués una altra partida pendent de pagament de deute 
pendent corrent amb la mateixa companyia.  Per tant, això lo que es va 
generar és aquest deute tan tan important, i naturalment en aquest moments 
ens veiem totalment impossibles de poder-la facilitar.  Com vostè ha dit, donem 
gràcies de que hi ha hagut un acord entre Mancomunitat i el mateix 



 

 

ajuntament, i que en tot cas en el 2% entenem que és una situació acceptable 
per a la nostra administració, el tema de poder-lo ajornar i a més a més amb 
efecte temporal de 10 anys, que ja considerem que és un esforç per part de la 
Mancomunitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo. Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només lamentar des del nostre grup municipal que un deute que venim 
arrossegant doncs de diversos anys i de diversos anys en els quals no es 
pressupostava allò que sabíem que havíem de pagar i que ens havíem 
compromès a pagar amb la Mancomunitat, que precisament sigui enguany en 
la situació que ens trobem i en els propers anys que seran complicats, doncs 
que per aquella mala previsió o per bé, en aquell moment sabíem el que 
havíem de pagar, però en canvi pressupostàvem una altra cosa i ja ho 
trobarem, doncs que casualment o desgraciadament ho trobem quan tenim la 
pitjor situació.  Per tant, lamentar que cada any durant els propers 10 anys 
haurem de pagar 400.000 euros a la Mancomunitat per un deute que no és res 
que haguem generat ara, sinó que ve del passat, que ve fins d’anys d’abonar 
quan hi havien bonances i que en canvi doncs en aquesta situació actual que 
és la pitjor situació d’aquest ajuntament segurament dels últims 30 anys, doncs 
que ens veiem abocats a reduir de pressupost altre tipus de despesa, 400.000 
durant cada any per fer front a aquests impagaments dels altres anys.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Alguna paraula més?  Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
En el supòsit que en el 2010 no fos any de bonança -que jo diria que no- el 
problema de l’acumulament de deute en relació amb la Mancomunitat és 
justament vinculat als anys en què ha hagut una davallada d’ingressos a 
l’ajuntament i no d’anys de bonança.  Això també crec que és una dada 
rellevant. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, senyor Elena. Passem a la votació d’aquest punt.  Vots a favor del 
conveni?  S’aprova per unanimitat. 



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (22 vots). 
 
 

   8. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
D’ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF. 

 
Relació de fets 
 
Atès que el Ple de la Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels 
Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf, en sessió celebrada el dia 21 
de desembre de 2011, va adoptar el següent acord: 
 

“PRIMER. Aprovar inicialment, d’acord amb l’article 118 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el projecte de modificació dels vigents estatuts de la 
Mancomunitat per a l’Atenció i l’Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la 
Comarca del Garraf, d’acord amb el Text refós que s’adjunta i forma part 
d’aquest acord. 
 
SEGON. Sotmetre a informe del Consell Comarcal del Garraf aquest projecte 
de modificació estatutària, i exposar al públic el projecte de modificació 
d’estatuts per un termini de 30 dies, mitjançant inserció en el Tauler d’edictes 
dels ajuntaments mancomunats i la publicació en el BOP i en el DOGC, d’acord 
amb l’art. 119.1. del text legal abans esmentat. 
 
TERCER. Considerar aprovat definitivament l’esmentat projecte de modificació 
d’estatuts si no es presenta cap tipus d’al·legació durant el termini d’exposició al 
públic, d’acord amb l’article 119.2 del text abans esmentat. 
 
QUART. Remetre, una vegada aprovat definitivament, el projecte de 
modificació estatutària al Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’art. 119.3 de l’abans 
esmentat text legal. 
 
CINQUÈ. Facultar la presidenta de la Mancomunitat perquè signi els documents 
que siguin necessaris per executar aquest acord.” 

 
Atès que l’esmentat acord va ser publicat al BOP de Barcelona, el dia 23 de 
gener de 2012, i al DOGC núm. 6051, el dia 24 de gener del mateix any, així 
com al Tauler d’edictes dels diferents ajuntaments mancomunats sense que 
es produís cap al·legació durant el termini d’exposició al públic. 
 
Atès que la Direcció Gral. d’Administració Local mitjançat informe del 10 d’abril 
de 2012 va informar favorablement la modificació d’estatuts, en el mateix 



 

 

sentit es va pronunciar l’informe del Consell Comarcal de 2 de març de 2012, i 
de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre del mateix any, si bé suggerien 
la introducció de petites modificacions relacionades amb les referències legals 
que es fan constar a determinats articles. 
 
Atès que el Ple de la Mancomunitat, en sessió del dia 11 de desembre de 
2012, va adoptar el següent acord: 
 

“PRIMER. Corregir l’error material que es detecta quant a les referències legals 
citades, als arts. 12.g), 14.h), 18, 20 i 24 del projecte d’estatuts. 
 
SEGON. Aprovar definitivament el projecte de modificació dels estatuts d’acord 
amb el text que s’adjunta.  
 
TERCER. D’acord amb l’article 120 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, 
remetre als ajuntaments mancomunats certificat del present acord a l’objecte que 
els respectius plens aprovin el projecte d’estatuts per majoria absoluta.” 

 
Fonaments de dret 
 
Article 120 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que estableix que els 
Estatuts s’han d’aprovar per Ple dels ajuntaments mancomunats, per majoria 
absoluta. 
   
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 24 de 
desembre de 2012, va aprovar inicialment l’abans esmentada modificació dels 
estatuts. 
 
Atès que a la darrera Comissió Informativa s’ha informat abastament del 
contingut dels esmentats estatuts, aprovant-se el present dictamen per tal de 
procedir a l’aprovació definitiva dels estatuts. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la 
Comarca del Garraf, que passarà a denominar-se Mancomunitat TEGAR del 
Garraf, segons el text que segueix: 
 
 

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF 



 

 

 
CAPÍTOL I 

 
CONSTITUCIÓ, DURADA, DENOMINACIÓ, CAPITALITAT, FINS, 

PERSONALITAT I BENEFICIARIS 
 
Article 1. Constitució i durada. Els Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant 
Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles, i Olivella, d’acord amb el que empara 
l’ordenament vigent, acorden constituir-se en Mancomunitat voluntària de municipis 
per a l’organització i prestació de forma mancomunada de les obres, serveis o 
activitats de llur competència, i que recullen en l’article 3r d’aquests estatuts. La 
Mancomunitat es constitueix per temps indefinit. 
 
Article 2. Denominació de domicili i capitalitat. La Mancomunitat es denominarà 
“Mancomunitat Tegar del Garraf” i la seva capitalitat la tindrà el municipi de Vilanova i 
la Geltrú, tenint com a domicili social , l’Av. del Riu Foix, núm. 60. 
 
Article 3. Fins. La Mancomunitat té per objecte coordinar els esforços, sumar les 
possibilitats econòmiques dels municipis integrants, per dur a terme, conjuntament, 
l’assistència i protecció de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia 
mental, promovent, realitzant i portant a terme tot tipus d’accions, activitats i 
iniciatives a favor de la inserció laboral i social d’aquestes persones. 
 
Seran també finalitats de la Mancomunitat la creació i sosteniment de qualsevol mena 
de serveis que suposin oferir respostes a les necessitats d’aquests tipus de persones 
pertanyents a qualsevol dels municipis que la integren i, especialment, com a finalitat 
immediata a la que es contreuen en aquests Estatuts, els de: 

 
1. Promoure, regular, orientar els serveis que siguin necessaris i la prevenció, 
atenció, assistència, formació, rehabilitació, orientació de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i promoció i conscienciació dels municipis 
que integren la Mancomunitat. 
 
2. Crear i participar en les entitats, organismes o altres mecanismes organitzatius per 
tal de prestar el serveis en qualsevol de les formes legalment previstes, i regular el 
bon funcionament d’aquests . 
 
3. Els serveis que podrà desenvolupar la Mancomunitat seran els següents: 
 

a) Sense perjudici del que regulen els paràgrafs anteriors, i com formes de 
compliment de la finalitat fundacional, s’entendrà inclosa en aquesta la gestió 
dels serveis educatius i formació professional, de serveis socials i de salut, 
d’esbarjo, culturals i esportius. 

b) Serveis d’atenció diürna. 
c) Serveis laborals i prelaborals i Centres Especials de Treball. 
d) Unitats de prevenció, diagnòstic, estimulació precoç i rehabilitació. 
e) Serveis residencials i llar residència. 
f) Serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar. 



 

 

g) Altres serveis tendents a la finalitat exposada en el paràgraf 1r. 
 
Per facilitar la integració d’aquests col·lectius al mon del treball, la Mancomunitat 
tindrà per objectiu, entre d’altres relacionades amb les finalitats de la Mancomunitat, 
les activitats següents: 
 
1. Serveis administratius: incloent serveis auxiliars d’arxivament i similars, enquestes, 
presa de dades i serveis anàlegs, lectura de comptadors, organització i promoció de 
fires, congressos i exposicions, i serveis de porteria, control d’accessos i informació al 
públic. 
 
2. Serveis especialitzats: higienització, desinfecció, desinsectació i desratització, arts 
gràfiques, serveis de biblioteques, arxius i museus, hoteleria i serveis d’àpats, 
prevenció d’incendis forestals i serveis de protecció d’espècies. 
 
3. Serveis qualificats: activitats mèdiques i sanitàries, serveis d’esterilització de 
material sanitari i restauració d’obres d’art. 
 
4. Serveis de conservació i manteniment de béns immobles: conservació i 
manteniment d’edificis, carreteres, pistes, autopistes, autovies, calçades i vies fèrries, 
de xarxes d’aigua i clavegueram, manteniment d’estacions depuradores. Conservació 
i manteniment de boscos i espais naturals en general i zones enjardinades, de 
mobiliari urbà i de monuments i edificis singulars. 
 
5. Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i 
electròniques, de fontaneria, conduccions d’aigua i gas, de calefacció i aire 
condicionat, de seguretat i contra incendis, d’aparells elevadors i d’equips i 
maquinària d’oficina. 
 
6. Serveis de manteniment i reparació de maquinària i de vehicles automotors, i 
desballestaments. 
 
7. Serveis de transports en general, de trasllats de malalts, i recollida i transport de 
tota mena de residus, serveis de grua, i serveis de missatgeria, correspondència i 
distribució. 
 
8. Serveis de tractament de residus i rebuigs urbans i industrials, tractament de llots, 
de residus de centres sanitaris i clíniques veterinàries, i tractament de residus oliosos. 
 
9. Serveis de contingut: serveis de publicitat, ràdio i televisió, agències de notícies, 
realització de material audiovisual. 
 
10. Serveis generals: servei de neteja en general, bugaderia i tintoreria, 
emmagatzematge, agències de viatge, llars d’infants, recollida de carros 
portaequipatges en estacions i aeroports, i altres serveis no determinats. 
 
11. Serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions: serveis de captació 
d’informació, desenvolupament i manteniment de programes d’ordinador, i 
manteniment i reparació d’equips i instal3lacions informàtics i de telecomunicacions. 



 

 

 
12. Obres de moviments de terres i perforacions, edificacions, hidràuliques, vials i 
pistes, instal·lacions elèctriques i mecàniques.  
 
13. Obres especials: pintures, ornamentacions i decoracions, jardineria i plantacions, 
restauració de bens immobles historicoartístics i instal3lacions contra incendis. 
 
14. Realització d’activitats d’educació ambiental, i tot tipus de projectes que redueixin 
el impacte negatiu o potenciïn  el impacte positiu sobre el medi ambient. 
 
La Mancomunitat haurà d’obtenir les prèvies autoritzacions, permisos o llicències que 
puguin ser preceptives per a l’exercici de les activitats que formen part de les seves 
finalitzats fundacionals en que legal o reglamentàriament sigui exigible.  Tanmateix 
haurà de dotar-se del personal amb la qualificació i titulació adient per a cadascuna 
de les activitats. 
 
Per a assolir les finalitats fundacionals la Mancomunitat podrà crear els centres, 
establiments, serveis o persones jurídiques que es considerin necessaris. 
 
La Mancomunitat exerceix les seves funcions principalment a la comarca del Garraf, 
no obstant, es podran establir convenis de col·laboració amb altres administracions 
públiques per a la gestió de serveis relacionats amb la finalitat de la Mancomunitat. 
 
Article 4. Personalitat. D’acord amb l’art. 116.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de 
Catalunya, la Mancomunitat te plena capacitat jurídica per l’acompliment de les 
finalitats esmentades en l’article anterior, i per tant podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar o vendre tota mena de béns, celebrar contractes, acords i convenis 
amb altres administracions i entitats sense ànim de lucre i particulars, establir i 
explotar els serveis públics que s’assenyalin en aquests Estatuts, com de la seva 
competència, i obligar-se, interposar recursos establerts i exercitar les accions 
previstes en les lleis. 
 
Article 5. Potestats. La Mancomunitat, com a entitat legal reconeguda per la 
legislació a l’esmentat article anterior, exercirà totes les potestats que siguin 
conferides per la mateixa a les entitats d’aquest tipus, pel compliment de les seves 
finalitats, entre les quals s’inclou: la financera, la de programació i planificació, la 
d’execució forçosa i sancionadora, la protecció, defensa i conservació dels seus 
béns, la disciplinària, d’autoorganització, de recaptació, d’interpretació i modificació 
dels contractes administratius, la inembargabilitat dels seus béns i drets, la concessió 
de subvencions, l’atorgament de concessions i l’exempció  d’impostos 
 
Article 6. Beneficiaris. Són beneficiaris de la Mancomunitat les persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o amb malaltia mental, així com també ho son les persones 
amb estat de dependència, i de forma genèrica aquells col·lectius amb dificultats 
d’inserció laboral i social.  També seran beneficiàries les persones jurídiques, entitats 
sense ànim de lucre que participin en els programes que es desenvolupin en 
compliment dels objectius i finalitats de la mancomunitat. 
 



 

 

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà amb criteris d’imparcialitat i no discriminació 
entre les persones que reuneixin els criteris següents: formar part del sector de 
població atès per la Mancomunitat, demandar la prestació o servei que la 
Mancomunitat pugui oferir, i que compleixi els requisits específics que, 
complementàriament, es pugui acordar per l’òrgan competent  per cada centre o 
servei. 
 

CAPÍTOL II 
 

DELS ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 

Article 7. Òrgans de govern i administració. 

Els òrgans de govern i administració de la Mancomunitat són els següents: 

a) El Ple de la Mancomunitatl, integrat pels representants de cada municipi. 

b) La Comissió Permanent. 

c) El president o la presidenta. 

d) La gerència. 

Article 8. El Ple: composició. 

1. El Ple de la Mancomunitat estarà format pels vocals escollits pels respectius 
ajuntaments dels municipis mancomunats, entre els regidors de la corporació. 

Cada Ajuntament designarà un vocal representant que comptarà amb un nombre de 
vots proporcional al nombre d’habitants del seu municipi, amb la següent proporció:  

Fins a 10.000 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 vot 

De 10.001  a 20.000 habitants   . . . . . . . . . . . 2 vots 

De 20.001 a 35.000 habitants    . . . . . . . . . . . 3 vots 

De 35.001 a 50.000 habitants    . . . . . . . . . . . 4 vots 

De 50.001 a 70.000 habitants    . . . . . . . . . . . 5 vots 

De 70.001 en endavant, 6 vots, més 1 vot per cada 15.000 habitants més. 

En tot cas, per la vàlida adopció dels acords serà necessari el vot favorable de com a 
mínim dos municipis. 

 



 

 

Article 9. Comissió Permanent: composició. 

L'administració de la Mancomunitat recau en la Comissió Permanent, integrada per 
sis membres, els quals seran designats pels respectius plens. Serà presidida pel 
President de la Mancomunitat o pel regidor en qui delegui que formi part de la 
Comissió. Les atribucions es determinaran pels acords de delegació del Ple i de la 
presidència. Es constituirà igualment com a Comissió de Comptes amb les funcions 
legalment previstes per aquest tipus d’òrgan. 

Article 10. President i vicepresident: funcions i forma d’elecció. 

1. El president o la presidenta, com a cap de l'administració mancomunada, presideix 
el Ple i la Comissió Permanent, assumeix la representació de l'ens intermunicipal i, en 
general, té les atribucions que corresponen als presidents de les corporacions locals. 

2. L'elecció del president o la presidenta i del vicepresident/a s'ha de fer en les 
sessions constitutives del Ple de la Mancomunitat. 

3. El vicepresident/a, segons el torn que s'estableixi, substitueixen el president o la 
presidenta en cas de vacant, absència o malaltia i en aquelles atribucions que 
expressament els delegui. 

Article 11. Elecció dels membres del Ple i de la Comissió Permanent. 

1. El Ple i la Comissió  Permanent de la Mancomunitat es renoven cada quatre anys, 
coincidint amb les eleccions municipals, i parcialment quan algun dels seus membres 
perdi la condició de regidor o regidora de l'ajuntament respectiu. 

2. La designació del representant de cada municipi al Ple i a la Comissió Permanent, 
l'ha de fer l'ajuntament en sessió plenària. A més del representant titular escollirà dos 
representants substituts, els quals podran actuar  davant la Mancomunitat sense 
necessitat de credencial ni delegació expressa per a cada cas. La substitució operarà 
de forma automàtica en els casos de vacant, absència o malaltia del representant 
titular. Quan es renovi per elecció del nou ajuntament, el Ple s'ha de constituir amb 
els nous membres designats dins el termini de seixanta dies des de la constitució dels 
ajuntaments. Aquests, prèviament, han de trametre a la Mancomunitat el certificat de 
l'acord municipal pel qual es designen els membres representants a la Mancomunitat. 

3. Des de la constitució dels nous ajuntaments de conformitat amb la llei de Règim 
General Electoral i la normativa  administrativa de caràcter local, fins l’elecció de nous 
membres del Ple, Comissió Permanent i presidència de la Mancomunitat, aquests 
continuaran en funcions havent de portar a terme únicament la gestió ordinària de la 
Mancomunitat.   

Article 12. El Ple: atribucions. 

El Ple de la Mancomunitat és l’òrgan competent per resoldre i acordar: 



 

 

a) La designació del president o la presidenta, i el vicepresident. 

b) La determinació de les tarifes del servei i la seva alteració. 

c) L'aprovació del pressupost anual i de les seves modificacions, com també la 
concertació d'operacions de crèdit de tot tipus. 

d) La disposició dels fons de previsió i drets de tota mena de transaccions sobre 
aquests. 

e) La determinació de la forma d'explotació del servei. 

f) La determinació del repartiment de les despeses d'inversió entre els municipis 
membres, d'acord amb el que disposa l'article 11.2 d'aquests estatuts.. 

g) L'aprovació del compte general del pressupost en els termes que estableix l'article 
212 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.   

h) Proposar la modificació o reforma dels estatuts. 

i) Aprovar, revisar, adquirir, gestionar, defendre i administrar el patrimoni de la 
Mancomunitat. 

j) Aprovar els projectes necessaris per a l’establiment, desenvolupament i gestió de 
les obres, serveis o activitats previstos, finalitats de la Mancomunitat, sempre que la 
quantia excedeix del que s’estableix a l’article 14.l. 

k) L’admissió i la separació de membres de la Mancomunitat. 

l) Les contractacions i concessions de tota classe que no estiguin atribuïdes a la 
presidència. 

ll) Les que la normativa de règim local atribueixi al ple municipal.  

Article 13. Comissió Permanent: atribucions. 

Són atribucions de la Comissió Permanent les que es deriven de l'administració i la 
direcció de la Mancomunitat en el marc les que expressament li delegui el Ple o la 
Presidència. 

Article 14. President: atribucions. 

Són atribucions del president o la presidenta de la Mancomunitat: 

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Ple  i de la Comissió 
Permanent, dirigir-ne les deliberacions i resoldre'n els empats amb el vot de qualitat. 



 

 

b) Publicar, executar i fer complir els acords adoptats pel Ple i la Comissió 
Permanent. 

c) Inspeccionar el servei. 

d) Representar la Mancomunitat i atorgar mandats per exercir la dita representació. 

e) Contractar, nomenar, dirigir i sancionar el personal de la Mancomunitat, instruir 
expedients disciplinaris i imposar les sancions corresponents. 

f) Exercitar tota mena d'accions civils, penals i administratives i assabentar-ne la 
Comissió Permanent. 

g) Donar compte al Ple de les operacions realitzades en cada exercici econòmic. 

h) Aprovar la liquidació del pressupost en els termes que estableix l'article 191 del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

i) Ordenar els pagaments, rendir comptes i administrar els fons i béns de la 
Mancomunitat. 

j) Disposar despeses dins dels límits de la seva competència. 

k) Exercir la direcció del personal de la Mancomunitat. 

l) Les contractacions d’obres, subministraments, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu 
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la 
quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada 
no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats 
no superin ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

ll) L’adjudicació de concessions sobre els béns i l’adquisició de béns immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros, així com la alienació del 
patrimoni, quan el seu valor no superi ni el percentatge ni la quantia indicats. 

m) Correspondrà al president l’adopció de resolucions en qualsevol tipus de matèria 
que no estigui atribuïda a cap òrgan de la Mancomunitat. 

Article 15. La gerència. 

A proposta de la presidència el Ple nomenarà un gerent que tindrà les següents 
funcions i atribucions: 

 



 

 

a) Dirigir l’administració de la Mancomunitat i executar els acords del ple i les 
disposicions del president. 

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis de la mancomunitat. 
c) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i contractar obres i serveis 

fins a un límit de 30.000  euros, que podrà ser modificat per acord plenari. 
d) Dirigir el personal de la mancomunitat. 
e) Confeccionar el projecte de pressuposts de la mancomunitat, d’acord amb les 

directrius del president. 
f) Ostentar la representació de la mancomunitat en tots els actes de tramitació 

administrativa davant les diferents instàncies administratives i judicials. 
g) Vetllar pel bon funcionament general de la mancomunitat. 
h) Exercir altres funcions que expressament li siguin delegades i no afectin les 

atribucions del president i del ple de la mancomunitat. 
i) Qualsevol altra que es determini per acord plenari o de la Presidència, dins de les 

seves competències. 
 

CAPÍTOL III 
 

FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC 
 
Article 16. Ple: periodicitat de les sessions. 
 

El Ple s'ha de reunir com a mínim un cop l'any per aprovar el pressupost, a part de 
les sessions extraordinàries que convoqui el president o la presidenta, bé per 
iniciativa pròpia o a petició dels municipis que representin un terç, almenys, dels 
mancomunats, en aquest últim cas s’haurà de convocar en el termini màxim d’un 
mes. 
 
Article 17. Comissió Permanent: periodicitat de les sessions. 

La Comissió Permanent s'ha de reunir com a mínim una vegada al trimestre, o quan 
ho demani per escrit una tercera part dels seus membres, en aquest  cas s’haurà de 
convocar en el termini màxim de quinze dies 

Article 18. Ple i Comissió Permanent: règim jurídic. 

1. El règim de sessions, l'adopció d'acords, la tramitació d'expedients i la comptabilitat 
s'han d'ajustar a l'ordenament de règim local vigent. 

2. La funció pública de secretaria, que compren la fe pública i l’assessorament legal 
preceptiu, així com el control, fiscalització, intervenció en la gestió econòmica-
financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació, seran 
encarregades a funcionaris amb habilitació estatal i es cobriran per concurs entre 
funcionaris que ostentin l’esmentat caràcter, d’acord amb la disposició addicional 
segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, Reguladora de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic i el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les 
entitats locals de Catalunya, i en funció de la classificació dels llocs de treball que 



 

 

realitzi la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya 
d’acord amb la normativa vigent. 

3. Fins que no es creïn aquestes places o en cas de vacant, una vegada creades, les 
esmentades funcions seran desenvolupades per funcionaris nomenats pel Ple, que 
ostentin preferentment la condició de funcionaris dels ajuntaments que componen la 
Mancomunitat. 

Article 19. Règim de recursos. 

Les resolucions de la Mancomunitat exhaureixen la via administrativa, i el règim 
jurídic es el que disposin per als ajuntaments les lleis de règim local. 

CAPÍTOL IV 
 

CONVENIS I ENCOMANDES DE GESTIÓ I SERVEIS 
 
Article 20. Convenis i encomandes de gestió i serveis. 
 
1. Per al compliment de les seves finalitats, La Mancomunitat podrà, en el marc legal 
vigent, establir convenis i concerts i rebre ajudes de les institucions públiques i 
privades, interessades en el desenvolupament de les seves finalitats. Igualment 
podrà establir encomanes de gestió, tant de les regulades a l’article 4.1.n) del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, com de les previstes a l’article 10.1 a 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment de les Administració públiques de Catalunya. 
 
 
2. La Mancomunitat adquireix la condició de medi propi i servei tècnic, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/07, de contractes del sector 
públic. 
 
3. Es reconeix expressament a l’Entitat la condició de medi propi i servei tècnic de les 
entitats publiques consorciades. 
 
4. La Mancomunitat realitza la seva activitat a favor de les Entitats Publiques 
Mancomunades, per aquesta raó, aquestes ostenten  sobre la Mancomunitat el 
control anàleg al que pot exercir sobre els  seus propis serveis, segons els presents 
Estatuts.  
 
5. El règim d’encàrrecs de gestió definit a l’article 10.1 a 6 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administració públiques de 
Catalunya, es regirà per l’esmentat precepte, i el definit a l’article 4.1.n) del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, serà el següent: 
 



 

 

a) Les Entitats Publiques Mancomunades podran conferir la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis a la Mancomunitat per raons d’eficàcia o 
quan no disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 

 
b)  Els encàrrecs seran d’execució obligatòria per part de l’Entitat. 
 
c) L’Entitat no podrà participar en licitacions públiques convocades per Les Entitats 

Publiques Mancomunades, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, 
pugui encarregar-se-li l’execució de la prestació que va ser objecte de la licitació. 

 
d)  L’encàrrec de gestió es regirà per les normes de règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu comú, i per les normes de 
contractació pública únicament en els supòsits que així ho disposi la legislació de 
contractes de les administracions públiques. 

 
e)  L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la 

titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i 
correspondrà a l’òrgan competent de l’Entitat l’adopció dels actes administratius 
definitius o complementaris que donin suport o en els quals s’integri la concreta 
activitat objecte de l’encàrrec. 

 
f) La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de Les Entitats 

Publiques Mancomunades i dels ens que en depenen o en els quals participa, es 
durà a terme d’acord amb les determinacions aprovades, les quals fixaran les 
activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió i 
funcions encomanades. 

CAPÍTOL V 

RÈGIM ECONÒMIC. PERSONAL. PATRIMONI I EXPLOTACIÓ. 

Article 21. Recursos econòmics. 

1. Per assolir les seves finalitats, la Mancomunitat pot comptar amb els recursos 
següents: 

a) Ingressos obtinguts per l'explotació del servei. 

b) Contribucions especials per l'execució d'obres o per l'establiment, l'ampliació o 
les millores del servei de la competència de les referides entitats. 

c) Aportacions dels ajuntaments que integren la Mancomunitat per fer inversions o 
per a despeses d'explotació. 

d) Subvencions. 

e) Qualssevol altres ingressos o aportacions obtinguts. 



 

 

f) Taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats. 

g) Els dimanants de les operacions de crèdits: crèdits, bestretes, etc. 

h) Multes. 

i) Ingressos de dret privat. 

2.  Els criteris per a determinar les aportacions, el seu import, i els terminis de 
pagament  seran determinades per acord plenari. 

En el cas que algun municipi es retardi en el pagament d’una quota, el president 
podrà requerir el seu pagament dins el termini de 20 dies. Transcorregut l’esmentat 
termini sense fer-se efectiu el deute, el president podrà sol·licitar de l’Il.ltre. Sr. 
delegat d’Hisenda de la província o de l’òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya, el pagament de l’aportació del municipi deutor, amb càrrec a les 
participacions en impostos liquidats que li correspongui. 

Aquesta retenció és autoritzada expressament pels ajuntaments mancomunats en el 
moment d’aprovació dels estatuts, llevat de les obligacions relatives a crèdits 
preferents.  

Article 22. Règim jurídic. 

És d'aplicació a la Mancomunitat el que disposen les normes de règim local respecte 
dels ingressos detallats a l'article anterior. 

Article 23. Pressupost. 

El Ple ha d'aprovar un pressupost anual, que ha d'incloure els recursos ordinaris i els 
d'inversions que calguin, d'acord amb les disposicions de règim local. 

Article 24. Patrimoni. 

El patrimoni de la Mancomunitat es constitueix a partir dels ingressos i excedents que 
es formen i que provenen dels recursos assenyalats a l'article 21. 

Igualment el patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per tota classe de béns i 
accions que legítimament adquireixi.  

Article 25. Gestió del serveis. 

El Ple  ha de determinar les formes de gestió del serveis, que pot ser qualsevol de les 
admeses en dret. 

 



 

 

Article 26. Personal. 

El personal de la Mancomunitat estarà sotmès al règim funcionarial o laboral en 
funció de la tipologia de les places relacionades a la plantilla orgànica, les quals 
s’hauran de seleccionar d’acord amb la normativa que en resulti d’aplicació. 

CAPÍTOL VI 

LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DE LA INCORPORACIÓ DE NOUS 
MEMBRES, LA SEPARACIÓ VOLUNTÀRIA. 

Article 27. Modificació estatutària. 

 La modificació dels estatuts de la Mancomunitat s’haurà d’acordar amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple de la Mancomunitat, dels plens 
dels ajuntaments mancomunats, i el compliment de la normativa de règim local que 
resulti d’aplicació en quant al procediment de modificació.  

Article 28.  Incorporació de nous membres.  

La incorporació de nous membres ha de ser acordada per la corporació interessada 
així com amb el vot favorable de la majoria absoluta dels representants del Ple de la 
Mancomunitat. 

Article 29. Separació voluntària. 

 Per la separació voluntària de la Mancomunitat de qualsevol dels municipis que la 
integren, seran necessari: 

a) Que així ho sol·liciti la corporació interessada, previ acord adoptat per majoria 
absoluta del seu Ple. 

b) Que es trobi al corrent de pagament de les seves aportacions. 

La separació d’una  o vàries corporacions no obligarà al Ple de la Mancomunitat a 
practicar la seva liquidació, quedant l’esmentat dret en suspens fins el dia que quedi 
dissolta, data en la qual tindran dret a percebre la part alíquota corresponent de la 
liquidació dels béns de la mancomunitat.  Tampoc podran al·legar el dret de propietat 
sobre els béns i serveis de la mancomunitat, encara que radiquin dins el seu terme 
municipal. 

 
CAPÍTOL VII 

 
DE LA DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT 

 
Article 30. Causes i procediment de dissolució. 

La Mancomunitat es pot dissoldre: 



 

 

a) Per la impossibilitat de complir els objectius de la Mancomunitat. 

b) Per desaparició de les finalitats per les quals es va crear. 

c) Per disposició legal. 

Per a la dissolució de la Mancomunitat caldrà seguir el procediment establert a l’art. 
121 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei local i municipal de Catalunya. 

L’acord de dissolució determinarà la forma en que s’ha de procedir a la liquidació de 
la hisenda de la Mancomunitat i la subrogació en la proporció que li correspongui a 
cadascun dels municipis mancomunats, en els seus béns, drets i obligacions, així 
com la destinació que s’ha de donar al personal. 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
 
En tot allò que no estigui previst en  aquests estatuts, resultarà d’aplicació supletòria 
el que estableix la legislació de règim local. 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
 
Queden derogats els estatuts vigents fins ara de la Mancomunitat, amb l’aprovació 
d’aquests estatuts que els substitueixen. 
 
 
 
SEGON. Remetre una certificació d’aquest acord a la Mancomunitat per a 
l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Breument. Es tracta de l’aprovació definitiva d’aquests nous estatuts del Tegar.  
Han hagut algunes aportacions del grup de l’oposició majoritari assumides per 
tots i per tant ara portem a aprovació aquests nous estatuts.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Alguna paraula?  Senyor Claver. 
 
 



 

 

MANEL CLAVER 
 
Bona tarda. Gràcies senyora alcaldessa.  Amb tot el respecte de la decisió de 
canvi d’estatuts del Ple de la Mancomunitat Tegar-Garraf, ens agradaria fer 
una sèrie de precisions.  Una, Iniciativa comprèn perfectament que aquests 
estatuts que es porten ara a aprovació aquí al Ple s’adeqüin a la legislació 
vigent, ho entenem perfectament. Com també entenem els canvis i 
modificacions que s’han produït en l’adequació de la pràctica i funcionament 
del Ple de la Mancomunitat i pròpia de la Mancomunitat.  Ara, de totes 
maneres entenem que l’article número 8 dels estatuts en el que passa Vilanova 
i la Geltrú a tenir un vocal amb 5 vots, quan en l’actualitat tenim 4 vocals 
representats amb 4 vots, suposa un canvi important de la representació 
d’aquest Ajuntament respecte el que és la Mancomunitat, és  a dir, si fins ara hi 
havia certa representació política en tant que fins ara hi havia 2 representants 
de Convergència i Unió, 1 del grup Socialista i 1 del grup de la CUP, en 
aquests moments el vocal suposem vindrà del govern i per tant el que sí que 
ens agradaria que el govern intenti a través d’alguna comissió arribar a algun 
acord per consensuar aquest vocal i en tot cas trobar un mecanisme perquè a 
l’hora de que aquest vocal en una propera votació en el Ple de la 
Mancomunitat pugui expressar en certa manera la voluntat de tot aquest Ple i 
no la del govern o representant polític.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, em sembla que això s’està treballant en aquest sentit, però en tot cas quan 
acabem la ronda d’intervencions la regidora ho explicarà. 
 
MARTA RIUS 
 
Sí, gràcies.  En el mateix sentit que explicava el regidor.  Entenem que s’han 
d’aprovar aquests estatuts perquè d’això depèn la contractació dels serveis de 
jardineria i de manteniment de via pública en molts municipis del Garraf, però 
no obstant ens preguntem el perquè d’aquest canvi, aprofitant que s’estaven 
actualitzant els estatuts, aquest canvi en la representació, un vocal amb 5 vots, 
ho ha explicat ja Iniciativa, que no entenem que es faci aquest retrocés i ens 
agradaria que se’ns expliqués.  De totes maneres se’ns ha encomanat a parlar-
ho amb més detall en comissió, però tot i que eren ja uns estatuts que s’havien 
deixat damunt la taula aquests darreres 3 mesos, enteníem que ho podríem 
haver inclòs i parlat durant aquest temps i no esperar-nos a que definitivament 
estiguin aprovats i després introduir si es pot alguna modificació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, ara contestarà la regidora.  Molt bé, té la paraula senyor Martorell. 



 

 

 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies.  Sobre la proposta.  Bé, al mes de desembre, quan es va presentar 
aquesta proposta d’aprovació d’estatuts, ja vam alertar de que probablement  
no tots teníem la mateixa informació i per tant era bo que la poséssim en 
sintonia en una comissió informativa, i així de fet havíem quedat.  El que passa 
és que d’aleshores ençà, pràcticament jo diria a nivell tècnic sí que se’ns ha dit, 
es van fer aclariments, però diria que el moll de l’os, el problema important que 
hi havia per tal d’aprovar aquests estatuts que és el canvi de representació i, 
per tant, la pèrdua de garantia de seguiment de la vida del dia del TEGAR per 
part dels diferents grups municipals, no quedava prou garantit, o sigui, de 
passar de quatre persones que formaven part d’aquest servei, doncs, com a 
representants del Ple, doncs passava a una sola persona. Clar la manera de 
garantir això és seure’ns, posar-nos d’acord i fer una proposta.  Personalment 
pensava que s’arribaria a fer aquesta proposta, fins que finalment amb la 
regidora Blanca Albà en vam parlar i li vaig enviar un possible redactat i 
després el vem parlar, que no és aquest exactament, però sí una solució, però 
que en qualsevol cas aquest redactat no l’hem parlat en lloc, en la línia de dir: 
escolta, probablement no ens posarem d’acord a parlar del TEGAR tots junts, i 
probablement estarem d’acord a aprovar tot allò que es porti, però que quedi 
recollida en algun lloc que com a mínim abans del Ple de la Mancomunitat del 
Tegar es garanteixi que aquesta informació el gerent la porti, la porti a la 
comissió informativa, es contrasti amb els regidors del moment, i per tant 
aquesta opinió que s’hagi parlat es porti en el Ple, que és una possibilitat.  Això 
jo no l’he vist enlloc recollit, s’ha estat adduint temes tècnics i per tant 
m’agradaria que quedés clar.  Després ja la immediatesa, la necessitat d’haver 
d’aprovar aquests estatuts per un tema de funcionament de l’empresa, el que 
de debó... allà on teníem representació que ara perdem aquesta representació, 
ens és una mica estrany.  De la mateixa manera que als altres partits passa el 
mateix, acceptar que pugui passar això, i no haver donat una solució 
alternativa al seu dia.   
 
Portem 3 mesos amb això i que sembla una cosa impossible de trobar, i era 
posar-nos a treballar una proposta en mitja hora.  Com així vam fer, i que quedi 
recollit.  I a sobre avui se’ns presenta un text que inclou una errada en què es 
diu que en comptes de parlar dels pressuposts es parla dels estatuts en el 
redactat, un redactat que han fet arribar, que jo pensava que el tenia tothom, 
no sé si el té tothom o no.  En fi, jo penso personalment que no s’han fet bé les 
coses i que s’hagués hagut de fer d’una altra manera de poder-ne parlar d’un 
tema que probablement estem bastant d’acord, l’únic que sempre pensant que 
allà on hi havia 4 persones que pensaven per un servei, ara només hi haurà 
una que donarà la veu sobre aquest servei.  No dubto que tots treballem pel 
mateix, però sí que aquesta informació.  



 

 

 
I una reflexió.  A vegades es vol simplificar el pes polític de determinats 
organismes, però aquest pes polític en molts casos va bé perquè es veuen 
idees que de vegades no es pensen a nivell tècnic.  Sí que a vegades costa 
convocar la gent i trobar quòrums quan són de diferents municipis, que és el 
que es va adduir en el  seu dia, perquè aquí ja són sis municipis de la comarca, 
i per tant és una mica complex trobar el dia, però és veritat també que en el 
moment en què participes en un organisme d’aquest tipus, també aportes allò 
que tu creus que es pot fer. Altra cosa és el que es farà, el que es pot fer, i per 
tant és un valor que en aquest cas creiem que es perd si no es garanteix un 
mecanisme.  Com que no pot figurar en els estatuts, perquè tècnicament no 
pot figurar, demanàvem com a mínim alguna cosa prèvia, però és que arribem 
al Ple i arribem com fa dos mesos.  Votarem que sí per una qüestió de dir 
tanquem el tema, però crec que s’ha fet malament. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, senyor Martorell, a mi em constava que això s’ha parlat.  En tot cas, 
deixaré intervenir la senyora Llorens perquè és la que porta el tema, però ha 
estat de baixa de maternitat com saben i també la senyora Blanca Albà, que 
durant la seva baixa ha estat portant aquest tema, a veure si entre les dues  
ens expliquen com ha anat tot això, però sí que a mi m’ha anat arribant 
informació de que això s’estava treballant.  Crec que elles ho podran explicar 
millor. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, jo molt breument, perquè amb les negociacions finals doncs crec que haig 
de donar la paraula a la Blanca Albà, que és qui ha portat més la gestió les 
darreres setmanes.  Però cal dir en primer lloc que des de la Mancomunitat 
Tegar i des del seu gerent, el senyor Joaquim Martrat, crec que s’ha posat en 
disposició de tots els grups polítics puntualment per poder explicar amb tots els 
detalls necessaris doncs tot el que té que veure amb aquests nous estatuts.  
També crec que val molt la pena dir que aquests estatuts no s’han gestat en 
aquesta legislatura, sinó que són uns estatuts que ja venien sent gestats per 
l’anterior govern municipal i per tant van ser uns estatuts que inicialment van 
formar, van proposar des del tripartit anterior, per tant és la continuïtat d’allò 
que ja s’havia previst, de manera que el Partit Socialista ha de ser coneixedor 
ben bé de com eren aquests estatuts en el sentit de que originàriament la nova 
proposta ja partia de l’anterior legislatura i el que hem fet és presentar-la 
novament en el sentit de la voluntat bàsicament de complir la nova normativa. 
El que està clar és que en tot moment s’ha parlat que aquesta representativitat 
per guanyar agilitar i també guanyar una miqueta doncs la facilitat de la 
gerència del Tegar per poder dur a terme una activitat que vostès saben avui 



 

 

dia, cada dia, cada cop és més complicada i amb la situació econòmica que 
tenim al davant, doncs d’alguna manera requereix una feina molt directa i molt 
constant que a vegades és difícil de suggerir des d’una Mancomunitat, sinó 
que demana un dia a dia molt més exhaustiu i d’una gerència més completa, 
doncs sembla ser que es va voler agilitar lo que és la gestió i l’entramat de com 
es prenen les decisions. 
 
En qualsevol cas, el que sempre hem dit des d’aquesta comissió i des 
d’aquesta regidoria és bàsicament tenir present que qualsevol decisió relativa 
al Tegar sempre passaria per comissió informativa, i que en qualsevol cas la 
decisió sobre temes estructurals essencialment importants, com és el 
pressupost, aquell vocal que del Ple li toqués anar en aquesta comissió, doncs 
seria la representativitat d’allò que en la comissió informativa es vingui a dir, és 
a dir, que en qualsevol cas el representant a la Mancomunitat seria la veu 
d’allò que es decideixi dintre de la comissió informativa i aquest era el sentit de 
la darrera proposta.  I en qualsevol cas també insistia en el fet de que tots els 
membres de la comissió poden continuar assistint als plens de Mancomunitat, 
és a dir, en aquest sentit el dret a participar es manté ferm.  L’única cosa que 
es modifica és diguem el dret de vot, però no pas de participació.  És a dir, la 
participació es manté.  No obstant això, passo la paraula a la regidora Blanca 
Albà, que és la que ha gestat les últimes setmanes d’aquesta tramitació. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, bé, gràcies.  A mi els estatuts aquests em van arribar després d’unes 
negociacions, m’han explicat que de 3 anys.  Bàsicament en el si de la 
Mancomunitat s’havia arribat a uns acords que era la ponderació de vot en 
aquest sentit.  En el darrer Ple hi va haver un suggeriment, l’únic que em va 
arribar a mi,  era el del Partit Socialista, concretament del senyor Martorell, 
crec que ens hem vist per parlar-ne, ens hem intercanviat correus electrònics, 
n’hem parlat suficient.  Si no ha sigut així, doncs ho lamento, però considero 
que la seva intervenció és una mica de mal gust després de tot el que hem 
estat parlant i tractant.  I home, adduir que hi ha un error... sí, hi ha un error de 
transcripció evidentment en lloc d’estatuts, en lloc de pressupost pues estatuts, 
però ho hem parlat abans de començar el Ple, i ho he corregit en el model que 
li ha donat el senyor secretari.  En un altre mail anterior estava escrit 
correctament. Crec que aquest no era el problema.  En tot cas del que es 
tractava era d’arribar a un acord, no de mirar si hi havia un error en un text del 
qual portem parlant diria que forces mesos, i que el que hem intentat és no 
tornar enrere un procediment que ha endarrerit molt, s’han endarrerit molt, 3 
anys crec que per aprovar uns estatuts, n’haguéssim pogut aprovar 25 de 
diferents, i que en aquest moments doncs el que estem fent doncs és 
perjudicar a una entitat que prous problemes té en aquest moments, i per tant 
lo bo era arribar a una fórmula en què la participació de tots estigués garantida, 



 

 

i pensava que era així -i ara ja veig que no, que m’equivoco-, que havíem 
arribat a un acord.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Alguna paraula més?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, per dues qüestions.  La primera és que ja he dit que votaríem a favor però 
que en qualsevol cas primer el que no volíem era que hi hagués, que es veiés 
o que hi hagués un acord entre dos partits, quan és una cosa que de fet era 
per a tothom que havia mostrat el seu.  Si hem de parlar d’alguna cosa parlem-
ho conscientment, entre el seu partit i el meu, però en qualsevol cas el tema 
era que era una preocupació, entenia que havia sortit a la comissió informativa 
i simplement feia observar això, que es fes arribar el text, el text que, repeteixo, 
que era el que havíem parlat.  Jo no he dit que no ens hàgim trobat, al revés, 
ens hem trobat, però tenia la sensació de que estava tot, de que tothom estava 
al cas del tema i només érem nosaltres els que estàvem d’acord amb això i 
que la veritat és que s’havia d’informar a la resta de gent.  És simplement 
aquesta qüestió.  
 
I després, no queda res escrit.  Jo, la intervenció que ha dit  la senyora Llorens, 
ha dit breument: aprovem uns estatuts, i ja està.  Clar, d’aquí jo no en derivo 
cap acord, voluntat d’acord de res diferent d’allò que està escrit.  Allò que està 
escrit en els estatutsi l’acord dels estatuts és simplement allò que diu: 
s’aproven els estatuts i punt.  No diu res més de tot això que ha dit.  Ho ha dit 
després, ho ha dit després.  Per tant, jo entenc que és la voluntat de fer-ho així, 
però ens haguéssim pogut estalviar, potser si ho hagués dit abans, perquè és 
la voluntat i a més que hi hagi algun document escrit que tots puguem pensar 
el mateix, i es va dir en el Ple del 4 de març del 2013, es va dir això, aquest 
acord i per tant tothom es podrà remetre a aquest Ple, formi part o no dels 
estatuts, que era la qüestió.  És  a dir, el text, quan veiem que hi hagi alguna 
cosa escrita, és aquesta la qüestió per tancar el tema, més que res, i no sé, 
també els altres partits suposo que tenen alguna cosa a dir sense voluntat de 
posar traves en res.  Jo li agraeixo l’esforç de trobar-se, de parlar d’un text, 
però en qualsevol cas escrit jo no he vist res. Després ha quedat clar, les 
meves paraules del principi eren sobretot perquè desconeixia exactament quin 
era l’acord que pretenia la regidora Llorens proposar.  Però a vegades ja 
passa. 
 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
D’acord, li passem la paraula, senyora Albà.  I ara passo la paraula a la 
senyora Sánchez. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  Aquest matí tots els partits que tenen representació en aquest Ple 
tenien l’acord aquest, ho he enviat per correu electrònic a les 7.30, més o 
menys, i a veure, la voluntat era aprovar-ho, potser hi ha hagut un problema de 
coordinació entre la regidora Llorens i jo, perquè ho ha defensat ella i potser ho 
hagués hagut de fer jo, i no ha quedat prou clar.  Però avui aprovàvem 
definitivament els estatuts del TEGAR i a més a més aprovàvem un acord de 
Ple en el sentit de que es tractés aquest tema en comissió informativa i de que 
hi hagués un representant, un representant de tots els grups que així ho 
decidíssim en els òrgans de la Mancomunitat, sense vot, però sí amb veu.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas anava a demanar que en aquest Ple aquest acord s’adjuntés a 
l’expedient, però no sé si ha estat adjuntat perquè ara dubto.  Nosaltres no 
hem vist el correu electrònic, per molt que l’hagi enviat d’hora, els correus 
electrònics a vegades no certifiquen que tinguem realment la informació.  Però 
en tot cas, o bé s’adjunta en l’expedient d’aquest Ple o bé en el proper Ple 
s’acorda concretament que la persona que farà de vocal representant de 
l’Ajuntament de Vilanova quedarà consensuada amb tots els grups municipals 
d’aquest Ple. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
En qualsevol cas molt breument.  S’està parlant d’un text que em sembla que 
ha dit el senyor Martorell que havia una errada tipogràfica.  Per tant... 
 
ALCALDESSA 
 
Contestant a la seva pregunta, això ha estat adjuntat a l’expedient.  El 
secretari... és així? Per lo que estic veient que m’està indicant.  
 
 



 

 

SECRETARI 
 
Per a clarificar-ho, si voleu ho llegim a veure si és el que té tothom. 
 
ALCALDESSA 
 
I s’ha enviat avui a les 7 del mati a tothom per correu.  
 
ARIADNA LLORENS 
 
És allò que he dit que hi havia un error tipogràfic, però a algú li ha arribat. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Normalment els expedients han d’estar 48 hores. Si s’ha enviat a les 7 del 
matí... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, no, entenc que l’email... no l’expedient.  L’expedient s’ha gestionat 
correctament.  Sinó que ho digui el secretari, suposo. 
 
SECRETARI 
 
Sí, entenc que són dos coses diferents.  En tot cas lo que es passa en aquest 
email és la proposta que s’ha d’afegir o que suposo que s’incorpora com un 
acord més.  És: 
 
“Donat que hi ha un sol representant de l’ajuntament de Vilanova i pel supòsit 
de l’aprovació dels pressupostos, s’acorda que prèviament a l’aprovació dels 
mateixos, caldrà que el representant de l’ajuntament informi de la proposta a la 
comissió informativa corresponent per tal de poder-los debatre en el si 
d’aquesta.  També s’acorda sol·licitar a la Mancomunitat que algun membre de 
la comissió informativa pugui participar amb veu però sense vot en els òrgans 
de la Mancomunitat que debaten la proposta.” 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Des de la CUP desconeixem absolutament l’intercanvi de mails que hi hagi 
hagut entre els partits, òbviament.  Aleshores el que reitero és que si fa uns 



 

 

mesos vem deixar sobre la taula aquesta proposta d’aprovació fins a dia d’avui, 
tot i que haguéssim vist aquest correu electrònic, no hi ha hagut aquestes 
converses entre tots en comissió.  Fins a dia d’avui no hem tingut coneixement 
de que hi hagués aquesta proposta.  Per tant, el que dèiem, que si se’ns 
estava emplaçant a parlar-ho en comissió, no entenem perquè fins a dia d’avui 
no teníem sobre la taula aquest suggeriment. 
 
ALCALDESSA 
 
Li passem a la senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, bé, la proposta concreta aquesta sí que només l’havia parlat amb el 
representant del partit socialista, perquè són els únics que van manifestar tenir 
algun suggeriment, però el secretari de la Mancomunitat, que és el senyor 
Gomariz, sí que va assistir un parell de cops a la comissió per poder parlar 
d’aquests temes.  Vull dir que això va sortir amb posterioritat, va sortir en el 
darrer Ple que quan es va aprovar es va aprovar no de forma definitiva perquè 
hi va haver el suggeriment aquest.  Però vaja, jo crec que en comissió sí que 
s’ha pogut parlar de sobres sobre el contingut d’aquests estatuts i de fet crec 
que també s’hauria de parlar abans d’arribar a la comissió, perquè quan va 
arribar a la comissió de fet ja estaven aprovats, només faltava la ratificació pels 
plens dels ajuntaments.  Clar, si es torna enrere tot el procediment era molt 
complicat i vam creure que aquesta era la manera més ràpida de que... 
realment és el que volíem, doncs que l’entitat pogués funcionar i que pogués 
aconseguir els seus contractes.  La intenció ha sigut aquesta.  
 
Des de fa 3 anys crec que s’ha portat prou malament tot, i ho hem acabat prou 
malament segurament també. Deu ser cert. Les coses que malament 
comencen és difícil que acabin bé. Culpa una miqueta de tots. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Alguna paraula?  Senyor Elena.  Ai! perdó senyor 
Elena, disculpi’m, el senyor Rodríguez havia demanat la paraula primer. Ara 
mateix li passo la paraula. Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. Molt breument per ratificar, no havíem pres la paraula per posicionar-
nos sobre aquesta qüestió perquè enteníem que no era necessari, perquè s’ha 
portat en vàries ocasions a comissió informativa i amb la informació que ens ha 
arribat doncs per part de la regidora enteníem que podia haver quedat tancat ja 



 

 

qualsevol mena de polèmica entorn a això.  Per tant, des del nostre grup, tot i 
que evidentment els mecanismes de negociació de debat i d’acord de les 
propostes que arriben a Ple és molt millorable per part de tothom, el nostre 
grup donarà suport en aquesta proposta i ho deixem clar davant la proposta de 
que torni a quedar sobre la taula una qüestió d’aquestes característiques. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Elena, ara sí. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Només una qüestió.  Jo crec que hauríem de mirar de pujar el llindar del dolor.  
Vull dir que si et diuen que una cosa es podria haver fet millor i que la 
informació la podrien haver socialitzat més, i a sobre afirmem que ho votem a 
favor, que es digui que la intervenció és de mal gust i que tots ho hem fet molt 
malament, no cal.  Estem fent un comentari.  Pujar el llindar del dolor tampoc 
és una cosa que sigui contraproduent en l’acció del govern.   
 
ALCALDESSA   
 
D’acord, senyor Elena.  Bé, en tot cas les formes i el debat sempre és 
millorable, sempre en podem parlar més, entenc que ha quedat clar que s’ha 
debatut força a comissions informatives.  Des del govern considerem, i així 
consta a les actes, que el senyor Gomariz mateix ha vingut a diverses 
comissions informatives a parlar dels estatuts. La regidora ha deixat clar que a 
les últimes reunions o paraules que s’han intercanviat amb el Partit Socialista, 
ha estat perquè ha vingut una proposta per part del Partit Socialista que s’ha 
tractat, i el que demanaríem és que és un tema que portem que porta molt de 
temps i és important que es pugui aprovar.  Els hi demanaríem que es pogués 
aprovar en aquest Ple. A partir d’aquí ens emplacem a nivell de comissió 
informativa de continuar parlant del que calgui, i que quedi clar que l’acord ha 
estat inclòs dintre de l’expedient, l’acord que sí que matisa tot això que s’ha 
anat expressant per part de tots els grups i que el govern també compartim la 
necessitat que hi hagi realment una representació de tots els partits polítics en 
les decisions a la Mancomunitat. Això entenem que amb l’acord que està 
adjuntat a l’acta d’avui en certa manera es garantitza, i per tant els hi 
demanaria el seu vot favorable. 
 
Passem a la votació d’aquest punt.  Vots a favor? Vots en contra? 
Abstencions? S’aprova amb els vots a favor del Partit Socialista, del Partit 
Popular, del govern i d’Iniciativa, i amb l’abstenció de la CUP.  Moltes gràcies a 
tots.   
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (7), PP (2) i ICV (2)  = 10 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 

“PRIMER. Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la 
Comarca del Garraf, que passarà a denominar-se Mancomunitat TEGAR del 
Garraf, segons el text que segueix: 

- TEXT ESTATUTS- 

SEGON. Remetre una certificació d’aquest acord a la Mancomunitat per a 
l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf. 

TERCER. Donat que hi ha un sol representant de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, i pel supòsit de l’aprovació dels pressupostos, s’acorda que prèviament 
a l’aprovació dels mateixos caldrà que el representant de l’Ajuntament informi 
de la proposta a la Comissió Informativa corresponent, per tal de poder-los 
debatre en el si d’aquesta. 

Amb posterioritat, en la Comissió Informativa s’acordaria, com un acte de bona 
voluntat, que el representant de l’Ajuntament votés en funció de l’acordat a la 
comissió. 

QUART. Sol·licitar a la Mancomunitat que algun membre de la Comissió 
Informativa pugui participar amb veu però sense vot en els òrgans de la 
Mancomunitat que debaten la proposta.” 

 
   9. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, PER ALS PTTS 2013. 

 
Relació de fets 
 
A la ciutat de  Vilanova i la Geltrú i la seva àrea d’influència existeix un 
col·lectiu de joves que ha finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver 
obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no 
poden continuar formació en el sistema educatiu i no disposen d’una 



 

 

preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món del 
treball. 
 
Aquest col·lectiu, ateses les seves característiques, requereix d’un recurs 
específic que permeti millorar la formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu 
itinerari de transició al món laboral i a la formació permanent.  
 
Fonaments de dret 
 
Aquests programes formen part de l’oferta de programes de qualificació 
professional inicial (PQPI) que el Departament d’Ensenyament ha autoritzat 
segons Resolució ENS /2263/2012 de 18 d’octubre, per la qual s’implanten 
determinats programes de qualificació professional inicial en diversos centres 
per ser impartits en el curs acadèmic 2012-2013 (DOGC núm.6245 de 2 de 
novembre de 2012). 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent: 
 

ACORD 
 

“Primer. S’acorda aprovar el Conveni –adjunt a la present proposta- establert 
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització de 
programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat pla de 
transició al treball,-PTT-PQUI-  per a joves que han finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària 
obligatòria, corresponent a l’any 2013. Que inclou 4 grups / programes , que 
concretament són:  
 

• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.  
• Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.  
• Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics. 
• Auxiliar en operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i 

gas. 
 
Segon. S’autoritza l’alcaldessa, Sra. Neus Lloveras, per a la signatura del 
conveni , així com de quanta documentació se’n derivi.” 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, moltes gràcies alcaldessa.  Doncs tal com ha llegit el secretari, es tracta de 
verificar aquest acord, de donar-li aprovació des del Ple.  Hem passat a tenir 
dos PTT, que són els dos PTT que es realitzem amb l’Institut Lluch i Rafecas, a 
aconseguir-ne 5 més.  Per tant, diguem-ne veure amb molta il·lusió poder fer 
aquests altres 3 PTT, 2 PTT i un PQUI, tant de manteniment d’informàtica com 
d’instal·lacions elèctriques i com d’administració i activitats d’oficina, que 
significa doncs que 45 nois i noies doncs podran realitzar aquests cursos nous 
que fem des de Vilanova i la Geltrú, i concretament des de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, alguna paraula?  Sí, senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
En el conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament sí que hi 
posa que el Departament posarà dos docents, recursos i material i que 
l’ajuntament també posarà dos docents més i material fungible, però en cap 
cas hi consta el cost, l’import que es pot destinar a aquests programes.  Si ens 
ho podrien explicar, si us plau. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, en aquests moments senyora Rius no tinc exactament els números al cap, 
però sí que li facilitarem aquesta informació i en qualsevol cas la voluntat de 
l’ajuntament ha sigut en recursos propis, recursos 100% de l’ajuntament, doncs 
donar lloc a aquests 3 nous plans de transició al treball, per tant 3 nous cursos 
per poder donar cobertura a nois i noies joves de la ciutat que tenen interès en 
desenvolupar aquest tipus d’estudis.  En qualsevol cas, les dades exactes del 
cost els hi farem arribar.   
 
ALCALDESSA  
 
Alguna paraula més?  Passem a la votació. Vots a favor? S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (22 vots). 



 

 

  
 

 10. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, PER AL FINANÇAMENT DE  LES LLARS 
CURS 11-12. 

 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és titular de dues llars d’infants 
municipals:  

• La Baldufa, espai municipal per a la infància 
• L’Escateret , llar d’infants municipal 

 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tingut des 
de sempre la disposició de col·laborar en el sosteniment de les llars d’infants 
de titularitat municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 198.2 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Ensenyament , disposa que 
el Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places 
per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 
El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els 
convenis de col.laboració entre les administracions públiques.  
 
Es proposa al Ple de la corporació l’aprovació del següent: 
 

ACORD 
 

“Primer. S’acorda aprovar el Conveni –adjunt a la present proposta- establert 
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al sosteniment del 
funcionament de llars d’infants municipals:  
 

• La Baldufa, espai municipal per a la infància 
• L’Escateret , llar d’infants municipal 

 
Segon. S’autoritza l’alcaldessa, Sra. Neus Lloveras, per a la signatura del 
conveni , així com de quanta documentació se’n derivi.” 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Molt breument.  És aquest conveni anual en el qual donem lloc a la relació amb 
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per poder 
tenir la subvenció per a aquestes dues llars d’infants municipals, la Baldufa i 
l’Escateret. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Alguna paraula?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies alcaldessa.  Si m’ho permet, ens agradaria comentar aquest punt i els 
dos següents, tots dos que fan referència també a convenis amb el 
Departament, amb les nostres escoles municipals.  Ho fem en comú en tant 
que igual potser aquest Ple constati més del que estem parlant, estem parlant 
de 765.000 euros.  Aquests estan repartits en 415.000 per a l’Escola d’Art, 86 
per a l’Escola de Música, i 264.000 per a les escoles bressol.  Estem parlant 
del curs, d’un conveni del curs 2011-2012, és a dir, que mesos després 
d’acabats aquests cursos rebrem o signarem primer, signarem primer el 
conveni per a rebre aquests 765.000 euros.  Pot ser que sigui o hagi estat una 
pràctica comuna durant molt de temps que la Generalitat i els ajuntaments 
hagin arribat a posterior a la signatura d’aquest conveni amb tant de retard, 
però en aquests moments, on la tresoreria municipal –la de Vilanova i la 
d’altres municipis o molts municipis de Catalunya- ens trobem en una situació 
de precarietat, doncs retardar tant aquesta signatura d’aquests convenis, 
pensem que no alleugera precisament la previsió de tresoreria nostra.  I a més 
a més tenint en compte que tots tres convenis, la data límit de pagament que té 
la Generalitat de Catalunya són a 30 de novembre, ens trobem que 16 mesos 
després, 16 mesos després d’acabar un curs, rebrem la subvenció.  O sigui, el 
finançament que la Generalitat té conveniat amb acords amb el nostre 
ajuntament.  Entenem que això no hauria de ser així en aquests moments.  La 
tresoreria de Vilanova ja ha pagat aquests 765.000 euros i per tant és un pes i 
un llastre que tindrem durant 16 mesos.  Nosaltres ens abstindrem, la raó ve 
donada una mica en coherència en tant que continuem pensant de que la 
Generalitat... podem entendre les dificultats que pateix la Generalitat 
financeres, però considerem que hi va haver una deslleialtat des del moment 
que la Generalitat va decidir rebaixar el finançament a les escoles municipals i 
per tant aquest conveni constata aquesta retallada que ja vam tenir l’any 



 

 

passat i no podem votar favorablement. De totes maneres torno a dir, esperem 
que el govern intenti per tot el possible de que almenys pel proper curs, no 
tinguem el cobrament d’un tema diferit a 16 mesos.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA  
 
Molt bé, senyor Claver.  Alguna paraula més?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
  
Bé, les xifres ja les ha explicat el senyor Claver i en situació de crisi pensem 
que en l’ensenyament d’alguna manera aquesta disminució respecte al curs 
passat es repercuteix directament de manera negativa en la formació dels 
joves, que se’ns dubte en un futur formaran part de l’economia local.  I el 
mateix passa amb els futurs dels artistes que dins de les diferents disciplines 
contribueixen a l’enriquiment cultural de la ciutat, i que seran també part d’un 
motor econòmic i que ara amb aquesta disminució poden veure aquest futur no 
tan brillant.  Volíem fer l’incís també en la línia del regidor Claver, en el retard 
de la signatura d’aquest conveni i també encara més en l’arribada de les 
aportacions del Departament i fer un toc d’alerta, i que l’ajuntament d’alguna 
manera faci un toc d’alerta i una pressió una mica més forta a la Generalitat 
perquè aquest retard no sigui permanent i perquè arribin al més aviat possible.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA  
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, ja ha sortit el tema de les xifres.  Simplement 
certifica un cop més la minva en ingressos per part de la Generalitat per 
aquests conceptes, també parlaré dels 3 àmbits, ja que van els tres punts 
lligats i la línia és la mateixa, tant per a les llars d’infants, com per a l’Escola 
d’Art, com per a l’Escola de Música, la minva és important.  No sé si queda 
reflectida en el pressupost del 2012 exactament amb la mateixa quantitat, o 
s’havia previst majors ingressos, en qualsevol cas el que és més preocupant 
és que tot i que hi ha hagut un minva no és la minva màxima que hi haurà, 
perquè ja hi ha una altra xifra que està molt per sota d’aquestes quantitats.  
Com que es tracta d’aprovar una subvenció no qüestionem la subvenció, més 
que res per tenir els números, i que es pugui pagar tan aviat com sigui 
possible, però en qualsevol cas és un sí evident molt crític, perquè no 
compartim aquesta manera de retallar aquest tipus de serveis educatius, tant 
en el cas de la llars d’infants, com l’Escola d’Art, com l’Escola de Música, i 



 

 

alertar sobre la qüestió del pressupost del 2012, perquè estem parlant de xifres 
de l’any passat que diria que no coincideix amb quantitats que es van 
preveure. Ara parlo així de memòria, pel que he vist, i es tracta de comprovar-
ho, però sí que demanaria informació sobre si es compleix o no es compleix en 
alguns casos.  Diria que en el tema de l’Escola de Música, la cosa no anava 
exactament igual com es preveia i lamentar un cop més la poca bel·ligerància 
en aquestes temes per part del govern. Entenc que és el govern amic el govern 
de la Generalitat, però ja sé que costa molt enfadar-se més, perquè vol dir que 
ens hem enfadat una vegada i ens hem d’enfadar més, però en qualsevol cas 
la Federació de Municipis, el municipalisme, i l’Associació de Municipis, em 
sembla que han fet propostes en aquest sentit i encoratjar el govern perquè 
pugui sumar esforços amb altres municipis perquè com a mínim aturar la 
davallada que es produirà, a més, l’any que ve que encara serà més 
preocupant, perquè afectarà directament a les butxaques de la gent.  Res més. 
 
ALCALDESSA  
 
Sí, així s’està fent. Passo a la senyora Llorens, breument. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, molt breument.  Només deixar de manifest que ens hem afegit a totes les 
accions, tant de la Federació de Municipis com de l’ACM.  Hem sigut 
coneixedors de les accions que s’han fet a nivell municipal i ens hem afegit en 
tots els manifestos en el sentit d’accelerar aquests pagaments. Tots sou 
coneixedors de que això al final el que significa és que les arques municipals 
han d’avançar i per tant han de fer front a aquestes necessitats de tresoreria i 
com podeu comprendre, més bel·ligerància que la que tenim nosaltres és 
difícil, perquè en aquesta situació que tenim al davant doncs no perdem cap 
minut i entenc que parlo per la regidora de Cultura i jo mateixa en reclamar allò 
que pertoca per a l’Ajuntament de Vilanova.  En aquest sentit no tingueu cap 
recança de que ho continuarem fent, com ha de ser la nostra feina, que al cap i 
a la fi és defensar els interessos de la nostra ciutat, els interessos de Vilanova i 
la Geltrú. 
  
ALCALDESSA  
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Passem a la votació d’aquest primer punt, i 
ara si de cas llegirem els altres dos.  Parlem, per tant, del primer.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat.  S’aprova amb els vots a favor de tots els 
grups i amb l’abstenció d’Iniciativa.  
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

  Vots a favor: CIU (8), PSC (7), PP (2) i CUP (3) = 20 vots 
  Abstencions: ICV = 2 vots 
 
ALCALDESSA 
 
Passem als següents 2 punts.  Els fem si de cas conjuntament 11 i 12, perquè 
ja s’han debatut en part i llavors li passaré la paraula breument a la regidora 
perquè també ho comenti.   
 
A continuació es passen a tractar conjuntament els punts 11 i 12 de l’ordre del 
dia. 
 

11. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, PER AL FINANÇAMENT DELS CICLES 
ESCOLA ART CURS 11-12. 

 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és titular d’ençà la dècada dels anys 
vuitanta de l’Escola Municipal d’Art i Disseny –EMAID-. 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tingut des 
de sempre la disposició de col·laborar en el sosteniment de les Escoles d’Art 
de Catalunya.  
 
Fonaments de dret 
 
La disposició addicional quinzena, apartat 5è, de la Llei orgànica d’Educació, 
estableix que les administracions educatives poden establir convenis de 
col·laboració amb les corporacions locals per als ensenyaments artístics. 
 
El 9 de desembre de 1998 es va signar un Acord entre el Departament 
d’Ensenyament i les Entitats Municipalistes referent a la planificació dels 
ensenyaments artístics de les Escoles d’Art Públiques. En virtut d’aquest 
Acord, l’any 2001 ambdues administracions van subscriure un conveni per al 
finançament del centre descrit. 
 
L’article 200.2 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació, estableix que el 
Departament d’Ensenyament d’acord amb l’article 42 i en els termes que 
determini la programació especifica , pot subvencionar ensenyaments de 
règim especial. 
 



 

 

Es proposa al Ple de la corporació l’aprovació del següent: 
 

ACORD 
 

“Primer. S’acorda aprovar el Conveni –adjunt a la present proposta- establert 
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al sosteniment del 
funcionament de l’Escola Municipal d’Art de Vilanova i la Geltrú –EMAID- curs 
2011-2012.  
 
Segon. S’autoritza l’alcaldessa, Sra. Neus Lloveras, per a la signatura del 
conveni , així com de quanta documentació se’n derivi.” 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

12. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA CURS 11-
12.  

 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és titular, d’ençà la dècada dels anys 
vuitanta, de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat.  
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tingut des 
de sempre la disposició de col·laborar en el sosteniment de les Escoles de 
Música de Catalunya. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 200.2 de la Llei 12/2009 d’Educació, disposa que el Departament 
d’Ensenyament pot subvencionar els ensenyaments de règim especial; dins 
d’aquesta categoria trobem –entre d’altres- les Escoles de Música. 
 
El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els 
convenis de col·laboració entre administracions públiques.  
 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’aprovació del següent: 
 

ACORD 
 

“Primer. S’acorda aprovar el Conveni –adjunt a la present proposta- establert 
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al sosteniment del 
funcionament de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat curs 2011-
2012.  
 
Segon. Atenent la clàusula quarta de l’esmentat conveni,  s’acorda acceptar la 
subvenció de 86.020 € (VUITANTA-SIS MIL VINT EUROS), per al 
finançament de les despeses de funcionament i les despeses de personal 
docent de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat  curs 2011-2012. 
 
Tercer. S’autoritza l’alcaldessa, Sra. Neus Lloveras, per a la signatura del 
conveni , així com de quanta documentació se’n derivi.” 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

ALCALDESSA  
 
Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona tarda, gràcies alcaldessa.  Només molt breument, els comentaris ja 
s’han fet abans.  Crec que valen també per a aquests dos punts.  Només 
aclarir que en l’Escola d’Art és diferent perquè estem parlant de cicles 
formatius i no hi ha hagut la davallada de la que s’ha fet referència per alguns 
dels ponents anteriors.  I que també estem parlant, quan parlem de l’Escola de 
Música no parlem de l’apartat de Conservatori, que encara ha de venir, però en 
tot cas, com que són cicles formatius no s’aplica el mateix criteri des del 
Departament d’Ensenyament en el concepte retallada, que és el que hem usat.  
En tot cas ara estem aprovant l’apartat d’Escola de Música, que sí que hi ha 
sigut i es van explicar les xifres com quedaven en les comissions informatives 
perquè la xifra ja fa temps que la tenim, simplement que ara el que estem fent 
és signar el conveni físic, per entendre’ns, i en el cas de l’Escola d’Art, doncs 
tampoc és ben bé així, perquè estem parlant de cicles formatius, també la xifra 
no hi ha hagut aquesta davallada de la que parlàvem del Departament.  No tinc 
la xifra ara per fer-la comparativa, però tingueu clar que els cicles formatius és 
un cosa i en canvi l’Escola de Música, no el Conservatori, és un altre 
assumpte.   
 
NEUS LLOVERAS 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Segons se’ns va informar en comissió informativa, la xifra de l’Escola d’Art 
disminuïa en 50.000 euros del curs anterior. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Però jo ara no li se contestar si és degut al número d’alumnes, en tot cas no és 
proporcional, no és el mateix tipus de retallada, perquè ens entenguem, o 
d’ajust que el que es fa en l’Escola de Música, que sí que es va passar d’un 
tant per alumne a un tant per alumne, no és el mateix cas.  En tot cas aclarirem 
les xifres en concepte de què.  En la propera comissió els hi farem arribar. 
Gràcies. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més?  Passem a la votació. Comencem pel punt número 11, 
que és el que fa referència a l’Escola d’Art.  Vots a favor? Vots en contra? 
Abstencions? S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció 
d’Iniciativa.  
 
Passem al punt número 12, que és l’Escola de Música. Vots a favor? Vots en 
contra? Abstencions? S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i 
l’abstenció d’Iniciativa. 
 
Es vota en primer lloc la proposta corresponent al punt número 11 de l’ordre 
del dia, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (7), PP (2) i CUP (3) = 20 vots 
  Abstencions:  ICV = 2 vots 
 
 
En segon lloc es vota la proposta corresponent al punt número 12 de l’ordre del 
dia, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (7), PP (2) i CUP (3) = 20 vots 
  Abstencions:  ICV = 2 vots 
 
ALCALDESSA 
 
També en aquest cas farem junts els punts 13 i 14 perquè el tema és el mateix, 
és molt similar. 
 
A continuació es passen a tractar conjuntament els punts 13 i 14 de l’ordre del 
dia. 
 

 13. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICAR EL DECRET PEL QUAL S’APROVA 
EL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA PER A 
LA REALITZACIÓ DEL BALL DE MANTONS EL DIA 2 DE 
FEBRER DE 2013. 

 
Relació de fets 

I. Vist que l'Ajuntament ha posat excepcionalment la sala petita de 
l'Auditori a disposició de les entitats i associacions de la ciutat per a què 
puguin realitzar activitats d'oci nocturn en dates assenyalades del cicle 
festiu de la ciutat en les quals hi ha moltes celebracions simultànies. 



 

 

II. Atès que l'Associació la Unió Vilanovina ha sol·licitat a través del circuit 
d'espais d'oci nocturn un espai disponible pel dia 2 de febrer de 2013. 

III. Atès que la Sala Petita de l'Auditori no està disponible en aquest acte i 
l'Agrupació té interès en realitzar l'acte en una sala privada i que el 
compromís de l'Ajuntament és ajudar en les despeses, concretament, 
en el servei de vigilància i neteja. 

Fonaments de dret 

1. Vist allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 

2. Vist allò que disposa el Decret legislatiu 2/2003, que aprova el text 
Refòs de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya. 

3. Vist allò que disposa la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectables públics i les activitats recreatives. 

4. Vist allò que disposa el Decret de Delegació de l'Alcaldessa dictat en 
data 15 de juny de 2011. 

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 

ACORD 

“Ratificar el Decret núm. 07612767016324752716 dictat pel regidor delegat 
Gerard Figueras Albà pel qual s’aprova el conveni entre l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l'Associació la Unió Vilanovina per a la realització del Ball 
del Mantons del dia 2 de febrer dins les activitats d'oci nocturn.” 

 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 
VILANOVINA 
 
Vilanova i la Geltrú, 1 de febrer de 2013 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat pel senyor GERARD 
FIGUERES I ALBÀ, regidor de Joventut, Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació i Premsa 
autoritzat per aquest acte per decret de 15 de novembre, assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, 
Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
D’altra, el senyor FRANCESC XAVIER SERRA ALBET, en qualitat de president de l’ASSOCIACIÓ LA 
UNIÓ VILANOVINA i en virtut de les facultats que li atorguen els seus estatuts. L’ASSOCIACIÓ LA 
UNIÓ VILANOVINA està inscrita amb el número 407/b al Registre d’associacions de la Generalitat i amb 
el 12 al fitxer d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G58302712. 
 
Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se pel present 
conveni, 



 

 

 
MANIFESTEN 
 

I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris fomentar 
l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de cohesió, de 
participació i d’implicació en un projecte col�lectiu que assoleixi una ciutat on imperin valors 
com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia. 

 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci constructiu juvenil, 

cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit associatiu de la ciutat en aquest 
projecte comú. 

 
III. Que l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA està interessada en promoure activitats 

adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la 
resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió social i compromesa amb els valors 
de la solidaritat, la igualtat, la tolerància i el respecte. 

 
IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions 

objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la Normativa General per 
a sol�licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o col�lectius per a l’any 2012 aprovada 
per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

 
V. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, associacions i 

col�lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de març de 2013, un circuit 
d’espais públics i privats per poder donar resposta a les necessitats en tant al 
desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i cíviques de petit i mitjà format en la franja 
horària de tarda-vespre-nit. 

 
VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA tenen la 

voluntat d’establir un conveni de col�laboració, que contempli l’acte a celebrar del dia 2 de 
febrer de 2013 a la sala de festes del Restaurant Marejol i, puntualment dins del circuit 
d’espais d’oci nocturn. 

 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es contenen en 
els següents: 
 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 

1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA en tant a les activitats desenvolupades als 
espais del circuit d’oci nocturn destinades a la ciutadania en general, a la temporada 2012-
2013. 

 
 

1.2.- A través del present conveni es canalitza la col�laboració de les parts signatàries en relació 
a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen harmònicament 
l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 



 

 

 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les actuacions que són 
objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la matèria o sector afectats i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 

2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents: 
 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 
 

1. Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA a realitzar l'activitat Ball de Mantons del dia 
2 de febrer de 2013 que estarà inclosa dins el circuit l'oci nocturn de l'Ajuntament i al 
compliment de les mesures de seguretat necessàries per a la realització d'aquesta activitat. 

 
 

2. Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de seguretat i un controlador 
d'accessos. 

 
 

3. Assumir la contractació i pagar les despeses del servei de neteja de la instal�lació. 
 
 
2.1.2.- Per part de L’ ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA 
 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 

1. Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat al present conveni. 
 

2. En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar dins del circuit d’espais d’oci 
nocturn, caldrà fer constar de forma específica, la col�laboració de l’Ajuntament, amb el text 
següent: “amb la col�laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a 
la resta del text i en lloc visible, acompanyat del logotip institucional. 

 
L’ ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es farà càrrec de: 
 

1. L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es compromet a contractar i assumir el cost del lloguer 
de la sala de festes del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 

Activitat i Data Hores de seguretat 
Espai on es 

realitza 
Controladors 

d'accés 
Ball de mantons 2 de 

febrer de 2013 
7 La Sala de festes 2 

 
 

Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en aquests pactes 
que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels desperfectes en les infraestructures 



 

 

que es puguin ocasionar pel mal ús de les instal�lacions en el decurs de l’acte. A més, en 
aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes 
previstos per part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament 
per part de l’entitat. 

 
2. Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a responsable 

estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament de l’acte i per fer efectiva 
aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que estarà permanentment en servei. 

 
3. Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i d’organització. L’entitat 

serà responsable única de totes i cada una d’aquestes. 
 

Vetllar perquè no es col�loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a les sortides 
d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència de la sala on es realitzarà l'activitat 
objecte del conveni. En cas que l’ajuntament detecti l’incompliment d’aquesta norma, procedirà 
a comunicar-ho als organitzadors per tal que es procedeixi a la seva retirada immediata. En cas 
d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser suspesa sense previ avís. 

 
4. Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de la sala de festes on es realitzarà el 

Ball de Mantons 2013. 
 

5. Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol incidència 
que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 600.000 €. La còpia 
d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un mínim d’antelació de 8 dies 
previs a la realització de l’acte. En cas que l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en 
aquest termini, tindrà la potestat de suspendre’l. 

 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la realització de 
l’activitat a disposició de qui la requereixi. 

 
6. Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir begudes 

alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de Catalunya). Així mateix, vetllar pel 
compliment estricte de la Llei del tabac 28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol 
responsabilitat per l’incompliment d’aquestes normatives en serà plenament i única 
responsable l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA. 

 
7. Estarà prohibit subministrar llaunes i ampolles de vidre als clients així com utilitzar i 

subministrar gots de tub de plàstic no reutilitzables. L’entitat organitzadora haurà de vetllar 
perquè els participants a l’acte no surtin al carrer amb les begudes ni amb gots de plàstic. 

 
8. Complir estrictament els horaris de tancament de la instal�lació segons les Ordenances 

Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes de Carnaval que tenen un 
horari de finalització excepcional. La música haurà de deixar de sonar a les 5,30 hores i 
la instal�lació haurà de tancar-se, buida de públic, a les 6 hores. En cas d’incomplir els 
horaris de tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els 
propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de 
l’equipament per part de l’entitat. 

9. No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 dB(A). L’entitat 
organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà perquè es compleixi la limitació 



 

 

de volum de l’equip de música que s’ha instal�lat per a l’activitat. En cas d’incomplir aquest límit 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes previstos per 
part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de 
l’entitat. 

 
11. Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les infraestructures 

mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ajuntament.  
 

12. L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col�locar altres elements decoratius per 
tal de no causar desperfectes en les instal�lacions sense la autorització prèvia del responsable 
tècnic de l’Ajuntament o del conserge de la instal�lació. 

 
13. Deixar les instal�lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions possibles 

d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les instal�lacions precisa d’un 
major nombre d’hores de neteja superior a 14, la diferència en l’import de la factura que 
es generi en aquest concepte, haurà de ser assumida per l’entitat en els propers 8 dies a 
la notificació d’aquesta. 

 
14. Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i llum), així 

com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i distribució de les infraestructures 
mòbils, etc.  

 
15. L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, tant les pròpies 

com les que exigeixen els grups o col�lectius participants. 
 

16. Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà responsable en 
cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per les entitats.  

 
17. L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que fomentin el 

consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut Pública de 
Catalunya. 

 
18. A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut que siguin 

d’aplicació exigits per la normativa reguladora de les activitats recreatives i espectacles públics, 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, Decret 112/2010, de 31 d’agost i demés normativa concordant. 

 
2.1.3.-  El Departament de Joventut de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar pel 

compliment de totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte 
desenvolupament de l’activitat en els termes establerts en aquest conveni, especialment 
pel que fa al compliment dels requisits en matèria de seguretat, salut i prevenció de 
riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions que siguin oportunes per tal 
d’assegurar que la documentació presentada i les mesures adoptades per a la 
realització de l’acte s’ajusten a la normativa d’aplicació. 

 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 3 de febrer de 2013 data 
prevista d’acabament de l’activitat o espectacle i el tancament de la instal�lació. 
 



 

 

4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 

4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa de rang 
superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova alguna normativa 
que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan d’acord en modificar algun 
punt del present conveni. 

  
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni.  

 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 

5.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc a la 
seva resolució. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració, haurà de presentar una sol�licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. La desestimació expressa o pressumpta d’aquesta 
sol�licitud serà susceptible de recurs administratiu de reposició de forma potestativa o 
directament de recurs contenciós-administratiu. 

 
5.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 

l’Ajuntament podrà resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a l’entitat, sense 
que aquesta tingui dret a percebre cap mena d’indemnització per aquest concepte. 

 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les mesures 

cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
 
b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius. 
 
e) Per força major. 
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 

7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 

 



 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, per aplicació del seu article 4.1.d. 

 
8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que s'assenyalen. 
 
 

  14. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICAR EL DECRET QUE MODIFICA EL 
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA PER A LA 
REALITZACIÓ DEL BALL DEL COMPARSER EL DIA 10 DE 
FEBRER DE 2013. 

 

Relació de fets 

I.  Atès que la Junta de Govern Local del dia 29 de gener va adoptar, entre 
altes acords, el conveni entre l'Ajuntament i la Unió Vilanovina per a cedir 
la utilització del Centre d'Art Contemporani La Sala per a realitzar 
l'activitat d'oci nocturn Ball del Comparser el dia 10 de febrer de 2013. 

II.  Atès que l'entitat, a través d'un correu electrònic del dia 7 de febrer 
degudament comprovat manifesta la voluntat de canviar el lloc on 
celebrarà aquesta activitat essent el nou lloc la Nau del Pont Grua, 
integrada en el conjunt de naus del Museu del Ferrocarril, conjuntament 
amb els Falcons de Vilanova. 

III.  Degut a que l'activitat objecte d'aquesta ratificació canviava de lloc de 
realització i es va procedir a aprovar la modificació del conveni en els 
punts 2.1.1 i 2.1.2 i posterior ratificació pel Ple de la Corporació. 

Fonaments de dret 

1.  De conformitat amb allò que estableixen la Llei 33/2003, general de 
subvencions, la Llei 7/1985, de bases del Règim Local, el Decret 
legislatiu 2/2003, que aprova el text Refòs de la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya i demés normativa concordant. 



 

 

2.  De conformitat amb el que estableix el Decret de Delegació del dia 7 de 
juny de l'Alcaldessa. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 

ACORD 
 
“Ratificar el Decret núm. 07612767016325726614 dictat pel regidor delegat 
Gerard Figueras Albà on es modificava el conveni entre l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l'Associació la Unió Vilanovina per a la realització del Ball 
del Comparser del dia 10 de febrer dins les activitats d'oci nocturn.” 
 
 
CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 
VILANOVINA 
 
Vilanova i la Geltrú,  1 de febrer de 2013 
 
REUNITS:  

D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat pel senyor GERARD 
FIGUERES I ALBÀ, regidor de Joventut,  Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació i Premsa 
autoritzat per aquest acte per decret de 15 de novembre, assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, 
Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

D’altra, el senyor FRANCESC XAVIER SERRA ALBET, en qualitat de president de l’ASSOCIACIÓ LA 
UNIÓ VILANOVINA i en virtut de les facultats que li atorguen els seus estatuts. L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 
VILANOVINA està inscrita amb el número 407/b al Registre d’associacions de la Generalitat i amb el 12 
al fitxer d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G58302712.  
 
Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se pel present 
conveni, 
 
MANIFESTEN 

I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris fomentar 
l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de cohesió, de participació i 
d’implicació en un projecte col�lectiu que assoleixi una ciutat on imperin valors com el de la 
solidaritat, la igualtat o la justícia.  

II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci constructiu juvenil, cultural i 
cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit associatiu de la ciutat en aquest projecte comú. 

III. Que l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA està interessada en promoure activitats adreçades a 
millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per una 
ciutat amb una major cohesió social i compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la 
tolerància  i el respecte.  

IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions objecte del 
present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la Normativa General per a sol�licitar ajuts 



 

 

destinats a entitats, associacions i/o col�lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern 
Local, en la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

V. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, associacions i col�lectius de 
la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de març de 2013, un circuit d’espais públics i privats 
per poder donar resposta a les necessitats en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals 
i cíviques de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 

VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA tenen la voluntat 
d’establir un conveni de col�laboració, que contempli l’acte a celebrar del dia 10 de febrer de 2013 al 
Centre d’Art Contemporani La Sala del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es contenen en els 
següents: 

PACTES 

 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 

1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA en tant a les activitats desenvolupades als espais del circuit 
d’oci nocturn destinades a la ciutadania en general, a la temporada 2012-2013. 

 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col�laboració de les parts signatàries en relació a 

l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen harmònicament l’interès 
específic de l'ens local i de l’entitat. 

 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les actuacions que són 
objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la matèria o sector afectats i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 
 

1.-  Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA a realitzar l'activitat Ball del Comparser el dia 10 
de febrer de 2013 que estarà inclosa dins el circuit l'oci nocturn de l'Ajuntament.   

 
2-  Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de seguretat. 
 
3.-  Supervisar les instal�lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte i vetllar perquè els serveis  

siguin els adequats en cada cas. 
 



 

 

4.-  Assumir la contractació i pagar les despeses del servei de consergeria i de neteja de la instal�lació, 
quantitat que després serà ingressada a les arques municipals per l’entitat, tal com s’estableix en 
aquest conveni més endavant.. 

 
 
2.1.2.- Per part de L’ ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA 
 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 

1.-  Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el projecte o instància 
presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present conveni. 

 
2.-  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar dins del circuit d’espais d’oci nocturn, 

caldrà fer constar de forma específica, la col�laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la resta del text i en lloc 
visible, acompanyat del logotip institucional. 

 
 
 
L’ ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es farà càrrec de: 
 

1.- L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es compromet a contractar i assumir el cost del servei de 
seguretat de les activitats que realitzi dins del circuit d’espais d’oci nocturn  (menys el cap de 
seguretat).  

 
 Per a la prestació d’aquest servei:  
 

• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels serveis de seguretat.  
 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent acreditació homologada 

per la Direcció General de Seguretat Privada del Ministeri de l’Interior. 
 
• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció General del Joc i 

d’Espectacles, en funció dels mínims específics que es demanin per la tipologia de l’activitat. 
 
• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de les titulacions 

dels professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-se per instància dirigida a la 
Regidoria de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans de l’acte. En cas de no lliurar aquesta 
documentació, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret d’anul�lar l’acte previst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat i Data 
Hores de 
seguretat 

Espai on es realitza
Controladors 

d’accés 

Ball del comparser 
10 de febrer de 2013 

10 hores 
 

Espai d'activitats 
d'oci nocturn 

3 



 

 

Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en aquests pactes que 
es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels desperfectes en les infraestructures que es 
puguin ocasionar pel mal ús de les instal�lacions en el decurs de l’acte.  A més, en aquest cas, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes previstos per part 
de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 
 

2.-  Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a responsable estarà 
permanentment localitzable al llarg del desenvolupament de l’acte i per fer efectiva aquesta condició 
es facilitarà un número de mòbil que estarà permanentment en servei. 
 

3.-  Nomenar les persones responsables del Pla d’Emergència. Aquestes persones hauran d’estar 
permanentment localitzables i comptar amb un telèfon mòbil al llarg del desenvolupament dels actes 
previstos. A més, es comprometen a complir en totes les condicions del Pla: assajos, vigilància de 
portes... 
 
Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i d’organització. L’entitat serà 
responsable única de totes i cada una d’aquestes.  

 
Vetllar perquè no es col�loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a les sortides 
d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència. En cas que l’ajuntament detecti 
l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a comunicar-ho als organitzadors per tal que es 
procedeixi a la seva retirada immediata. En cas d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser 
suspesa sense previ avís.  

 
4.-  Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 480 persones inclòs el personal 

d’organització, serveis i artistes. 
 
5.-  Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol incidència que es 

pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 600.000 €.  La còpia d’aquesta 
pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un mínim d’antelació de 8 dies previs a la 
realització de l’acte.  En cas que l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en aquest termini, 
tindrà la potestat de suspendre’l.  

 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la realització de l’activitat 
a disposició de qui la requereixi. 

 
6.-  Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir begudes alcohòliques a 

menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de Catalunya). Així mateix, vetllar pel compliment estricte 
de la Llei del tabac 28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per 
l’incompliment d’aquestes normatives en serà plenament i única responsable l’ASSOCIACIÓ LA 
UNIÓ VILANOVINA. 

 
7.- Estarà prohibit subministrar llaunes i ampolles de vidre als clients així com utilitzar i subministrar gots 

de tub de plàstic no reutilitzables. L’entitat organitzadora haurà de vetllar perquè els participants a 
l’acte no surtin al carrer amb les begudes ni amb gots de plàstic. 

 
8.-  Complir estrictament els horaris de tancament de la instal�lació segons les Ordenances 

Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes de Carnaval que tenen un horari 
de finalització excepcional. La música haurà de deixar de sonar a les 3,30 hores i la 



 

 

instal�lació haurà de tancar-se, buida de públic, a les 4 hores. En cas d’incomplir els horaris de 
tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes previstos 
per part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de 
l’entitat. 

 
9.-   No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 dB(A). L’entitat 

organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà perquè es compleixi la limitació de 
volum de l’equip de música que s’ha instal�lat per a l’activitat. En cas d’incomplir aquest límit 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes previstos per part 
de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
10.-  Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les infraestructures mòbils 

(barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ajuntament.  
 
11.- L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col�locar altres elements decoratius per tal de 

no causar desperfectes en les instal�lacions sense la autorització prèvia del responsable tècnic de 
l’Ajuntament o del conserge de la instal�lació.  

 
12.-  Deixar les instal�lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions possibles d’higiene 

i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les instal�lacions precisa d’un major nombre 
d’hores de neteja superior a 14, la diferència en l’import de la factura que es generi en aquest 
concepte, haurà de ser assumida per l’entitat en els propers 8 dies a la notificació d’aquesta.  
 

13.-  Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i llum), així com 
de personal per a la càrrega i descàrrega de material i distribució de les infraestructures mòbils, etc.  

 
14.-  L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, tant les pròpies com 

les que exigeixen els grups o col�lectius participants. 
 
15.-  Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà responsable en cap 

cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per les entitats. 
 
16.-  L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que fomentin el 

consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut Pública de Catalunya. 
 
17.-  A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut que siguin d’aplicació 

exigits per la normativa reguladora de les activitats recreatives i espectacles públics, Llei 11/2009, de 
6 de juliol, Decret 112/2010, de 31 d’agost i demés normativa concordant.  
 

2.1.3.- El Departament de Joventut de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment de 
totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte desenvolupament de l’activitat en els termes 
establerts en aquest conveni, especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de 
seguretat, salut i prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions que siguin 
oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les mesures adoptades per a la 
realització de l’acte s’ajusten a la normativa d’aplicació.  

 
 
 
 



 

 

3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 11 de febrer de 2013 data 
prevista d’acabament de l’activitat o espectacle i el tancament de la instal�lació. 
 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 

4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa de rang superior que 
fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova alguna normativa que modifiqui alguna 
part del mateix o si ambdós parts estan d’acord en modificar algun punt del present conveni 

 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 

5.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc a la seva resolució. 
En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de l’administració, haurà de 
presentar una sol�licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de resoldre en el termini d’un mes. La 
desestimació expressa o pressumpta d’aquesta sol�licitud serà susceptible de recurs administratiu de 
reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós-administratiu.  

 
5.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, l’Ajuntament podrà 

resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a l’entitat, sense que aquesta tingui dret a 
percebre cap mena d’indemnització per aquest concepte. 

 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les mesures cautelars 

previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 

c) Per avinença de les parts signatàries. 

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius.  

e) Per força major.  

 
 

7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 

7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General anteriorment 
esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 



 

 

7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 

 Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de convenis de 
les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el text refós, per aplicació del 
seu article 3.1.d. 

 
8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat executora material de les actuacions.  
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldessa. Com esmentava la senyora alcaldessa i el 
secretari, es tracta, diguem, del procediment habitual que coneixen per aquest 
plenari pel qual doncs dintre del circuit que hem anomenat d’Oci Nocturn des 
de la Regidoria Joventut, s’arriben a acords amb entitats de la ciutat perquè 
puguin utilitzar espais per tal d’organitzar les seves activitats i en el cas concret 
fan referència a  la Unió Vilanovina, que va utilitzar doncs la sala de..., la nau 
del pont grua del museu del Ferrocarril i l’espai, la Sala d’Art Contemporani, 
per a dues activitats realitzades durant Carnaval.  I els demanem el seu suport 
per poder ratificar aquest conveni.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies senyor Figueras.  Paraules?  Passem a la votació.  El punt número 13.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.   
 
Passem a la votació del número 14.  Vots a favor?  També s’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota en primer lloc la proposta corresponent al punt número 13 de l’ordre 
del dia, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 



 

 

En segon lloc es vota la proposta corresponent al punt número 14 de l’ordre del 
dia, la qual s’aprova també per unanimitat dels presents. 
 
A continuació es passen a tractar conjuntament els punts 15, 16 i 17 de l’ordre 
del dia. 
 

15. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DEL CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, L’EPEL 
NEÀPOLIS I L’EMPRESA SPRING PROJECCIONS, SL, PEL 
CINEMA BOSC. 

 
ALCALDESSA 
 
Aquí si els hi sembla, farem junts els punts 15, 16 i 17 que també és del mateix 
tema.  Crec que és més encertat fer el debat en conjunt. 
 
Relació de fets 

I. Atès que el dia 9 de juliol del 2009, l’entitat Pública Empresarial Neàpolis 
i la propietat de l’anomenat Cinema Bosc, de Vilanova i la Geltrú van 
signar un contracte d’arrendament de la finca on es realitza aquesta 
activitat cinematogràfica, havent-se aprovat el projecte de cinema per 
acord del Consell d’Administració de data 9 de juliol de 2009. 

 
II. Atès que l’esmentat contracte va ser modificat en virtut del document 

signat el dia 30 de setembre de 2012, prorrogant-se fins el dia 30 de 
setembre del 2015. 

 
III. Atès que en data de 27 de novembre l’Entitat Pública Empresarial 

Neàpolis va instar la resolució de  l’esmentat contracte. 
 
IV.  Atès que abans del dia 1 de desembre d’aquest any, la propietat del 

Cinema Bosc, i l’empresa Spring Projeccions, SL, tenen la intenció de 
signar un contracte  de lloguer per a ús diferent de l’habitatge, amb la 
finalitat d’exercir l’activitat de projecció cinematogràfica.  

 
V. Atès que tant l’ajuntament com l’esmentada empresa estan interessades 

en col·laborar en determinades línies d’actuació de caire cultural i de 
potenciació de l’ús lingüístic del català. 

 
VI.  Que la Junta de Govern Local en data 27 de novembre de 2012 va 

acordar  l’aprovació del conveni esmentat, acord que ha de ser ratificat 
pel Plenari municipal atès la distribució competencial existent en el 
diferents òrgans municipals. 

       



 

 

Fonaments del dret 

 
1. Vist allò que disposa l'art. 57.1 de la Llei de Bases de Règim Local relatiu 

a la capacitat de les administracions d'establir convenis de col·laboració 
en assumptes d'interés comú, con és el cas que ens ocupa. 

 
2. Vist allò que disposa els art. 107 i ss de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya relatiu a les relacions interadministratives i, concretament, als 
convenis de col·laboració. 

 
3. Aquest conveni te naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit 

del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, per aplicació del seu 
article 4.1.d. 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament  l’adopció de l’acord següent: 

 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2012, 
la part dispositiva del qual es transcriu a continuació: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’entitat 
pública empresarial Neàpolis i l’empresa SPRING PROJECCIONS, SL, per a 
la realització d’activitats culturals relacionades amb l’àmbit de la 
cinematografia al Cinema Bosc de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Autoritzar l’alcaldessa perquè signi l’esmentat conveni i quants 
document siguin necessaris per a formalitzar i executar el present acord 
 
TERCER. Aquest acord s’haurà de ratificar a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament, amb el compromís de dotar les partides necessàries per fer front 
a les obligacions econòmiques derivades del conveni durant la seva vigència.” 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL NEÀPOLIS, I L’EMPRESA 
SPRING PROJECCIONS, SL, EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS DEL CINEMA 
BOSC DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN:  
 
Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sra. Neus Lloveras i Massana, com a 
alcaldessa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per 



 

 

aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2012 
assistida pel Sr. Isidre Martí, Secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 
Marijó Riba Huguet, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis, el director Gerent Sr. Joan Carles Lluch 
Millan, en virtut de l’article 15è dels estatuts de l’entitat., assistit pel Sr. Josep 
Gomariz Meseguer, Secretari de l’entitat per delegació del de la Corporació.  
 
Per part de SPRING PROJECCIONS, SL, amb domicili al Passeig del Carme, 17, àtic  
de 08800  Vilanova i la Geltrú, amb CIF B-63291835 representats per  els 
administradors,  Sr Joan Torres Boada amb DNI 52211182-D  i la Sra. Eva Torres 
Farrarons amb DNI 35110503-Z amb domicili al Passeig del Carme 17, àtic de 
Vilanova i la Geltrú 
 
I reconeixent-se mútuament capacitat per a aquest acte,  
 
MANIFESTEN: 
 
I. Atès que el dia 9 de juliol del 2009, l’entitat Pública Empresarial Neàpolis i la 

propietat de l’anomenat Cinema Bosc, de Vilanova i la Geltrú van signar un 
contracte d’arrendament de la finca on es realitza aquesta activitat 
cinematogràfica, havent-se aprovat el projecte de cinema per acord del Consell 
d’Administració de data 9 de juliol de 2009. 

 
II. Atès que l’esmentat contracte va ser modificat en virtut del document signat el 

dia 30 de setembre de 2012, prorrogant-se fins el dia 30 de setembre del 2015. 
 
III. Atès que en data de 27 de novembre l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis ha 

instat la resolució de  l’esmentat contracte. 
 
IV.  Atès que abans del dia 1 de desembre d’aquest any,la propietat del Cinema 

Bosc, i l’empresa Spring Projeccions S.L, tenen la intenció de signar un 
contracte  de lloguer per a ús diferent de l’habitatge, amb la finalitat d’exercir 
l’activitat de projecció cinematogràfica.  

 
V. Atès que tant l’ajuntament com l’esmentada empresa estan interessades en 

col·laborar en determinades línies d’actuació de caire cultural i de potenciació 
de l’ús lingüístic del català. 

 
Per tot això, formulen el present conveni de col·laboració que es subjectarà als 
següents  
 
PACTES: 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
El present conveni té per objecte les  següents finalitats: 



 

 

 
• La col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  i l’empresa 

SPRING PROJECCIONS, SL (en endavant l’empresa) per modernitzar 
tecnològicament la infraestructura del Cinema Bosc, per potenciar la política 
de cinema de la ciutat, la potenciació lingüística de l’ús del català, i d’altres de 
caràcter cultural.  

 
• Establir les obligacions econòmiques, tributàries i de gestió de personal que 

assumeixen les parts signatàries. 
 
2. OBLIGACIONS 
 
2.1: Ambdues parts adopten pel que fa al compliment del conveni els compromisos 
següents: 
 
Per part de l’empresa: 
 

• L’empresa es compromet a digitalitzar durant el mes de desembre de 2012 la 
sala 5; al mes de març del 2013 la sala 2, i el primer semestre del 2014 la sala 
4.  

 
• Substituir la pantalla de la Sala 5. A la Sala 3 s’incorporarà un processador de 

so, model Dcp1000 Sony. 
 
• Assumir tota la plantilla de les empreses que actualment presten el servei de 

taquilla, porteria, sales i d'operadors  al Cinema, o en el seu cas les 
indemnitzacions de tota mena que  siguin necessàries, amb total indemnitat 
respecte tant a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a Neàpolis, segons la 
relació que s’adjunta com a número 1. 

 
• La col·laboració i implicació en la política de cinema de la ciutat:  

 
.- Reserva d’una sala per a Documental del mes, projeccions del cicle Club Sala1, 
minicine, projecció de muntanya de l’AE Talaia, Taller de Cinema i altres 
possibles cicles de cinema temàtic, d’autor, versions, etc. que puguin sorgir en un 
futur organitzades per entitats i associacions de la ciutat. 

 
.- Col·laboració cinematogràfica en altres esdeveniments i/o equipaments de la 
ciutat: Festa Major, etc. 

 
.- Cinema en català i v.o.s. 

 
.- Òpera en directe 

 
• Assumir les obligacions derivades del conveni entre l’ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú i el CineClub, Sala 1. 
 



 

 

• Gestionar tots els permisos i llicències que siguin necessaris per a donar 
compliment a les obligacions derivades d’aquest conveni.  

 
Per part de l’Ajuntament: 
 

• Digitalitzar, en la mesura que les disponibilitats pressupostaries ho permetin, 
una de les sales. No obstant si la durada del contracte que l’empresa signi 
amb la propietat del cinema, s’incrementés més enllà dels tres anys , 
l’empresa assumiria el cost del projector aportat per l’Ajuntament. Si fos 
l’Ajuntament qui finalment assumís el cost de la digitalització, en finalitzar el 
conveni amb l’empresa, aquest projector passaria a ser propietat de 
l’Ajuntament 

 
• Assumir el pagament de l’IBI i la Taxa de recollida d’escombreries que 

l’empresa hagi de fer efectiu a la propietat en virtut del contracte de lloguer.  
 
Per part de Neàpolis. 
 

• Cedir a l’empresa, amb la obligació de retornar-lo a la finalització d’aquest 
conveni si encara es pot continuar utilitzant, el material inventariat que 
s’adjunta com a document número 2. 

 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
El conveni entrarà en vigor el dia 1 de desembre de 2012 i tindrà una durada inicial 
fins el 31 de desembre del 2015. En el cas que l’empresa actual o qualsevol que la 
pugui substituir, continuí l’explotació del cinema una vegada exhaurit el temps de 
vigència inicial, aquest conveni es prorrogarà en la mateixa mesura, sense perjudici 
que l’ajuntament renunciï de forma expressa en el termini màxim de 15 dies 
d’antelació a la finalització de la vigència inicial o la que es pugui produir amb 
posterioritat.  
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1: Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per les parts. 
 
4.2: Les modificacions pactades s’adjuntaran com a addenda del present conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1: L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2: L'incompliment per part de l’empresa de qualsevol de les obligacions assumides 
en aquest conveni, es posarà en coneixement de la propietat perquè procedeixi a la  
resolució del contracte de lloguer existent entre les parts.  
 
 



 

 

6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini 
b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè 
c) Per avinença de les parts signatàries 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis de 
col·laboració.  
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova elText Refós de la 
Llei de contractes del Sector Públic, per aplicació del seu article 4.1.d. 
 
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetlli pel compliment del 
conveni, que estarà constituïda per un representant de l’empresa i de l’ajuntament. 
 
9. PROTECCIÓ DE DADES 
  
L’empresa haurà de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no sent 
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i dels que tingui 
coneixement amb motiu d’aquest, llevat que l’Ajuntament  no ho consideri 
aconsellable per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte. 

 
L’empresa haurà de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui 
tenir accés per raó d’aquest contracte, i haurà d’adoptar les mesures oportunes per 
tal que, en cap cas, es pugui fer ús d’aquesta informació fora de l’exercici de les 
funcions previstes en el marc d’aquest conveni. 

 
El tractament que, arran d’aquest conveni, pugui fer l’empresa de dades de caràcter 
personal tindrà la consideració d’accés a les dades per compte de tercers, segons 
preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. A aquest efecte, l’empresa només tractarà les dades de 
conformitat amb les instruccions de l’Ajuntament, i no les aplicarà o utilitzarà amb un 
fi diferent al que constitueix l’objecte del conveni, ni les comunicarà a altres persones, 
encara que sigui només per a la seva conservació. 

 
Si és el cas, l’empresa ha d’adoptar, en relació amb les dades de caràcter personal, 
les mesures de seguretat que estableix l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999 i el 
Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, aprovat per Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre. Igualment, ha de donar compliment a la resta de preceptes que 
siguin d’aplicació en matèria de protecció de dades. 
 
 



 

 

10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
11. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s'assenyalen. 
 
 

 16. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ 
DE LA RENÚNCIA DE L’EMPRESA SPRING PROJECCIONS, SL, 
AL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT I L’EPEL NEÀPOLIS, 
APROVAT PER LA JGL DE 27 DE NOVEMBRE DE 2012. 

 
Relació de fets 
 
I.   Atès que la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2012, va aprovar 

el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
l’Entitat Pública Empresarial “Neàpolis” i l’empresa SPRING 
PROJECCIONS, SL, per a la realització d’activitats culturals relacionades 
en l’àmbit de la cinematografia al Cinema Bosc de Vilanova i la Geltrú. 

 
II.  Atès que el Sr. Joan Torres Boada en representació de l’esmentada 

empresa i per escrit de 30 de novembre ha renunciat a l’esmentat conveni. 
 
III.  Atès que la Junta de Govern Local en data 22 de gener de 2013 va 

acordar l’acceptaciò de la renúncia esmentada en el punt anterior, acord 
que ha de ser ratificar pel Plenari municipal atès la distribució competencial 
existent en els diferents òrgans municipals. 

 
Fonaments de dret 
 
1.  Vist allò que disposa l'art. 57.1 de la Llei de Bases de Règim Local relatiu a 

la capacitat de les administracions d'establir convenis de col·laboració en 
assumptes d'interés comú, con és el cas que ens ocupa. 

 
2.   Vist allò que disposa els art. 107 i ss de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 

Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 



 

 

Catalunya relatiu a les relacions interadministratives i, concretament, als 
convenis de col·laboració. 

 
3.   Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit 

del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic, per aplicació del seu article 
4.1.d. 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament  l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de gener de 2013, la 
part dispositiva del qual es transcriu a continuació: 
 
Acceptar la renúncia del conveni  entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis i l’empresa SPRING PROJECCIONS, 
SL, per a la realització d’activitats culturals relacionades amb l’àmbit de la 
cinematografia al Cinema Bosc de Vilanova i la Geltrú, aprovat per la Junta de 
Govern Local de 27 de novembre de 2012.” 
 
 

 17. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DEL CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, L’EPEL 
NEÀPOLIS I L’EMPRESA 35 MM ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
CINEMES INDEPENDENTS, SL. 

 
Relació de fets 
 
I.  Atès que el dia 9 de juliol del 2009, l’entitat Pública Empresarial Neàpolis i 

la propietat de l’anomenat Cinema Bosc, de Vilanova i la Geltrú van signar 
un contracte d’arrendament de la finca on es realitza aquesta activitat 
cinematogràfica, havent-se aprovat el projecte de cinema per acord del 
Consell d’Administració de data 9 de juliol de 2009. 

 
II.  Atès que l’esmentat contracte va ser modificat en virtut del document 

signat el dia 30 de setembre de 2012, prorrogant-se fins el dia 30 de 
setembre del 2015. 

 
III.  Atès que el dia 11 de gener d’enguany, l’Entitat Pública Empresarial 

Neàpolis va cedir l’esmentat contracte a l’empresa 35 mm Associació 
Catalana de Cinemes Independents, SL.  

 
Atès que tant l’ajuntament com l’esmentada empresa estan interessades en 
col·laborar en determinades línies d’actuació de caire cultural i de potenciació 
de l’ús lingüístic del català. 



 

 

 
Atès que la Junta de Govern Local en data 22 de gener de 2013 va acordar 
l’aprovació del conveni esmentat, acord que ha de ser ratificat pel Plenari 
municipal atès la distribució existent en els diferents òrgans municipals. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa l'art. 57.1 de la Llei de Bases de Règim Local relatiu a 

la capacitat de les administracions d'establir convenis de col·laboració en 
assumptes d'interés comú, com és el cas que ens ocupa. 

 
2.  Vist allò que disposa els art. 107 i ss de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya relatiu a les relacions interadministratives i, concretament, als 
convenis de col·laboració. 

 
3.  Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit 

del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic, per aplicació del seu article 
4.1.d. 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament  l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de gener de 2013, la 
part dispositiva del qual es transcriu a continuació: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Entitat 
Pública Empresarial Neàpolis i l’empresa 35 MM Associació Catalana de 
Cinemes Independents, SL, per a la realització d’activitats culturals 
relacionades amb l’àmbit de la cinematografia al Cinema Bosc de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. Autoritzar l’alcaldessa perquè signi l’esmentat conveni i quants 
documents siguin necessaris per a formalitzar i executar el present acord. 
 
TERCER. Aquest acord s’haurà de ratificar a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament, amb el compromís de dotar les partides necessàries per fer front 
a les obligacions econòmiques derivades del conveni durant la seva vigència.” 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL NEÀPOLIS, I L’EMPRESA 35 MM 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CINEMES INDEPENDENTS, SL, EN RELACIÓ A 
LES ACTIVITATS DEL CINEMA BOSC DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 



 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN:  
 

Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sra. Neus Lloveras i Massana, com a 
alcaldessa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per 
aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2012 
assistida pel Sr. Josep Gomariz Meseguer Secretari accidental i fedatari públic de la 
Corporació municipal. 

 
Marijó Riba Huguet, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Per l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis, el director Gerent Sr. Joan Carles Lluch 
Millan, en virtut de l’article 15è dels estatuts de l’entitat., assistit pel Sr. Josep 
Gomariz Meseguer, Secretari de l’entitat per delegació del de la Corporació.  

 
Per part de 35mm. Associació Catalana de Cinemes Independents, S.L., amb domicili 
a Barcelona, carrer Balmes 94, entresol,  amb CIF B-.B63686166, representada per  
l’administrador,  Sr. Manuel Gomez Arboledas, amb DNI 37686070-H i amb domicili al 
carrer Balmes 90 principal 1a. Barcelona 

 
I reconeixent-se mútuament capacitat per a aquest acte,  

 
MANIFESTEN: 

 
I. Atès que el dia 9 de juliol del 2009, l’entitat Pública Empresarial Neàpolis i la 

propietat de l’anomenat Cinema Bosc, de Vilanova i la Geltrú van signar un 
contracte d’arrendament de la finca on es realitza aquesta activitat 
cinematogràfica, havent-se aprovat el projecte de cinema per acord del Consell 
d’Administració de data 9 de juliol de 2009. 

 
II. Atès que l’esmentat contracte va ser modificat en virtut del document signat el 

dia 30 de setembre de 2012, prorrogant-se fins el dia 30 de setembre del 2015. 
 
III. Atès que en data 11 de gener de 2013 l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis ha 

acordat la cessió del contracte a l’empresa 35mm, tal i com possibilita la seva 
clàusula Sisena del contracte de novació de 30 de setembre de 2012. 

 
IV.  Atès que tant l’ajuntament com l’esmentada empresa estan interessades en 

col·laborar en determinades línies d’actuació de caire cultural i de potenciació 
de l’ús lingüístic del català. 

 
Per tot això, formulen el present conveni de col·laboració que es subjectarà als 
següents  

 
PACTES: 

 
1. OBJECTE DEL CONVENI 

 
El present conveni té per objecte les  següents finalitats: 

 



 

 

• La col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  i l’empresa 35mm, 
Associació Catalana de Cinemes Independents, S.L., (en endavant l’empresa) 
per modernitzar tecnològicament la infraestructura del Cinema Bosc, per 
potenciar la política de cinema de la ciutat, la potenciació lingüística de l’ús del 
català, i d’altres de caràcter cultural.  

 
• Establir les obligacions econòmiques, tributàries i de gestió de personal que 

assumeixen les parts signatàries. 
 
2. OBLIGACIONS 
 
2.1: Ambdues parts adopten pel que fa al compliment del conveni els compromisos 

següents: 
 

Per part de l’empresa: 
 

L’empresa es compromet a digitalitzar: 
 
• El segon trimestre 2013 la sala 5 
• El quart trimestre 2013 la sala 2. 
• En el període del tercer i quart trimestre de 2014 la sala 4. 
• Substituir la pantalla de la Sala 5. 
• A la Sala 3 s’incorporarà un processador de so, model Dcp1000 Sony o similar 
• Assumir en concepte de subrogació els treballadors Jordi Cortada, Carol Ayala i 

Jordi Quelon, de l’empresa SOMA PRODUCCIONS, SL, que presta serveis al 
Cinema Bosc, així com al treballador Jordi Roca, amb una dedicació de 10 
hores, i salari segons conveni i qualificació professional, amb total indemnitat 
respecte tant a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a Neàpolis, segons la 
relació que s’adjunta com a número 1. 

• La col·laboració i implicació en la política de cinema de la ciutat:  
 

.-  Reserva d’una sala per a Documental del mes, projeccions del cicle Club Sala1, 
minicine, projecció de muntanya de l’AE Talaia, Taller de Cinema i altres 
possibles cicles de cinema temàtic, d’autor, versions, etc. que puguin sorgir en un 
futur organitzades per entitats i associacions de la ciutat. 

 
.-  Col·laboració cinematogràfica en altres esdeveniments i/o equipaments de la 

ciutat: Festa Major, etc. 
 
.-  Cinema en català i v.o.s. 
 
.-  Òpera en directe 

 
• Assumir les obligacions derivades del conveni entre l’ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú i el CineClub, Sala 1, que s’adjunta com annex núm.2. 
• Gestionar tots els permisos i llicències que siguin necessaris per a donar 

compliment a les obligacions derivades d’aquest conveni, d’acord amb el 



 

 

contracte de lloguer i la seva novació i cessió que s’adjunten com a documents 
3, 4, i 5. 

 
Per part de l’Ajuntament: 
 
• Digitalitzar, en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, 

una de les sales. No obstant si la durada del contracte que l’empresa signi amb 
la propietat del cinema, s’incrementés més enllà dels tres anys, l’empresa 
assumiria el cost del projector aportat per l’Ajuntament. Si fos l’Ajuntament qui 
finalment assumís el cost de la digitalització, en finalitzar el conveni amb 
l’empresa, aquest projector passaria a ser propietat de l’Ajuntament. 

 
• Assumir el pagament de l’IBI i la Taxa de recollida d’escombreries que 

l’empresa hagi de fer efectiu a la propietat en virtut del contracte de lloguer, que 
es farà per la via de la compensació automàtica.  

 
Per part de Neàpolis: 

 
• Cedir a l’empresa, amb la obligació de retornar-lo a la finalització d’aquest 

conveni si encara es pot continuar utilitzant, el material inventariat que s’adjunta 
com a annex núm. 6. 

 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 

 
El conveni entrarà en vigor el dia 11 de gener de 2013 i tindrà una durada inicial fins 
el 30 de setembre del 2015. Cada any les parts podran replantejar la vigència 
d’aquest conveni. En el cas que s’extingeixi aquest conveni automàticament 
l’empresa s’obliga a cedir el contracte de lloguer a l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. En el cas que l’empresa actual o qualsevol que la pugui substituir, continuí 
l’explotació del cinema una vegada exhaurit el temps de vigència inicial, aquest 
conveni es prorrogarà per períodes d’un any en la mateixa mesura en que ho faci el 
contracte de lloguer a que es fa referència, sense perjudici que l’ajuntament renunciï 
de forma expressa comunicant-ho amb un preavís mínim de TRES MESOS 
d’antelació a la finalització de la vigència inicial o la que es pugui produir amb 
posterioritat.  
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 

 
4.1: Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per les parts. 
 
4.2: Les modificacions pactades s’adjuntaran com a addenda del present conveni. 

 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 

 
5.1: L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
 



 

 

5.2: L'incompliment per part de l’empresa de qualsevol de les obligacions assumides 
en aquest conveni, es posarà en coneixement de la propietat perquè procedeixi 
a la  resolució del contracte de lloguer existent entre les parts.  

 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini 
b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè 
c) Per avinença de les parts signatàries 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis de 

col·laboració. 
e)  Per la resolució per qualsevol causa del contracte de lloguer de la finca i de 

l’explotació que són objecte d’aquest conveni, del que és coneixedor 
l’ajuntament i l’entitat Pública Empresarial Neàpolis, contracte al que està 
directa i necessariament lligada la possibilitat de compliment d’aquest conveni. 

 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 

 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de contractes del Sector Públic, per aplicació del seu article 4.1.d. 
 
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetlli pel compliment del 
conveni, que estarà constituïda per un representant de l’empresa i de l’ajuntament. 
 
9. PROTECCIÓ DE DADES 

  
L’empresa haurà de guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no sent 
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i dels que tingui 
coneixement amb motiu d’aquest, llevat que l’ajuntament  no ho consideri 
aconsellable per raó de la naturalesa i circumstàncies del contracte. 

 
L’empresa haurà de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui 
tenir accés per raó d’aquest contracte, i haurà d’adoptar les mesures oportunes per 
tal que, en cap cas, es pugui fer ús d’aquesta informació fora de l’exercici de les 
funcions previstes en el marc d’aquest conveni. 

 
El tractament que, arran d’aquest conveni, pugui fer l’empresa de dades de caràcter 
personal tindrà la consideració d’accés a les dades per compte de tercers, segons 
preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. A aquest efecte, l’empresa només tractarà les dades de 
conformitat amb les instruccions de l’Ajuntament, i no les aplicarà o utilitzarà amb un 
fi diferent al que constitueix l’objecte del conveni, ni les comunicarà a altres persones, 
encara que sigui només per a la seva conservació. 

 



 

 

Si és el cas, l’empresa ha d’adoptar, en relació amb les dades de caràcter personal, 
les mesures de seguretat que estableix l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999 i el 
Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, aprovat per Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre. Igualment, ha de donar compliment a la resta de preceptes que 
siguin d’aplicació en matèria de protecció de dades. 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 

 
11. JURISDICCIÓ COMPETENT 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s'assenyalen.” 
 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé aquests tres punts van conjunts.  Ja en comissió 
informativa ho hem comentat.  Els dos primers, el 15 i el 16, hem de ratificar un 
conveni que s’havia aprovat per Junta de Govern amb una empresa que 
després no és l’empresa realment la que acaba portant la gestió del Cinema 
Bosc, que és en aquest cas del que estem parlant.  Per tant, hem d’aprovar la 
ratificació d’aquest conveni i després la renúncia d’aquesta empresa i finalment 
doncs la ratificació en el conveni amb el nom de l’empresa correcta, que és la 
que està portant endavant la gestió d’aquest cinema.  Crec que ho tenim tots 
clar, perquè en comissió informativa ho hem explicat i simplement hauríem de 
ratificar tots aquests convenis.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Paraules?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, des de la CUP entenem que després d’aquests anys en els que la ciutat 
havia apostat per tenir un sistema de gestió municipal al Cinema Bosc, 
d’alguna manera s’ha deixat perdre i és que amb aquest conveni la gestió 
municipal es limitarà únicament a les sessions que els dijous a la tarda 
programa l’associació vilanovina Cine Club Sala 1, amb cicles temàtics, amb 



 

 

cine fòrum i d’altres.  Pensem que és una bona tasca per part d’aquesta entitat, 
però que en tot cas al nostre parer quedarà curta, si només pot desenvolupar-
la una dia a la setmana.  I també volem deixar palès que ha calgut que entrés 
una empresa que es fes càrrec de la programació i la digitalització de les sales, 
amb una inversió amb un alt cost perquè el Cinema Bosc no tanqués portes. 
Així se’ns ha explicat i amb unes negociacions llargues a tres bandes entre 
propietaris, ajuntament i l’empresa explotadora, que tot i la voluntat 
manifestada per les tres parts de mantenir obert el cinema, durant els darrers 
mesos han tingut els treballadors en una incertesa continuada.   
 
La negociació, sabem de primera mà -ho hem estat parlant en diferents 
comissions amb la regidora- que ha patit entrebancs i ha estat difícil, però ens 
temíem ja des d’un principi que Vilanova perdria l’oportunitat d’oferir als 
ciutadans la possibilitat de ser partícips d’una manera o una altra de la 
programació al cinema. Fins fa uns mesos era Neàpolis qui es feia càrrec de la 
tria de la programació, de la tria de les pel·lícules que es projectarien i amb 
més o menys encert aquesta via de gestió podia tenir més pluralitat i 
participació ciutadana, però ha estat una porta que s’ha tancat finalment amb 
aquesta negociació quan hem topat amb la manca de recursos econòmics per 
mantenir l’equipament.  Per tant, lamentem la pèrdua de tenir un cinema a la 
ciutat amb una gestió municipal que s’havia treballat en aquest sentit i per totes 
aquestes raons la nostra formació, la CUP, s’abstindrà d’aquest punt.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTI RODRIGUEZ 
 
Gràcies, per anunciar el nostre vot favorable en aquests convenis.  No sé si el 
de novembre haguéssim tingut oportunitat segurament de veure’l amb 
anterioritat, però és igual, en qualsevol cas és l’anècdota. Anunciar el nostre 
vot favorable en aquests convenis i veure la part positiva que nosaltres creiem 
que tenen.  I en aquest sentit la materialització del conveni, parlem en singular 
perquè al final és un sol conveni el que tindrà efectes pràctics.  Ha permès per 
un costat mantenir el cinema al centre de la ciutat, cosa que va arribar a estar 
en perill i fins i tot es va donar ja per perdut, i per tant es manté el cinema al 
centre de la ciutat per un costat, i per un altre costat es garanteixen una sèrie 
d’inversions que faran que les tecnologies digitals siguin també presents en 
aquest cinema i per tant les tecnologies més actuals de cinema puguin 
visionar-se pel·lícules en el cinema aquest del centre de la ciutat.  Per tant, des 
d’aquest punt de vista nosaltres estem satisfets i contents de que es pugui 
resoldre el problema que hi havia hagut amb el possible tancament del cinema 
a la rambla Principal. 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies, alcaldessa.  El nostre posicionament a mitges exactament entre el 
que acaba de dir el regidor Rodríguez i l’exposat per la regidora Rius, és a dir, 
es manté el cinema al centre, el servei del cinema al centre, i per tant sempre 
és un motiu d’alegria en tant en quant era una aposta de l’anterior govern, 
diguem-ne feta amb tota consciència i intencionalitat perquè així fos, però per 
altra banda es perd aquella mà tan directa que teníem doncs fins fa uns mesos 
amb relació a la programació.  De totes maneres segurament no està tot perdut 
des del punt de vista que a banda de mantenir-se el cinema, el fet que sigui 
una concessió, doncs home, sempre hi ha un lligam, i més quan a la concessió 
diguem-ne és una empresa vilanovina que a més ja té experiència en el propi 
cinema, per tant, és a dir, tot allò que a partir d’ara o a partir de que la cosa 
comenci a rodar, diguéssim, un cop consolidada l’empresa en aquests tres 
anys que li queden, home, jo crec que l’ajuntament algun tipus de suggeriment, 
algun tipus de proposta, algun tipus d’acció pot fer amb relació diguem-ne a la 
programació, més enllà del que estigui fent ara diguem-ne l’associació Sala 1.  
Per tant, instar a la regidora doncs que pensi en el cinema, no en clau d’un 
tema aparcat, un tema diguem-ne deixat de banda, per dir-ho així, sinó com 
una qüestió que s’ha pogut negociar, que s’ha pogut mantenir en el centre de 
la ciutat i que també demana doncs una mica de carinyo, diguem-ne, i una 
mica d’atenció.   
 
A tomb d’aquests 3 anys que ens quedem, posar diguem l’accent que aquest 
conveni, també el conveni general respecte al cinema, venç al setembre del 
2015.  El setembre de 2015 per a la política municipal és una data complicada, 
perquè hi haurà un nou govern, per tant aquest carinyo que li demanava amb 
relació al que puguem fer amb relació al cinema, també tinguem-lo amb relació 
al manteniment del cinema, perquè sinó el nou govern es pot trobar en una 
situació francament complicada atenent a això, eh?, que estem parlant del 
setembre de 2015.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Carbonell.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies  alcaldessa.  Bé, de fet la situació complicada que podem trobar al 
2015, ens l’hem trobada, me la vaig trobar al 2012, diguéssim, a principis 



 

 

d’any.  Jo només vull recordar que quan es parla de pèrdua de cinema 
gestionat municipalment, bueno pèrdua, hi havia un contracte, hi havia un 
contracte que finalitzava una data concreta.  Quan finalitzava aquest contracte 
doncs el que vam intentar fer i gestionar -i d’això ens alegrem tots, hi ha hagut 
la intervenció del senyor Rodríguez, també del senyor Carbonell-, doncs 
evidentment ens alegrem i celebrem no cap pèrdua sinó el fet de poder 
continuar oferint aquest servei al centre de la ciutat.  De totes maneres vull 
recordar que hi havia un conveni que finalitzava, i que era molt molt difícil o 
pràcticament impossible de prorrogar, perquè les condicions eren impossibles.  
A més a més s’ajuntava que en aquests moments ha arribat la necessitat i 
l’obligació de digitalitzar aquestes sales de cinema i d’això parlàvem d’uns 
pressupostos importants que s’havia de fer front si Neàpolis hagués continuat 
gestionant el cinema i estem parlant al voltant de 300.000 euros per digitalitzar 
les sales d’aquest cinema.  Llavors el que s’ha fet és un esforç per buscar i per 
arribar a acords amb una empresa que pogués tirar endavant aquesta gestió i 
que a més a més ho ha fet subrogant el personal que ja teníem i a més a més 
el tema de Sala 1 no és que puguin programar, és que poden programar quan 
vulguin, simplement que de moment ells no poden programar més.   
 
Penseu que això Sala 1, Cine Club Sala 1, és una entitat, una associació que 
s’ha constituït a la ciutat, i aquesta associació ha proposat fer una classe 
d’activitat.  Els objectius dels seus estatuts han proposat i han conveniat amb 
la Regidoria de Cultura, en aquest cas, com podien fer-ho.  Recordeu que si no 
haguessin... s’hagués hagut d’acabar tancant el cinema Bosc, que havem estat 
a punt, tal com s’ha recordat també en aquí, aquesta entitat, estàvem 
conveniant de que pogués fer la seva activitat de Cine Club en d’altres 
equipaments de la ciutat.  Per tant, jo crec que no hem perdut res, sinó que 
simplement hem guanyat molt.  Hem guanyat 3 anys més de cinema a la ciutat, 
quan era pràcticament impossible que els tinguéssim, i continuarem treballant 
per veure si hi ha una possibilitat de continuar-ho, però això vull que quedi clar 
i vull recordar, i torno a dir-ho, que teníem un conveni per tres anys que era 
impossible de tornar, de prorrogar, si no hagués sigut per la voluntat absoluta 
de la família, de la propietat, per entendre’ns.  Si la propietat no hagués volgut, 
aquí no hi havia cinema, i això tinguem-ho clar.  Hi ha hagut negociacions, 
treball constant, fins última hora es va donar per tancat, però encara no hi 
havia, encara no havia caducat diguéssim, encara no havíem arribat a la data 
en què finalitzava la vigència d’aquest contracte i vem poder reprendre, i vem 
poder tornar a remuntar el servei de cinema.   
 
No pateixi, senyor Carbonell, carinyo tot, perquè tot això com pot comprendre, 
totes aquestes negociacions, han sigut fruit de carinyo i de que s’ha intentat i 
de que per part de tothom hi ha hagut voluntat de que continuï havent-hi 
cinema a la ciutat.  I ho intentarem, intentarem que aquest conveni que finalitza 
d’aquí a 3 anys més o el 30 de setembre de 2015, pugui tenir continuïtat, però 



 

 

no està a les nostres mans, està a les mans d’una propietat i també de que 
nosaltres sapiguem incentivar-los a que ens vulguin continuar donant o oferint 
la possibilitat de donar aquest servei.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Alguna paraula?  Passem a la votació dels 3 
punts. Comencem pel primer.  
 
Vots a favor del punt número 15?  Vots en contra? Abstencions?  S’aprova 
amb els vots a favor d’Iniciativa, Partit Popular i el govern, i l’abstenció del 
Partit Socialista i de la CUP. 
 
Punt número 16. Vots a favor?  Vots en contra? Abstencions?  S’aprova amb 
els vots a favor d’Iniciativa, Partit Popular i el govern, i l’abstenció del Partit 
Socialista i de la CUP. 
 
Punt número 17. Vots a favor?  Vots en contra? Abstencions?  Torno a repetir 
el mateix. S’aprova amb els vots a favor d’Iniciativa, Partit Popular i el govern, i 
l’abstenció del Partit Socialista i de la CUP. 
 
Es passa a fer la votació dels punts 15, 16 i 17, per separat, els quals 
s’aproven amb el mateix resultat. 
 
VOTACIÓ PUNT 15: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (2) i ICV (2) = 13 vots 
  Abstencions: PSC (7) i CUP (3) = 10 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 16: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (2) i ICV (2) = 13 vots 
  Abstencions: PSC (7) i CUP (3) = 10 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 17: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (2) i ICV (2) = 13 vots 
  Abstencions: PSC (7) i CUP (3) = 10 vots 
 
 

  18. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL 



 

 

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF, PER A LA GESTIÓ DE 
L’ARXIU COMARCAL DEL GARRAF. 

  
Relació de fets 
 
  I. El departament de Cultura de la Generalitat ha homologat els diferents 

convenis de col·laboració existents a tot Catalunya en matèria d’arxius i 
que formen part de la xarxa d’arxius històrics de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 II. Considerant el conveni per a la creació de l’arxiu històric comarcal de 

Vilanova i la Geltrú aprovat  per acord de ple de 7 de juliol de 1997. 
  
III. Que el departament de Cultura de la Generalitat ha elaborat el conveni de 

col·laboració adaptant-lo  a la legislació vigent. 
 
IV. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el 

Consell comarcal del Garraf disposar d’un equipament arxivístic adequat a 
les necessitats actuals per la comarca. 

  
Fonaments de dret 
 
1 -  Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de Bases de 

Règim Local relatiu a les competències del municipi.  Vist allò que 
disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

 
2 -  Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la Llei 7/1985, i 51 i 

següents del decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
3 -  D’acord amb la llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents que 

regula la xarxa d’arxius comarcal així com l’exercici dels aspectes 
competenciars atribuïts a cadascuna de les administracions implicades 
en el funcionament dels arxiu comarcals. 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció del següent acord 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el departament de Cultura 
de la Generalitat, el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Garraf, el qual s’adjunta i figura 
com annex I al present acord. 
 



 

 

SEGON. El present conveni tindrà vigència indefinida, tot i que les parts 
podran modificar-ne el contingut mitjançant la signatura d’addendes o 
rescindir-ne la vigència, mitjançant denúncia expressa amb un preavís mínim 
de sis mesos. 
 
TERCER. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa per a la signatura d’aquest 
conveni. 
 
QUART. Notificar l'acord al departament de Cultura de la Generalitat i al 
consell comarcal del Garraf.” 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA, EL 
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL GARRAF 
 
Barcelona, el 28 de desembre de 2012 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altra, l’II·lm. Sr. Juan Luis Ruiz i López, president del Consell Comarcal del 
Garraf. 
 
I de l’altra, l’II·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
ACTUEN: 
 
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 12.k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El/la segon/a, en representació del Consell Comarcal del Garraf, en exercici de les 
facultats que li confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, i facultat/da 
expressament per a aquest acte per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del 
20 de novembre de 2012. 
 
I la tercera, en representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en exercici de 
les facultats que li confereix l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure el 
present conveni i 
 



 

 

EXPOSEN:  
 
I. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, regula que la Xarxa d’Arxius 
Comarcals, que ha de fer possible l’aplicació dels principis de provinença i 
territorialitat en el tractament dels documents i en l’accés a aquests. La Xarxa 
d’Arxius Comarcals és titularitat de la Generalitat de Catalunya, i correspon al 
Departament de Cultura la seva direcció, l’impuls i la coordinació.  
 
II. D’acord amb la Llei d’arxius i documents, la gestió dels arxius comarcals correspon 
als consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i l’ajuntament cap de 
comarca acordin que l’arxiu faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i d’arxiu 
municipal, supòsit en què la gestió correspon conjuntament al consell comarcal i 
l’ajuntament. 
 
III. Segons la disposició addicional quarta de la Llei d’arxius i documents, la 
Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos per a la 
gestió dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja 
s’efectuen en virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en 
execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en 
matèria de cultura a les comarques. 
 
Per tal de fer possible que la comarca del Garraf disposi d’un equipament arxivístic 
adequat a les necessitats actuals, les parts volen concretar les seves obligacions, 
competències i funcions en la gestió de l’Arxiu Comarcal del Garraf i subscriuen el 
present conveni d’acord amb els següents 
 
PACTES: 
 
Primer. El Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acorden 
que l’Arxiu Comarcal del Garraf faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu 
municipal de Vilanova i la Geltrú. En conseqüència, l’Arxiu Comarcal del Garraf rebrà 
i conservarà la documentació en fase semiactiva i inactiva de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i de les entitats que en depenen, d’acord amb els articles 30.2.c), 
32 i 33 de la Llei d’arxius i documents.  
 
Segon. D’acord amb l’article 33 de la Llei d’arxius i documents, la gestió de l’Arxiu 
Comarcal del Garraf serà exercida conjuntament pel Consell Comarcal del Garraf i 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sens perjudici de les funcions del 
Departament de Cultura de direcció, impuls i coordinació de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals.  
 
Tercer. Per tal d’assegurar la coordinació, la comunicació eficaç i la informació mútua 
en l’exercici dels aspectes competencials que la Llei 10/2001, d’arxius i documents, 
atribueix a cadascuna de les administracions implicades en el funcionament  dels 
arxius comarcals, es constituirà una comissió de seguiment integrada per un 
representant del Consell Comarcal del Garraf, un representant de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, un representant dels Serveis Territorials del Departament de 
Cultura, un representant de la Subdirecció General d’Arxius i Museus, la persona 
responsable de l’arxiu municipal (si és el cas) i la persona que exerceixi la direcció de 



 

 

l’Arxiu Comarcal, que aixecarà acta de les reunions. Aquesta comissió es reunirà 
almenys una vegada l’any.  
 
Quart. El Consell Comarcal del Garraf assumirà les obligacions següents: 
 
a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi 

en el si de la comissió de seguiment. 
 
b) Fer-se càrrec dels tractaments de desinfecció, desinsectació i desratització, els 

quals s'efectuaran d’acord amb el protocol de condicions tècniques i d’aplicació 
establert per la unitat de prevenció de riscos laborals del Departament de Cultura. 

 
c) Proporcionar el material d'oficina necessari per al funcionament de l'arxiu. 
 
d) Fer-se càrrec de les despeses derivades de la instal·lació, manteniment i 

connexió a les centrals d’alarmes dels sistemes de seguretat 
 
Cinquè. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assumirà les obligacions següents: 
 
a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi 

en el si de la comissió de seguiment. 
 
b) Destinar-hi una persona amb categoria de tècnic mig arxiver, que exercirà les 

seves funcions sota la dependència de la direcció de l’arxiu i s’adequarà al règim 
horari, llicències, vacances i permisos establert amb caràcter general per a tots 
els arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcals. 

 
c) Destinar-hi una persona amb categoria d’administratiu, que exercirà les seves 

funcions sota la dependència de la direcció de l’arxiu i s’adequarà al règim horari, 
llicències, vacances i permisos establert amb caràcter general per a tots els arxius 
de la Xarxa d’Arxius Comarcals. 

 
d) Fer-se càrrec de les despeses del subministrament d'aigua, electricitat, gas,  

telefonia, servei de neteja  i manteniment de l’immoble. 
 
Sisè. El Departament de Cultura assumirà les obligacions següents: 
 
a) Exercir les competències que, determinades per al conjunt dels arxius comarcals, 

la Llei d’arxius i documents li confereix en els seus articles 17 i 29. 
 
b) Destinar-hi el tècnic superior director de l’Arxiu Comarcal, el qual estarà en 

situació de personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat del 
cos de titulats superiors de la Generalitat Catalunya, arxivers, qui dirigirà 
funcionalment tots els tècnics i el personal que treballi a l’Arxiu Comarcal del 
Garraf. 

 
c) Transferir al Consell Comarcal del Garraf,  per a la gestió de l’arxiu, la dotació 

econòmica que li correspongui de l’assignada en el pressupost de la Generalitat 
de Catalunya per al funcionament dels arxius comarcals.  



 

 

 
d) Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’adquisició i manteniment de 

l’equipament informàtic i proporcionar els programaris necessaris per a la correcta 
gestió de l’arxiu. 

 
Setè. Per regular les obligacions econòmiques que assumeix la Generalitat 
anualment per a la gestió de l’arxiu comarcal es signarà un conveni específic anual 
entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Garraf que establirà 
l’aportació econòmica a transferir al Consell Comarcal del Garraf per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Garraf. 
 
Vuitè. Aquest conveni tindrà vigència indefinida, tot i que les parts podran modificar-
ne el contingut mitjançant la signatura d’addendes o rescindir-ne la vigència, 
mitjançant denúncia expressa amb un preavís mínim de sis mesos. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document per 
triplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.  
____________________________________________________________________ 
 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  De fet ja vem comentar-ho també, ja es va portar la 
informació a la comissió informativa.  És el conveni per tirar endavant la gestió i 
l’activitat, i la gestió de l’arxiu comarcal. És un conveni indefinit, ja ho era, però 
simplement s’ha hagut d’adequar a una legislació nova en temes purament  
tècnics i ara simplement donar-li continuïtat, adaptat a la legislació nova de la 
Generalitat en aquests punts.  Crec que ho vem comentar, i m’imagino que no 
hi ha cap dubte, sinó ho comentem. Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Paraules?  Passem a la votació.  Vots a favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (23 vots). 
 
 

 19. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 17 I DE L’APARTAT 1 DE 
L’ARTICLE 19 DE L’ORDENANÇA D’ÚS DE LES PLATGES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
 
 



 

 

Antecedents de fet 
 
 I. En data 3/6/2008 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament 

l’Ordenança d’ús de les platges de Vilanova i la Geltrú, sent publicat en el 
BOPB núm 141, annex 1, del dia 12/6/2008 i quina entrada en vigor va ser 
el dia 1/7/2008 . 

 
II. L’article 17 de dita ordenança no s’acull a l’apartat 3 de l’article 14 del 

Decret 109/1995, de 24 de març del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

 
III.  L’apartat 1 de l’article 19 de l’esmentada ordenança d’ús de les platges de 

Vilanova i la Geltrú, degut a les modificacions que ha sofert la legislació 
aplicable, no s’adapta als decibels permesos. 

 
Fonaments de dret 
 
La Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el 
seu article 49, que estableix el procediment d’aprovació de les Ordenances 
d’una Corporació Local. 
 
El Decret 109/1995, de 24 de març del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, aprovada definitivament i 
publicada en el BOPB del dia 1/2/2011, amb les modificacions aprovades 
definitivament i publicades en el BOPB del dia 8/2/2012. 
 
Per tot l’exposat, i per tal d’adaptar l’Ordenança d’ús de les platges de 
Vilanova i la Geltrú a la legislació vigent, cal modificar puntualment la mateixa 
pel que fa a l’article 17 i a l’apart 1 de l’article 19, per això es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 17 de l’Ordenança 
d’ús de les platges de Vilanova i la Geltrú, per tal d’adaptar-lo  al que tipifica 
l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 109/1995, de 24 de març, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i de l’apartat 
1 de l’article 19 de dita Ordenança, per adaptar-lo a la legislació vigent pel que 
fa als decibels, i que quedaran redactades així: 
 
 
 



 

 

1. “Article 17. Pesca recreativa. 
 
En compliment del que disposa l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 
109/1995 de 24 de març, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre la pesca recreativa 
marítima, durant la temporada de bany, resta prohibit de realitzar 
activitats de pesca recreativa amb canya i queda limitada al següent: 
 
a.  La pesca recreativa amb canya, durant la temporada de bany 

marcada pels plans d’usos de temporada, en les platges i zones 
abalisades per al bany, podrà fer-se entre les 21:00 h. i les 08:00 h. 

b.  En els rocalls i espigons i/o línia marítima sense abalisar, es podrà 
efectuar la pesca recreativa amb canya durant les 24 hores del dia, 
efectuant els llançaments de manera que es respectin les zones 
destinades al bany. 

c.  Fora de la temporada de bany marcada en els plans d’usos de 
temporada, es podrà practicar la pesca recreativa amb canya a 
qualsevol hora i al llarg de tota la línia marítima del municipi. 

d.  Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb 
canya a les platges de Vilanova, sempre que es compti amb 
l’autorització municipal corresponent  i estigun autoritzats per la 
Direcció General de Pesca Marítima, d’acord amb el que estableix 
l’article 23 del Decret 109/1995 i no s’impedeixi, amb tanques o 
acordonament, la lliure circulació i ús de la platja o l’accés a les zones 
i instal·lacions de temporada. 

e.  Pel que fa a la resta de modalitats de pesca, queda subjecte a allò 
que es contempla en el Decret 109/1995 de 24 de març de regulació 
de pesca marítima recreativa. 

f.  Els pescadors que practiquin la pesca recreativa amb canya, estan 
obligats a deixar l’indret net, havent de recollir: les caixes, fils de 
pescar, plàstics, hams o deixalles que hagin originat i deixar-ho tot en 
les paperers o contenidors corresponents ubicats a tal efecte”.  

 
2.  Apartat 1, article 19 
 
 “1. Amb la finalitat de mantenir un equilibri amb l’espai natural, es 
prohibeix la utilització en les platges d’aparells de ràdio, cassets, cd o 
similars, instruments musicals o qualsevol altre instrument i mitjà que 
emeti soroll i que produeixi molèsties a la resta d’usuaris, sense 
autorització expressa. S’entén que produeix la molèstia quan el soroll 
supera els decibels permesos en la normativa vigent . Els quioscos, 
prèvia autorització, poden emetre música ambiental durant l’horari 
d’obertura, sempre que el nivell de soroll emès no ultrapassi els nivells 
que es recullen en la normativa vigent aplicable”.  



 

 

 
SEGON.  Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província pel termini 
de 30 dies i en un dels diaris de major difusió provincial. Transcorregut el 
mateix i si no es presenten al·legacions al respecte, es consideraran 
aprovades definitivament les  modificacions que consten en l’apartat anterior.” 
 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Doncs tal i com ha llegit el secretari, el que portem a 
aprovació inicial és la modificació de dos articles de l’Ordenança de platges per 
adaptar-los, un a un decret de la Generalitat i l’altre a l’Ordenança municipal 
del sòl. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Sí, senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres des de la CUP -ja ho vaig comentar en comissió 
informativa-, nosaltres entenem els motius que ens duen a fer aquesta 
modificació de l’Ordenança de platges. Estem d’acord amb l’article 17, amb el 
19 sí que discrepem més, perquè amb això de les limitacions de soroll perquè 
entre d’altres, quan regulem tant aquestes, bueno la vida de la gent i les 
conductes socials, surten coses com per exemple que les guinguetes puguin 
ficar música a la platja, però un ciutadà per exemple no pot tocar la guitarra, 
per exemple.  Sembla una anècdota, però és el que genera doncs aquesta 
regulació tan detallada de les conductes socials, que fa sobretot aquesta 
ordenança de platges.  No em refereixo a aquests dos punts, sinó als que vem 
aprovar el 2008, i a vegades fins i tot el propi Ajuntament no tenim mecanismes 
ni capacitat de controlar tot allò que arriben a tipificar i per tant, fins a certa 
mesura ho trobem excessiu, i també òbviament sí que entenem que hi ha 
bastants aspectes doncs de la vida en comú que hem de regular, però que 
també no caure en aquest excés, perquè creiem que la millor ordenança és 
l’educació i que no podem filar tan prim.  Per tant, com vem fer al 2008, en 
aquesta Ordenança ens vem abstenir i avui tornarem a fer el mateix amb 
aquesta modificació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. Per anunciar que donarem el nostre vot favorable en aquesta 
proposta de modificació de l’Ordenança de platges, per un costat.  I per un 
altre costat celebrar que els representants de la CUP estiguin a favor de que 
no hi hagi una regulació tant estricta de les coses de la vida, amb això segur 
que ens trobarem en moltes ocasions plegats.  I en tercer lloc només 
recorda’ls-hi que quan aquest grup municipal va preguntar en el Ple si havia 
algun problema en relació amb la pesca a les platges, des del govern ens va 
dir que no, que no hi havia cap problema.  Avui ve una modificació de 
l’Ordenança precisament fruit dels problemes que sí que hi havien.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas per anunciar el vot favorable i per contestar, ja que el senyor 
Rodríguez ha posat sobre la taula aquest tema. Quan es va aprovar aquesta 
Ordenança, en aquell moment aquesta Ordenança es va transmetre a qui tenia 
diferents competències, tant a Costes com la Delegació del Govern, la pròpia 
Generalitat de Catalunya, i en cap moment, en cap moment van dir 
absolutament res respecte aquesta ordenança.  En tot cas ara, uns anys 
després, diuen que aquest tema que s’ha de modificar, però fins ara no 
s’havien pronunciat. 
 
ALCALDESSA 
 
Vale.  Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa. Doncs una mica igual que diu el senyor Ruiz, ratificant 
això, que quan es va presentar aquesta moció o aquesta pregunta pel grup 
Popular se’ls hi va dir que no hi havia cap problema perquè l’Ordenança era 
vigent i nosaltres pensàvem que acord de Llei, la persona, una persona, un 
particular va denunciar-ho a Generalitat de Catalunya i Generalitat de 
Catalunya ens ha fet la recomanació de que modifiquem, perquè és més 
estricta que no pas la Llei que tenia la Generalitat de Catalunya. Ens hem 
assabentat ara i ara s’ha subsanat l’error.  Gràcies. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Hi ha més paraules? Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Una qüestió simplement perquè consti en acta i que es va demanar a la 
Comissió Informativa.  La regulació anterior i també de l’Ordenança i que en tot 
cas havia estat reconeguda per les instàncies administratives superiors la seva 
validesa, bàsicament venia per un tema de prevenció i era el tema dels hams a 
la sorra. Sí que hi ha segurament problemes per aquesta activitat a la platja, en 
tot cas depèn d’on es miri.  De qui li vol agradar pescar o de qui vol anar a 
gaudir de la platja i poder-se trobar doncs elements perillosos. En tot cas ara 
que ens hem de posar aquí crec que tornem a tenir un problema que haurem 
de prevenir constantment que és això, que algun ciutadà es trobi, o es clavi 
alguna a la nostra sorra i per tant segurament haurem de fer un esforç de 
socorristes i de vigilància i de neteja, perquè doncs aquests instruments no els 
hi trobem a la sorra de la nostra platja. 
    
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Passem per tant a votació?  Digui’m, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Volia afegir que en tot cas que aquesta tasca no sigui amb més regulació, 
perquè ja saben que trobarem tots els grups en contra d’això.   
 
ALCALDESSA 
 
Prenem nota, senyor Rodríguez. Vots a favor? Anem pel número 19. Vots a 
favor?  Vots en contra? Abstencions? Disculpi, senyora Sánchez, han votat a 
favor vostès?  D’acord.  
 
S’aprova amb els vots a favor d’Iniciativa, el Partit Popular, el PSC i el Govern, 
i l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (2) i ICV (2) = 20 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 



 

 

 20. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVAR DEFINITIVAMENT EL  
PROJECTE “EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA 
TURÍSTICA”. 

 
Antecedents de Fet 
 
I.  El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 3 de desembre de 

2012, va aprovar inicialment el projecte executiu d’obres  “El Far, Centre 
d’Interpretació i Acollida Turística” redactat pels Arquitectes Municipals 
Jordi Miralles i Tintoré i  Anabel Fuentes i Montiel,  entre d’altres tècnics 
municipals, que inclou  l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost 
d’execució per contracte que puja dos-cents setanta-tres mil cinc-cents 
setanta euros amb tretze cèntims (273.570,13 €)  més 57.449,73€ del 21 
per cent de l’IVA , fan un total del pressupost d’execució per contracte de 
tres-cents trenta-un mil dinou euros amb vuitanta-sis cèntims  
(331.019,86€) amb l’IVA inclòs.  

 
II.  S’ha efectuat el tràmit d’informació pública per un període de trenta dies, a 

comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP de data 21 
de desembre de 2012, sense que s’hagi presentat cap al.legació al 
respecte, per la qual cosa procedeix efectuar l’aprovació definitiva de 
l’esmentat projecte. 

 
Fonaments de Dret  
 
I.  D’acord amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals, (ROAS) aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, s’ha 
efectuat el tràmit d’informació pública per un període mínim de trenta dies.  

 
II.  D’acord amb l’article 22.ñ de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin  previstos en els pressupostos correspon al Ple de la Corporació,  
per la qual cosa aquesta Comissió informativa de Serveis a la Ciutat  
proposa al Ple de la Corporació  l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Aprovar  definitivament el projecte executiu  d’obres  “El Far, Centre 
d’Interpretació i Acollida Turística” redactat pels Arquitectes Municipals Jordi 
Miralles i Tintoré i  Anabel Fuentes i Montiel,  entre d’altres tècnics municipals, 
que inclou  l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per 
contracte que puja dos-cents setanta-tres mil cinc-cents setanta euros amb 
tretze cèntims (273.570,13 €)  més 57.449,73 € del 21 per cent de l’IVA , fan 



 

 

un total del pressupost d’execució per contracte de tres-cents trenta-un mil 
dinou euros amb vuitanta-sis cèntims  (331.019,86 €) amb l’IVA inclòs.  
 
SEGON. La licitació de les obres projectades no es promourà fins a comptar 
amb el finançament  pressupostari corresponent. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 
 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies alcaldessa, bona tarda.  En aquest cas simplement és, bueno portem a 
aprovació el projecte definitiu. Es va aprovar, vam tenir l’aprovació inicial, 
durant el període d’al·legacions no hi ha hagut, i en tot cas simplement avui 
portem això, aquesta aprovació definitiva del projecte, perquè es pugui fer 
efectiva la proposta. En tot cas comentar, simplement per fer un petit resum, 
recordar quines són les... el programa funcional que ha portat aquest projecte, 
que és l’Oficina de Turisme, acollida informació i promoció turística, espai 
d’exposicions permanents de col·leccions del Museu del Mar, espai exterior 
Víctor Rojas, on s’ubicarà el bot salvavides Víctor Rojas, espai de col·lecció 
permanent del Museu de curiositats marines Roig Toqués, a un preu 
d’execució de contracte de 331.000 euros. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, d’acord.  Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, gràcies.  Bé, en la mateixa línia que vem exposar anteriorment, la CUP 
s’abstindrà en aquest punt, no perquè estiguem en contra del projecte del Far, 
ni molt menys, creiem que és un projecte interessantíssim i que dintre de 
l’aposta estratègica que té la ciutat amb el turisme doncs té forces aspectes 
positius.  Però simplement la nostra, aquesta crítica venia en que trobem 
necessari un replantejament d’aquesta lògica dels fluxos financers entre 
administracions, perquè ens trobem com ara per exemple hem vist que se’ns 
retallaven serveis que creiem essencials com l’Escola de Música, o tants 
d’altres que ens han anat baixant les aportacions de la Generalitat, però per 
altra banda ens trobem també que hi ha determinades inversions de certa 
magnitud que socialment són difícils de llegir.  Com fem una inversió 



 

 

d’aquestes característiques quan serveis que creiem tan bàsics i que s’estan 
retallant, doncs hi ha aquest binomi que entenem que és difícil d’explicar i per 
això volíem nosaltres aportar aquesta abstenció crítica al respecte.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més?  Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per anunciar el nostre vot afirmatiu en aquest projecte de construcció 
d’un equipament d’aquestes característiques. Certament, la nostra ciutat, ciutat 
marinera des de fa molts anys, trobava i tenia una mancança, que era un 
equipament museístic que permetés exposar amb molta dignitat -i amb això no 
vull dir que les feines que s’han fet fins ara no fossin dignes-, les quals també 
vull esmentar perquè després de tot això servirà doncs per reunir en aquest 
espai diferents col·leccions que d’alguna manera han tirar endavant particulars 
els quals mereixen el reconeixement de la ciutat. Ja vam tenir l’oportunitat de 
fer-ho pel que fa al museu de curiositats marineres d’en Roig Toqués, però 
també els membres de l’Associació del Museu del Mar, que han mantingut 
també una activitat entorn de les activitats marítimes de la nostra ciutat.  Ara 
d’aquesta manera creiem que s’omple un buit amb la construcció o la possible, 
o amb l’habilitació d’un equipament que permeti ordenar aquestes col·leccions i 
que això certament que pugui xocar que en aquestes èpoques de dificultats i 
d’austeritat, doncs es pugui rellançar un equipament d’aquestes 
característiques.   Esperem que a més a més de l’efecte cultural, això pugui 
tenir també un efecte dinamitzador i d’atracció de visitants a la nostra ciutat 
que comporti un enriquiment de l’activitat econòmica que es desenvolupa a la 
nostra ciutat.  Per tant, veiem positivament aquest projecte des del punt de 
vista tant cultural com des del punt de vista econòmic, i per tant li donem el 
suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí.  Tal i com vam fer amb l’aprovació inicial, el grup Socialista votarà a favor, 
tot i que també vam exposar en aquell moment els motius.  Per al grup 
Socialista no és el projecte prioritari, no és el projecte més prioritari per a la 
ciutat, però tot i això facilitarem que el govern pugui tramitar i tirar-ho endavant.  
Gràcies. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Jo sí que voldria dir molt breument fent referència a la 
intervenció del senyor Ràfols, sí que ell ho ha deixat clar, però sí que vull 
expressar amb claretat que totes les inversions que estan projectades es fan 
amb diners finalistes, és a dir, diners de diferents administracions, vostès ho 
han deixat clar, però crec que val la pena, perquè sinó com a ciutadà la veritat 
és que se’t fa difícil d’entendre que faltin recursos per a tot i en canvi 
l’ajuntament faci inversions.  Jo crec que val la pena deixar clar que totes les 
inversions que estan projectades i estan projectades per als propers anys, són 
amb diners que únicament es poden utilitzar per inversions i llavors 
evidentment com a ajuntament totes les convocatòries que es fa en aquest 
sentit ens hi acollim, com no podia ser d’una altra manera. Això no treu que 
evidentment ens faltin recursos, però si aquests recursos no els destinéssim a 
inversions serien recursos que no arribarien a la nostra ciutat, i això seria 
negatiu.  Val a dir sobre aquest projecte ademés que creiem que sí que pot 
tenir un efecte important de dinamització econòmica al voltant de tot el que és 
el turisme, tot el projecte de turisme, projecte clúster nàutic de la nostra ciutat, i 
per tant en aquest sentit esperem que ens porti allò que tant ens fa falta a la 
nostra ciutat, que és més activitat econòmica i en definitiva més ocupació.  
Crec que val la pena explicar això de manera clara, perquè sinó com a ciutadà 
realment se’t fa difícil d’entendre com es poden fer inversions en aquests 
moments. Per tant, que quedi clar que són diners que únicament són 
destinables a inversions.  Dit això, passem a la votació.   
 
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de 
tots els grups i l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (2) i ICV (2) = 20 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 

  21. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ  INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ÀMBIT DE LA SÍNIA DE LES 
VAQUES (CLAU 13) PER A LA REGULACIÓ DEL RÈGIM D’USOS 
DE LES FINQUES 31,33,I 35 DEL CARRER DE L’ÀNCORA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt. Primer el secretari llegirà el punt i després, segons 
preveu els articles 58, 59 i 60 del Reglament de Participació Ciutadana, les 



 

 

entitats degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
tenen dret a intervenir oralment al Ple a través d’un representant i en aquest 
sentit avui donarem la paraula, després d’haver escoltat el punt per part del 
Secretari, donarem la paraula al Sr. Luis Luengo, en representació de 
l’Associació de Veïns del Barri de Mar. Per tant, senyor secretari si vol llegir 
primer el punt... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 

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 
regulació del règim d’usos de les parcel·les 31, 33 i 35 de l’àmbit del PERI 
Zona de suport d’Activitats portuàries a la Sínia de les Vaques.  
 
Amb aquest objecte és proposa una regulació del règim d’usos que permeti la 
desvinculació del sector amb l’activitat portuària, possibilitant així, en el 
marc del planejament urbanístic (PGO), el desenvolupament de les activitats 
de caràcter terciari i bàsicament el comerç i les oficines al servei del barri 
de mar i la ciutat en general, en el ben entès que el port, en desenvolupament 
del seu Pla Especial té la capacitat d’incorporar els usos de suport a les 
activitats portuàries.  
 
Concretament, segons la Memòria Justificativa del document el nou règim 
d’usos que es preveu en la present MPGO és el següent: 
 
4. Usos  
- Hoteler (2). 
- Restauració (5) en locals limitats a la superfície resultant de l’aforament 

màxim permès per al règim de comunicació (< 150 persones). 
- Comercial Petit (PEC), amb excepció de l’alimentari, de superfície màxima de 

venda  fins a 800,- m2 (li serà d’aplicació les determinacions de la normativa 
sectorial corresponent en matèria d’equipaments comercials). 

- Oficines i Serveis (8A) (inclou les activitats de caràcter professional, artesanal 
i artístiques assimilables a  l’ús industrial compatible amb l’habitatge). 

- Educatiu (10) activitats formatives i d’ensenyament, investigació, recerca i 
desenvolupament. 

- Esportiu (12A1 i 12C) pràctica esportiva en espais coberts i esportiu recreatiu 
fins a 500,- m2. 

- Sociocultural (13). 
- Públic-Administratiu (17). 
- Estacionament (18). 
 



 

 

5. Usos permesos al solar del Carrer de l’ Ancora núm. 29:  
Únicament l’Educatiu (10) i les activitats formatives i d’Ensenyament. 
 
6. En tots els casos, la incorporació d’un ús amb requeriments arquitectònics i 
volumètrics diferents a la tipologia admesa i/o ja construïda, requerirà 
l’aprovació d’un Pla de Millora Urbana  amb l’objecte de regular la composició 
volumètrica  i de façanes (art. 70.1b,  D.L. 1/2010 TRLU), d’àmbit  mínim al 
solar corresponent.   
 

II. El document de modificació de PGO presentat incorpora la següent 
documentació: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

1.1 Índex de la documentació de la Modificació Puntual del PGO 

1.2 Antecedents, objecte i contingut documental de la Modificació Puntual. 

1.3 Àmbit de la Modificació Puntual del PGO 

1.4 Classificació i qualificació del sòl segons el PGO vigent 

1.5 Propietat del sòl 

1.6 Justificació, criteris i objectius de la Modificació Puntual del PGO  

1.7 Oportunitat i conveniència de la Modificació Puntual del PGO amb relació als 
interessos públics i privats concurrents 

1.8 Justificació que no concorren motius de valoració negativa de la Modificació 
Puntual del PGO 

1.9 Proposta de la Modificació Puntual del PGO 

1.10 Justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic 

DOCUMENT NÚM. 2:  NORMES URBANÍSTIQUES 

DOCUMENT NÚM. 3:  PLÀNOLS 

1. Situació i relació amb el P.E. del Port                                                                                           

2. Àmbit de la Modificació i delimitació de polígon d’actuació                 E: 1/5.000 

3. Cadastral i titularitats                                                                            E:1/1.000 

4. Delimitació de la TUC                                                                          E:1/1.000 

5. Àmbit de suspensió de llicències                                                         E:1/1.000 

 

DOCUMENT NÚM. 4:  ANNEX:  AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 



 

 

El referit document de modificació ha estat elaborat pels serveis tècnics 
d’Urbanisme de l’Ajuntament, i signat pel Cap de Servei d’Urbanisme, Sr. 
Camil Queraltó Ventura.  
 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats previstes legalment.  
 
Així, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les modificacions 
d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, o de la densitat dels usos o 
la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats 
que estableixen els articles 99 i 100. 
 
Per tant, el document de modificació inclou entre la seva documentació les 
especificacions detallades en l’apartat 1 de dit article 99, i justifica que pel seu 
objecte i contingut, no es troba en cap dels supòsits previstos a l’article 100 
TRLUC, i per tant no requereix un increment de les reserves per a sistemes 
urbanístics. 
 
A banda d’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. 
 
2. 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.  

3. 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 a 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, en atenció a l’objecte de la modificació no resulta 
preceptiva la incorporació d’informe ambiental, tota vegada que 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, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, per quant no és constitutiu dels supòsits previstos en les 
lletres a) i d) de dit article, i tampoc de la lletra b), en no enquadrar-se dit 
objecte dins els projectes o activitats previstos a l’article 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. No 
obstant això en aplicació de l’article 3.3  del  Decret 344/2006 de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, si 
d’aquest règim d’usos se’n derivés una implantació singular, el projecte en 
qüestió hauria d’incorporar el corresponent  estudi d’avaluació de mobilitat 
generada. 
 



 

 

Per últim, en tractar-se d’una modificació que no afecta a un àmbit l’ús 
residencial, no cal la incorporació de Memòria Social. 
 
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.  
 
4. En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com 
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el 
plànol corresponent  incorporat en el document de modificació la suspensió de 
la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la 
totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en 
la modificació.  
 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
5. L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords 



 

 

requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 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.    
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si s’escau, un 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
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 Serveis a la Ciutat proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 
13), per a la regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de 
l’Àncora, d’acord amb la Memòria Justificativa incorporada a l’expedient.   
 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació de qualsevol plans urbanístics 
derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de 
l’atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no compleixin, en 
ambdós supòsits, amb la totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, 
com de la proposada en la modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol 
corresponent incorporat en el document de modificació. 
 
La present suspensió s’aprova a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 



 

 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i li seran d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i 
arts. 102.4 i 103 del referit Reglament.     
 
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.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si 
s’escau, als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi 
un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 de Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona).” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Ara sí, li passo la paraula al senyor Luengo, en nom de 
l’Associació de Veïns del Barri de Mar. 
 
LUIS LUENGO 
 
Buenas tardes.  La Asociación de Vecinos ha decidido presentarse en este 
pleno y para tratar este punto del Polígono Industrial de la Sínia de las Vacas, 
porque desde que se fundó, por así decirlo, ha sido un dolor de cabeza para 
todos los vecinos y un motivo de preocupación.  Y ha sido un dolor de cabeza 
y motivo de preocupación pues porque se aprobó hacer un polígono industrial 
dentro de una zona plenamente urbana, un equivalente a autorizar una Pirelli, 
una nueva Pirelli ahora, quiero decir en este tiempo, cuando se hizo la Pirelli.  
Lo cual siempre nos pareció que fue un error, que se podía haber hecho en 
cualquier otro lado, en cualquier otro polígono industrial de la ciudad.  Bueno, 
pero la cosa fue así y han pasado casi 10 años, 8 o 10 años y ese polígono 
industrial pues afortunadamente ha sido un fracaso, porque el 80% de las 
naves están desocupadas y las que están ocupadas pues están con 
actividades que la verdad es que se alejan bastante de lo que se entiende por 
una actividad industrial un poco dura, y ni tan siquiera son industriales.  Y a 
medida que pasan los años también es una preocupación para nosotros que 



 

 

todas esas naves pues están abandonadas, están ahí solas, y 
afortunadamente también pues no han sido ocupadas ni tampoco han sido 
destruidas, quiero decir que están en bastante buen estado.  Así que llegado 
este punto, pues el gobierno pues ha tenido digamos a bien el decir vamos a 
sacar algo de este asunto que está aquí parado, y ha decidido pues hacer un 
cambio de la Ley de Usos para esta zona.  Esta Ley de usos después nos han 
por así decirlo, no consultado, pero nos han tenido en cuenta y nosotros no es 
que hayamos de decir que es lo que se tiene o no que hacer allí, en realidad lo 
que hemos dicho es lo que no queremos que se haga allí, y lo que no 
queremos es que sea eso, un polígono industrial de ningún tipo, ni blando, ni 
duro ni nada.  
 
Y voy a hacer un pequeño inciso, pero al secretario le he entendido como que 
sigue siendo industrial con, o sea para el puerto y no se si estoy haciendo una 
pregunta que no se si debería hacerla pero me parece interesante, no?. 
Bueno, pues vale.   
 
ALCALDESSA 
 
Ara, posteriorment el senyor Giribet ho explicarà tot. 
 
LUIS LUENGO 
 
Vale.  Industrial no está contemplado que sea, ni tampoco que allí se 
desarrollen actividades que nos puedan perjudicar, que se pueda degradar la 
zona, o que nos podamos avergonzar de ellas.  Así que básicamente va a ser, 
por lo menos eso es lo que está previsto que sea comercial, con algunas otras 
actividades que vienen muy bien.  Así que por parte digamos del vecindario y 
de la asociación de vecinos, y digo esto porque hemos tenido algunas 
reuniones con vecinos, etc., han estado de acuerdo en esto que les estoy 
diciendo.  O sea, el mínimo era que no queríamos nada industrial allí, y que 
también esas naves pues corrían el peligro de que se pudiesen degenerar y 
que había hacer algo.  Así que estamos completamente de acuerdo con la 
decisión que ha tomado el govern, o que va a tomar en el Pleno. 
 
Y bueno, dicho esto, pues lo único que me queda por decir es que hay dos 
comentarios que quisiera hacer y son que esa zona es industrial y está dividida 
en tres parcelas, dividida con sus vallas, etc.  Si ahora va a ser comercial y 
todo lo demás, nuestra digamos proposición es que había de ser una área 
única, o sea, no tener vallas interiores y también urbanizarse de acuerdo con 
los estándares de un polígono comercial, no del industrial que es ahora.  
Quiere esto decir pues plazas de párquing, árboles, iluminación, etc. Lo que 
sea, pero que aquello parezca no lo que es ahora, sino un polígono comercial 
para que pueda tener también un poco de éxito, o sea, darle la oportunidad.   



 

 

 
Y luego otro punto es que todo ese recinto, todas esas naves, etc., pues van a 
aumentar digamos su valor, por el hecho de que se cambia la calificación, los 
usos, entonces pensamos que parte de ese valor, esos beneficios, bueno 
beneficios, ese aumento del valor de esas naves debería de revertir en Baix a 
Mar de alguna manera, y una de las propuestas que tenemos es que una de 
las naves pues nos pueda servir como biblioteca para Baix a Mar o una 
escuela por ejemplo para hostelería, o cosa parecida, que le vendría muy bien 
a la ciudad, dicho sea de paso, pero vamos, esto pienso, algún tipo de 
beneficio tendría que tener Baix a Mar por este asunto.  Y nada más.  Muchas 
gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé,  moltes gràcies senyor Luengo.  Ara li passo la paraula al senyor 
Giribet, que explicarà aquest tema amb detall. 
 
JOAN GIRIBET     
 
Gràcies, alcaldessa.  El marc econòmic actual i tenint en compte que durant 
molt de temps serà complicat trobar possibles inversions als diferents barris de 
la ciutat, creiem que la proposta en aquests moments, com ja hem fet esment 
en diverses ocasions, és la d’activar econòmicament els barris de la ciutat.  
Som conscients que les possibilitats de rebre subvencions amb la intenció de 
reactivar els projectes vinculats a la Llei de barris, són pràcticament inexistents 
en els propers anys.  Així que haurem de fer tots els esforços possibles per 
ajudar al desenvolupament dels diferents barris de la nostra ciutat, tant amb els 
recursos econòmics que podem arribar a aconseguir, com ha estat el cas del 
pas sota la via al carrer Llibertat, com en accions com aquesta, que el que 
pretenen és donar suport a la transformació d’un barri mitjançant la 
transformació de la seva activitat econòmica.  En el pas sota la via del carrer 
Llibertat es continua un procés de transformació del barri de Mar, ja iniciat amb 
el cobriment del Torrent i junt amb d’altres propostes, així com amb accions 
que en aquests moments estem impulsant des d’altres regidories.  L’anterior 
govern, amb gran encert, va donar impuls al cobriment del Torrent de la 
Pastera, eliminant una històrica barrera ajudant a connectar el sector més 
apartat del barri i donar la possibilitat de que aquest polígon quedés integrat en 
el barri de la marina. 
 
Creiem que en aquest moment en què l’activitat econòmica és imprescindible 
en el desenvolupament estratègic de la ciutat, i especialment del barri de Mar 
que ja ha estat castigat durant un grapat d’anys, i tenint en compte que la nova 
rambla del Far ens ofereix noves oportunitats, mostrant-se com un nou eix 
vertebrador de la zona de la ciutat.  En aquest moment també parlem dels 



 

 

nous projectes com la recuperació del Far com a espai cultural i de recepció 
als visitants, que ajudarà amb tota seguretat a la transformació del barri, amb 
possibilitat d’ubicar noves activitats terciàries relacionades amb el comerç, 
oficines, restauració, etc., i eliminant les que segurament no ajuden al 
desenvolupament d’un barri, com són les relacionades amb l’activitat industrial 
i emmagatzematge.  Cap a una altra banda també disposem d’altres espais 
potser millors a la ciutat, podem aportar en aquest moment una nova 
possibilitat d’activació d’aquest barri tant representatiu de la ciutat.   
 
El polígon de la Sínia de les Vaques es va dotar d’usos amb activitat vinculada 
al port al 2005, data en què s’aprovà definitivament el document de 
modificacions puntuals i correcció d’errades del Pla General d’Ordenació, en 
les quals i amb relació al PERI zona de suport d’activitats portuàries de la Sínia 
de les Vaques, es va determinar que les activitats permeses eren estrictament 
relacionades amb l’activitat portuària.  El substituir el punt 4 de la fitxa relativa 
als usos era tema prioritari, cosa que encara va restringir més la seva capacitat 
d’activitat.  El temps ens ha donat resultats i després d’un grapat d’anys hem 
pogut veure que aquest espai, situat en un lloc estratègic de la ciutat, ha 
quedat com a residual i amb molt poca activitat.  Tenim naus actives des del 
2004, i en aquest moment d’aproximadament unes 40, només hi ha unes 4 o 5 
que en aquest moment disposin d’activitat.  Així doncs, l’objectiu de la present 
modificació puntual del Pla General és la regulació del règim d’usos de les 
parcel·les 31, 33 i 35 de l’àmbit PERI de suport d’activitats portuàries de la 
Sínia de Vaques.  Amb aquest objecte es proposa una regulació del règim 
d’usos que permeti la desvinculació del sector amb l’activitat portuària, 
possibilitant en el marc del Planejament urbanístic del Pla General 
d’Ordenació, el desenvolupament de les activitats de caràcter terciari i 
bàsicament el comerç i les oficines de servei del barri de Mar i de la ciutat en 
general, en el ben entès que el Port, en el desenvolupament del seu pla 
especial, té la capacitat d’incorporar els usos de suport a les activitats 
portuàries.  Com a resultat en tot cas de la modificació, queda de la següent 
manera: 
 
Els usos que s’inclourien serien l’hoteler, restauració a locals limitats a 
superfície de resultat de l’aforament màxim permès per l’autorització del règim 
de comunicació, 150 persones com a màxim, comercial petit amb l’excepció de 
l’alimentari de superfície màxima de venda fins a 800 metres quadrats, oficines 
i serveis educatiu, esportiu, sociocultural, públic-administratiu, i estacionament.  
Usos permesos del carrer de l’Àncora, número 29, únicament educatiu i les 
activitats formatives i d’ensenyament.  En tots els casos la incorporació d’un ús 
amb requeriments arquitectònics i volumètrics diferents de la tipologia admesa 
ja construïda, requerirà l’aprovació d’un pla de millora urbana amb l’objecte de 
regular la composició volumètrica de les façanes, de l’article 70.1b), de 
LU/2010, del TRLU, d’àmbit mínim la totalitat del solar corresponent.  Com 



 

 

acabo de comentar, en aquest moment disposem del Pla Especial del Port, 
que ja es va aprovar a finals del 2007.  Regula una nova disposició per a ubicar 
les activitats lligades amb el port, que en molts casos eren difícils de situar a la 
Sínia de les Vaques, ja que l’accés rodat per a segons tipus de vehicles no és 
el més adequat, però a més a més amb el temps hem pogut apreciar l’escàs 
interès per part de les empreses per ubicar activitats de vinculació portuària a 
la Sínia de les Vaques.  És per això i tot el que hem comentat, que crec que 
tenim la possibilitat de que aquest barri pugui ajudar en part a la regeneració 
econòmica i d’activitat de la ciutat, i és per això que els hi demano que votin de 
forma favorable a la proposta que fa el govern.  Moltes gràcies. 
 
ALCADESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per manifestar el posicionament del grup municipal del Grup d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds. En primer lloc, doncs agrair la participació, en aquest cas del 
representant de l’Associació de Veïns del Barri de Baix a Mar, el senyor 
Luengo, i en tot cas dir-li que, i una mica també recordant com es va gestar o 
els antecedents de la situació d’aquest crec que punt estratègic i interessant de 
la nostra ciutat a la façana marítima, perquè és bàsicament una de les portes 
d’entrada per l’est de la nostra ciutat a tota la nostra façana marítima, és part 
del barri, però també és un punt d’entrada vital per a la nostra ciutat.  Doncs 
una mica recordar antecedents i veient com va la vida i com va la vida de les 
persones, i com va la vida de la ciutat, doncs també entenem que l’urbanisme 
doncs evoluciona com evoluciona la vida de les persones i la vida de la ciutat.  
I sí, als finals de l’any 80, aquests terrenys que eren de l’INCASÒL i en aquell 
moment, quan no hi havia Pla Especial del Port a la ciutat, aquest Ple del 
moment va creure necessari i oportú dotar-nos de serveis de suport al port, 
amb indústria i també comerç, perquè recordarem que no solsament eren usos 
industrials, sinó també comercials, perquè per a nosaltres era prioritat en aquell 
moment, aquells plens d’aquells anys, era prioritària la necessitat d’impulsar el 
nostre port, quan en el port no hi havia lloc ni espais per a poder-lo activar.  És 
cert, al 2007 tenim un Pla Especial del Port, que fa que a l’interior del port la 
ciutat hagi guanyat espais per a l’activitat portuària, i hagi posat -per dir-ho així- 
en crisi un polígon, en aquest cas que majoritàriament recollia aquestes 
activitats. Com també d’una forma important ha recollit una activitat 
reivindicada. I aquí deixi’m també fer una mica de memòria. 
 
A finals, a inicis dels 90-95, reclamaven el quart institut a la nostra ciutat. 
Iniciativa per Catalunya-Verds en aquell moment va reclamar en aquest Ple 
que el quart institut havia d’anar concretament al barri de Baix a Mar, i 



 

 

concretament doncs a la zona de la Sínia de les Vaques.  Es va trigar molt de 
temps, però finalment tenim doncs l’Institut de Baix a Mar, doncs en aquesta 
zona.  Bé, l’urbanisme, com la ciutat  i com les persones evolucionem.  I sí és 
cert que malauradament, jo no dic, en aquest cas no m’alegro com l’associació 
de veïns o el seu representant deia, de que no s’hagi omplert d’activitat aquell 
sector de la ciutat, sinó que considerem que malauradament no s’ha omplert 
d’activitat, no hem aconseguit generar llocs de treball i activitat vinculada al 
port en aquell, en tot cas ja veurem si ho generarem amb el Pla Especial del 
Port, perquè tampoc veiem tal i com van les inversions de Ports de la 
Generalitat i com està el país, dubtem molt de que puguem veure activitat 
vinculada al port dintre dels espais del propi port, allò amb efectivitat i impuls.  
Per tant és cert que la ciutat s’havia de replantejar i s’ha de plantejar 
concretament la situació d’aquest punt vital, d’aquest espai vital a la nostra 
ciutat.   
 
En tot cas i per fer una mica també doncs l’evolució del nostre posicionament 
des de que fa uns mesos es va presentar en comissió informativa la proposta 
del govern de portar la modificació, i en aquest cas doncs treure la restricció de 
l’ús portuari i obrir altres usos. En tot cas la primera proposta era simplement 
restauració, bàsicament i usos artesanals i el comercial, i oficines, bàsicament, 
perquè la proposta va evolucionar.  En principi des d’Iniciativa valoràvem que 
no era convenient fer ara una modificació puntual per varios motius.  Un primer 
és que fa un any vam aprovar una moció de revisió del POUM i que per tant 
aquesta reflexió de l’ordenament de la nostra ciutat i de què ha de ser la 
façana marítima i de quins usos havia d’estar, crèiem que s’havia de debatre, 
s’havia de parlar i s’havia de fer en tot el procés de revisió de Pla General, i per 
tant trobàvem una mica a destemps iniciar una revisió, una modificació en 
aquest cas de Pla General, quan estàvem abordant o iniciàvem el camí per 
abordar la revisió del Pla General, trobàvem aquest inconvenient.  Segon 
inconvenient, bàsicament és que en aquest any o en aquests mesos, tampoc 
s’ha donat impuls des de que es va aprovar aquesta moció de revisió a un 
instrument que tenim i que hi ha treballs de reflexió i d’estudi del barri de Baix a 
Mar, que és el Pla de Millora del Barri de Mar, tampoc hem acabat de 
desencallar o tenir un instrument que ens pogués o motivés, concretament és 
reflexió i ordenació de conjunt i de forma global del que ha de ser la nostra 
façana marítima.  Algun altre element és que doncs tenim alguns elements 
d’anàlisi de la nostra realitat comercial concretament doncs com és el POI, que 
són uns criteris generals que marquen quines són les estratègies comercials 
que la ciutat ha de tenir i quins són els criteris que ha de tenir, són de l’any 
2004, segurament hauríem de tenir una actualització concreta d’aquest POI, 
pel que fa als fluxos comercials i per tant ens faltaven elements per poder dir si 
la nostra ciutat en el sector est de la nostra ciutat havia de créixer en 
comercial, i segurament seria necessari, avui més que mai, fer una 



 

 

reactualització de dades dels fluxos comercials que ja determinaven en el POI 
que es va aprovar al 2004-2005, si no recordo malament.  
 
I quart element, per dir-ho així, és que també tenim de fa mesos aprovada una 
moció per unanimitat en aquest Ple i que era el Pla d’Acció Turística i 
Comercial, que havia de ser també un instrument que ens donés línies clares i 
criteris clars de com hem de promoure per un costat la nostra ciutat a nivell 
comercial i quines actuacions a nivell de comerç s’havien de realitzar.  I dic tot 
això perquè no tenim tots aquests elements, se’ns feia difícil dir quins usos, i 
concretament respecte el comercial, s’establien a la Sínia de les Vaques.   En 
tot cas, i vista la disposició en aquest cas del regidor senyor Giribet en parlar-
ne, des del nostre grup municipal hem pogut clarament a la comissió 
informativa i també en alguna conversa que hem pogut tenir amb el propi 
regidor, parlar-ne obertament i ademés doncs va accedir a posposar 
l’aprovació d’aquesta modificació puntual fins que els grups poguéssim acabar 
de travar aquests dubtes i crec que ha estat una bona forma de treballar.  Li 
vull agrair en aquest sentit, doncs l’obertura i el diàleg en poder parlar dels 
dubtes que realment teníem.  Salvant aquests dubtes, sí que entenem doncs 
que és vital, després d’un procés important de transformació en aquesta zona 
que vostè indicava, el cobriment del Torrent de la Pastera, concretament amb 
la construcció de l’Institut de Baix a Mar, que ha quedat la configuració d’un 
barri que segurament ara de tenir una altra dinàmica i que segurament ha 
quedat obsolet per l’evolució del temps i bàsicament perquè tenim el Pla 
Especial del Port, doncs aquell ús, i per tant, oberts al diàleg, i oberts doncs a 
realitzar propostes.   
 
Li vàrem fer tres propostes a grans trets que va recollir.  Primera qüestió, el 
que es plantegés l’aparcament, l’ús d’aparcament, i bàsicament perquè la 
nostra ciutat, a la façana marítima té problemes d’aparcament, i a l’est de la 
nostra ciutat ha de néixer segurament una bona oferta d’aparcament a ser 
possible públic també, de futur, i per tant que s’admetés l’ús d’aparcament.  La 
segona és que la nostra ciutat, així ho sabem tots, té un dèficit de sòl d’ús 
hoteler, i que per tant s’havia de poder plantejar obrir la possibilitat de l’ús 
hoteler en aquesta zona, a la zona est de la nostra ciutat, perquè bàsicament la 
concentració de hotels la tenim de la rambla cap a l’oest de la nostra ciutat.  La 
tercera proposta concretament era que no mantinguéssim o que plantegéssim 
possibilitat de modificar la morfologia o la volumetria de l’espai de la Sínia de 
les Vaques, i en aquest sentit doncs es va admetre això, la possibilitat de 
modificar el canvi de volumetria en tot cas lligada a un Pla de Millora o a 
l’aportació de documentació.  I la quarta i més debatuda, al nostre entendre era 
que no hi havia d’admetre’s l´ús comercial, i bàsicament per dues qüestions: 
creiem que l’ús comercial podia malmetre en aquests moments els usos 
existents i les activitats existents al barri de la Marina, en els petits carrers que 
tenim a Canàries, a Carlets, de petits comerços, sobretot en alimentari, que 



 

 

estan ara sobrevisquent aquesta crisi amb motes dificultats i que per tant 
admetre l’ús comercial ens semblava preocupant i per altra banda perquè 
estem obrint i és una línia clara i estratègica que també marcava el POE 
nostre, que era l’eix carrer Llibertat juntament amb l’eix Rambla, com a espais 
vertebradors d’un comerç de proximitat de barri, i de centralitat a la nostra 
ciutat, i que per tant, plantejar ús comercial a la Sínia de les Vaques 
bàsicament podria malmetre aquests criteris que han funcionat molt i que estan 
donant bons resultats a la nostra ciutat amb aquesta estratègia.   
 
En aquest sentit, crec que s’ha copsat aquesta sensibilitat per part del senyor 
regidor i ha limitat, per dir-ho així, a superfícies petites fins a 800 metres 
quadrats l’ús comercial, i concretament la demanda nostra que sobretot es 
limités l’ús alimentari concret, que és el que pot, per una qüestió molt clara, i és 
que tenim sobresaturació segurament en el sector i perquè podia posar en 
perill la xarxa de petits comerços d’alimentaris que tenim al barri de la marina, 
al carrer de la Llibertat, i concretament doncs el mercat de Baix a Mar.  I per 
tant, admeses aquestes propostes, que recordem, Iniciativa sempre deia que 
per alguna crítica que féssim, faríem també propostes, i com és així hem fet 
propostes.  Creiem que la modificació, tot i que encara tenim dubtes sobre la 
temporalitat, si és adient fer-ho quan estem a les portes de revisar el Pla 
General, doncs creiem que pot, per dir-ho així, intentar donar una solució al 
barri i tenir una solució per la ciutat, perquè hem de mirar els barris, però 
també de conjunt la ciutat.  En aquest sentit nosaltres votarem favorablement 
aquesta modificació puntual, i en aquest sentit doncs creiem que hem pogut 
doncs treballar de forma  propositiva i canviant concretament allò que ens feia 
perillar la nostra visió i podia haver estat desequilibrador, sobretot en l’aspecte 
comercial per a la nostra ciutat.   
 
I deixi’m dir una petita crítica, en tot cas de procés.  Trobem que tot aquest 
procés no s’ha fet amb una cosa clau per a nosaltres i que s’ha demanat també 
quan es fa la revisió del Pla General, que és la participació ciutadana.  Sí se 
n’ha parlat amb l’associació de veïns, no són els únics interlocutors de barri ni 
de la ciutat, i no s’ha fet en el si del Consell Assessor del Barri de Mar on hi ha 
molt més agents, des de la Junta de Paradistes del Mercat fins els 
representants del Port, fins a la Confraria de Pescadors, i molts més agents, i 
molts més representants.  I per tant enteníem que també una modificació 
puntual i d’un cert calat i d’importància per al barri de Mar, s’havia de portar, 
explicat, informat i fer consulta al Consell Assessor del Barri de Mar. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Ràfols. 
 
 



 

 

RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, gràcies.  Bé, nosaltres és per afirmar el nostre vot a favor.  Nosaltres creiem 
que era necessària aquesta modificació.  Simplement totes les aportacions que 
vem intentar fer eren en la línia de que aquesta obertura d’usos no signifiqués 
doncs que tot lo nou que construíssim complementés i enfortís el barri i no 
diguem es carregués coses ja existents.  Ja està.  Jo la crítica una mica la faria 
al revés, ens la faria a nosaltres, una mica a tots en general, perquè des de 
l’ajuntament hem de ser capaços de tirar més endavant amb més rapidesa 
aquest tipus de processos que s’ha allargat més de mig any i que tampoc jo 
crec que tots aquests dubtes que podem arribar a tenir i tot aquest debat que 
hem de tenir, perquè tenim visions diferents, l’hem d’intentar accelerar perquè 
la gent el que vol és respostes i podem anar tots més ràpids sense cap mena 
de problema.  I ja està.  La CUP votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Ràfols.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar-nos amb relació a aquesta proposta, i començaria... i 
avui semblarà que amb la CUP hi ha sintonia, però coincidim, coincidim amb 
aquesta darrera expressió de que les coses haurien d’anar més ràpides, hi 
coincidim perfectament.  Ara bé, discrepem en quant al temps, perquè ha dit 
doncs que fa mig any que s’està tramitant això, i discrepem perquè fa 16 anys 
que estem parlant d’això, 16 anys, i no soc l’únic que estava en aquesta sala, 
hi ha altres dos regidors que ja estaven a la sala de plens quan discutíem 
sobre això, 16 anys.  Quan l’equip del govern de moment va decidir que 
aquella, que la zona de la Sínia de les Vaques tenia que ser zona industrial 
amb usos vinculats al port, i dos regidors del Partit Popular li dèiem: escolti, 
s’equivoquen, escolti, s’equivoquen, per dos motius.  Un primer és que era més 
o menys recent el fracàs de l’intent d’operació de treure Pirelli de la primera 
línia de Mar de la nostra ciutat i reubicar-la dintre de la ciutat, i enteníem que 
preveure un espai com el de la Sínia de les Vaques com un espai d’usos 
industrials era un error estratègic important.  Però a la vegada també enteníem 
que la proximitat de la urbanització de la zona de les Sínia de les Vaques a una 
zona residencial densa, densa, era un inconvenient que es pogués 
desenvolupar com a zona industrial.  Evidentment ens vam quedar sols en 
aquells moments, en aquell posicionament.  Pocs mesos després, però, el 
mateix equip de govern -no faré tota la història, la faré abreujada, perquè 
sinó...- pocs mesos després el mateix equip de govern que ens afirmava que 
aquella tenia que ser una zona industrial sí o sí, segregava una part del polígon 
per a dedicar-lo a equipament educatiu, el que és avui l’IES Sínia de les 



 

 

Vaques, i allò el que feia era refermar encara més el posicionament que 
havíem defensat de que la resta del polígon no podia ser industrial. 
Compatibilitar una zona residencial, compatibilitar una zona educativa amb una 
zona industrial, ho veiem un inconvenient.  No va ser fins que es van començar 
a aixecar les primeres naus que els veïns es van alarmar i es van alarmar i es 
van mobilitzar en contra del desenvolupament d’aquella zona com a industrial.   
 
I vinc als moments d’avui.   Avui, el que per a alguns és l’evolució d’urbanisme, 
per a altres, per a nosaltres, és la correcció d’un error històric, de fa 16 anys, 
perquè aquella zona no havia d’haver tingut mai la qualificació que ha tingut 
durant aquests 16 anys.  Han estat necessaris precisament 16 anys, grans 
inversions, poques rendibilitats, i un espai de la ciutat pràcticament buit, perquè 
al final tots ens n’adonem de que segurament les coses es podien haver fet 
millor i ara intentem fer-les millor.  Per això no volia deixar d’oblidar aquesta 
trajectòria històrica d’aquest polígon, perquè em sembla moltes vegades 
il·lustratiu de que els que ens dediquem amb  això, la política, hauríem de fer 
més sovint, que és qüestionar-nos si les decisions que prenem són encertades 
o són degudes a vegades simplement a l’evolució de l’urbanisme.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Jo no vindré a parlar d’història, sinó vindré a parlar de present i de 
futur, que és el que volem fer tots, anar al polígon de la Sínia de les Vaques.  I 
precisament de present i de futur és del que hem de parlar al Pla General i dels 
treballs que s’han de posar en marxa i que ens agradaria que haguessin estat 
amb més rapidesa i amb més celeritat.  I precisament en el marc d’aquests 
treballs no només hem de fer una reflexió de Sínia de les Vaques, sinó de la 
resta de polígons de la ciutat, que també altres estan bastant buits.  I 
precisament en el marc d’aquests treballs al Pla General per parlar del present 
i del futur, es començaran a fer estudis econòmics, que parlaran de l’activitat 
econòmica de la ciutat i de la necessitat de sostre industrial, comercial o del 
que faci falta, i ens podem trobar que d’aquí a uns mesos o uns anys tornem a 
parlar de Sínia de les Vaques i dels usos que s’hi ha d’ubicar o no finalment.   
Per tant, aquest era un dels dubtes i és un dels dubtes que em generava el 
Grup Socialista, aquesta una mica precipitació a entrar a parlar de Sínia de les 
Vaques i no entrar a parlar en la globalitat de sòl per a activitats econòmiques 
de la ciutat.  En segon lloc també en generava algun dubte i em genera dubtes, 
per això ens abstindrem d’entrada en aquesta aprovació inicial i vetllarem pel 
procés com acaba resolent-se, em generava dubte el tema de la restauració, 
perquè tenim doncs una primera façana marítima molt tocada en el tema de 



 

 

restauració, i em generava aquest dubte de que al darrere la segona façana 
incrementéssim el sòl per a activitats de restauració. I després, en el tema 
comercial, que és on hi ha hagut més debat, a nosaltres ens genera doncs una 
certa contradicció que estiguem apostant per revitalitzar l’eix del carrer 
Llibertat, que és un sector que també està molt tocat econòmicament i que les 
obres del pas sota la via l’han d’ajudar a incrementar, a dinamitzar aquesta 
zona i que a l’altra punta del barri estiguem planificant un altre tipus de sector 
comercial.   
 
Finalment una qüestió que també em genera dubte és el tema de la mobilitat. 
Tots sabem que els polígons o els sectors més allunyats de la ciutat doncs 
generen una dependència de l’automòbil i aquesta és una zona de la ciutat 
amb una forta demanda d’espai públic per a aparcar, perquè els habitatges 
doncs no tenen aparcament soterrat, perquè hi ha l’estació, que és un lloc de 
molta afluència i de demanda d’aparcament, i em generava aquest dubte que 
incrementar els usos doncs poguessin fer més pressió a l’hora d’aparcar al 
barri.  I amb tots aquests dubtes d’entrada ja dic que veurem com acaba el 
procés, però ens abstindríem.   
 
I finalment una qüestió que està associada íntimament amb Sínia de les 
Vaques, que és el port. Nosaltres ja fa un any i mig que hem demanat un debat 
sobre el port, se’ns va lliurar un dossier que ja està, que ha quedat al calaix, 
però que creiem necessari que s’ha d’abordar el desenvolupament econòmic 
doncs de la zona del port, perquè sabem que l’ampliació que està prevista al 
Pla Especial no s’abordarà en anys, perquè és una inversió doncs costosa i ara 
no és moment per fer aquestes inversions, però que d’alguna manera 
deslliguem el port, el deixem sense possible activitat econòmica.  No estic dient 
que hagi d’anar a la Sínia de les Vaques, sinó que hem de reflexionar i en 
aquest sentit instem a recuperar aquella moció i compartim la preocupació dels 
veïns i volem treballar doncs pel futur de la zona. Hem parlat amb el president 
de l’associació de veïns, hem tingut l’oportunitat de compartir aquests neguits i 
d’explicar-nos i doncs d’entrada doncs això, anunciar l’abstenció i el procés al 
final ha anat una mica precipitat.  L’altre dia a la comissió estava encara amb el 
boli, canviant els acords, limitant si havia de ser tants metres o tants metres, o 
menys metres quadrats l’ús comercial, i en aquest sentit, com que tot el procés 
no s’ha vist prou clar, em generava algun dubte.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
El senyor Rodríguez havia demanat la paraula. 
 
 
 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Molt breument, perquè recordant el passat m’he oblidat del futur més immediat, 
i en aquest sentit tant la planificació que es preveu demana que es revisi la 
delimitació de les trames urbanes consolidades que va aprovar aquest 
ajuntament per veure si la zona de la Sínia de les Vaques ja està inclosa.  Jo 
m’atreveixo a endevinar que no està inclosa i que per tant s’haurà de modificar.  
Està inclosa?  D’acord.   
 
ALCALDESSA 
 
Passo la paraula al senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
En tot cas, ja per contestar primer a la pregunta que acaba de formular el 
senyor Rodríguez.  Dir que sí, que precisament és l’únic sector que en aquests 
moments podríem dir que és industrial, o que manté activitat industrial, que 
està dins de la trama urbana consolidada.  Tal qual és possible precisament fer 
aquesta modificació i no és incloure el comercial, perquè el comercial ja existia, 
sinó en tot cas retirar la limitació que només feia possible que fos un comercial 
vinculat amb l’ús portuari.  Però sí que és. Per això nosaltres també des del 
principi sempre hem parlat que era una bona proposta des del punt de vista 
precisament que ja estava formant part de la trama urbana consolidada, que 
des de Comerç així ho reconeixien i que podia donar d’aquesta manera, pues 
bueno, la sensació d’un barri més de la ciutat, una ampliació del propi barri.   
 
Contestant una mica d’entrada, primer de tot agrair a tots el fet que aquesta 
moció, ay, aquesta proposta pugui tirar endavant.  A la senyora Sánchez 
agrair-li també la manifestació que hem treballat en col·laboració.  Jo crec que 
sí que hi ha hagut un bon enteniment, hem intentat des de totes les parts 
buscar aquest consens, perquè nosaltres des del principi sempre hem 
manifestat que per a nosaltres no era un objectiu l’aprovar-ho de la manera 
que volia el govern, sinó trobar la manera que entre tots debatéssim sobre el 
que podia ser bo per a aquesta zona de la ciutat o per poder incrementar 
aquesta activitat econòmica i que d’alguna manera poguéssim  tirar endavant, 
bueno, pues una situació que pel que fos -jo ara no vull qüestionar si s’havia fet 
bé o no s’havia fet bé-, sinó simplement perquè el resultat en aquest moment 
no funcionava, no estava tenint segurament l’objectiu, com ha dit la senyora 
Sánchez.    
 
És cert que en el moment que es van prendre unes decisions inicials no existia 
el Pla Especial del Port, però en aquest moment sí que existeix.  Tècnicament 
també hi ha alguna, bueno, algunes mancances, des del punt de vista de que 



 

 

segons quines activitats industrials que en aquell moment també es podien 
haver fet, no s’han pogut dur a terme perquè precisament el tema del transport 
és complicat també per accedir en aquest polígon i bueno, creiem que aquesta 
proposta pensada entre tots i debatuda entre tots podia ser la manera de que 
realment ajudés a millorar aquest sector de la ciutat. 
 
En quant a les propostes del grup d’Iniciativa, dir que home, no només les 
acceptem sinó que algunes ens han semblat molt interessants, com el cas per 
exemple de la modificació volumètrica que van plantejar ells, i vam parlar-ho i 
així els hi vam reconèixer, que realment em sembla una proposta molt bona 
per millorar segurament la fisonomia del propi sector.  En aquest moment 
sabem que està format per naus, però creiem que aquesta proposta el que pot 
ajudar és a que aquest espai d’aspecte industrial que en aquest moment no ho 
serà, però que l’aspecte continua d’alguna manera sent, pot ajudar a que això 
es pugui modificar.  Mantindríem sempre l’edificabilitat de les pròpies 
parcel·les, però sí que la pròpia configuració, mitjançant un Pla Especial molt 
senzill, que equivaldria pràcticament al que té que veure amb un Estudi de 
Detall, ens podria ajudar a que tot això anés agafant una configuració diferent. 
 
Nosaltres estem d’acord també de que això, de que la Sínia de les Vaques es 
debati en el marc del Pla General, per suposat, però creiem que el Pla 
General, sabem tots els que estem aquí que no serà una cosa que en mig any, 
en un any, en dos inclús, estigui redactat, i en canvi sí que pensem que o el 
POUM, perdó, no, el Pla General, en tot cas seria el nou POUM, però sí que 
creiem que home, en aquest moment necessitem mesures immediates, 
mesures d’ajut, en aquest moment tenim el que tenim, i home, pensar que hem 
d’esperar encara uns anys per tenir aprovat un nou  POUM, bueno, seria anar 
en contra del que realment podria ajudar o d’alguna manera podria ajudar a 
dinamitzar el que és aquest sector, amb lo qual no descartem des d’aquest que 
en el moment de revisió del POUM puguem tornar a parlar i puguem tornar a 
plantejar-nos tot el que tingui a veure amb els sectors de polígons de la ciutat, 
però sí que home, creiem que en aquest moment aquest impuls pot ajudar a 
una activació econòmica i a una regeneració del barri. 
 
Bueno, en quant a altres coses. S’han parlat de les POE que ja hem debatut 
bastant. Bueno, a veure, les POE sí que és cert que era un Pla que d’alguna 
manera organitzava el comerç, però també és cert que és un document del 
2005, que era vigent 4 anys, que deia la pròpia POE que aquest document 
s’havia de revisar un cop passessin aquests 4 anys, i en tot cas també estava 
enfocat a una conjuntura econòmica que segurament no tindria absolutament 
res a veure amb aquest moment.  Parlava precisament en aquest document, a 
més parla concretament de diferents sectors, com és l’Eixample de Mar, en el 
qual en aquell moment ja hi havia una previsió d’una consolidació bastant 
immediata, cosa que no ha sigut així per la situació. També parlava de 



 

 

l’Eixample Nord, de la possibilitat del nou creixement econòmic de l’Eixample 
Nord, cosa que també creiem que en aquest moment no ha seguit segurament 
el procés que havia de ser, amb lo qual, home, sí que està bé que hi hagués 
una planificació comercial, però també és cert que en aquest moment el que 
regula l’activitat comercial dins de la ciutat són les TUC o les zones amb 
possibilitat d’activitat comercial, i el que tenim és el que tenim, i la Sínia de les 
Vaques està dins de les TUC, amb lo qual l’activitat comercial debatuda 
totalment i d’acord jo crec que ens hem posat d’acord amb les diferents 
possibilitats del comerç que pogués haver, però bueno, que podia ser una 
alternativa també per a la regeneració del barri.  Simplement donar les gràcies, 
i bueno, en tot cas no m’estenc més.     
 
ALCALDESSA 
 
Hi ha alguna paraula més?  Abans de passar a la votació jo voldria agrair per 
acabar al senyor Luengo, en nom de l’Associació de Veïns de Baix  a Mar, per 
la seva intervenció i per tot el diàleg que hi ha hagut amb relació a aquest 
projecte, igual que també a tots els grups del Consistori, pel diàleg fluït i el 
treball que hi ha hagut, que ha fet possible que avui portem això a aprovació, i 
només sí que voldria destacar, que és un aspecte que s’ha tractat, però crec 
que és important tot plegat, i crec que com a govern ho hem de deixar clar.  Els 
temps que vivim són temps de canvis ràpids, de necessitats creixents i crec 
que és important destacar que hem de ser ràpids i àgils.  Algun regidor ha 
apuntat i en aquest sentit crec que no podem de cap manera deixar un tema 
que necessita una solució immediata, una possibilitat de reactivar 
econòmicament una zona, no la podem deixar de cap manera apalancada pel 
fet de que s’estigui revisant el POUM.  Això crec que és un tema que val la 
pena que ho destaquem, que com a govern no ho compartim.  No podem en 
aquests moments ser lents, rumiar-nos les coses, hem de ser àgils, trobar 
solucions ràpides, sempre parlades, però crec que sí, que és un repte que 
se’ns presenta, que amb això no podem aturar-nos.  Per tant crec que sí que 
és una reflexió que val la pena acabar, dir-la en acabar perquè hi ha hagut un 
parell de grups com a mínim que han dubtat de la idoneïtat de fer ara avui 
aquest pas, i jo crec que com a govern sí que la meva obligació és dir que 
estem convençuts de que ha d’anar per davant sobretot l’agilitat i buscar 
solucions ràpides a les problemàtiques que tenim a la ciutat.   
 
Per tant, sí que celebrem que això avui es pugui portar a aprovació, i que amb 
això puguem fer un pas important, entenem que per reactivar econòmicament 
aquell sector de la ciutat.  Dit això passem a la votació. 
 
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?  S’aprova, per tant, amb els vots a 
favor d’Iniciativa, la CUP, el Partit Popular i el Govern, i l’abstenció del Partit 
Socialista.  



 

 

 
Moltes gràcies a tots.  I si els hi sembla són les vuit i mitja, portem dues hores i 
mitja i crec que ens convé un descans de 10 minuts.  Tornem, per tant, a dos 
quarts i cinc.  
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 16 vots 
  Abstencions: PSC = 7 vots 
 
(PAUSA) 
 
 

  22.  SERVEIS A LA CIUTAT. APROVAR INICIALMENT EL PLA LOCAL 
DE L’HABITATGE 2013-2018. 

 
 
Relació de fets 
 
Tal com estableix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
els plans locals d’habitatge determinen les propostes i els compromisos 
municipals en política d’habitatge, i són la proposta marc per concertar 
polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat. 
 
L’any 2009 es va endegar la redacció del Pla Local de l’Habitatge de Vilanova 
i la Geltrú, amb l’objectiu de dotar el govern municipal d’un document que 
serveixi de referència en les polítiques d’habitatge del municipi per als propers 
anys. 
 
A finals de 2010 es va presentar el Volum I, d’Anàlisi i Diagnosi, que reflectia 
la situació de l’habitatge en el municipi i les problemàtiques en quant al seu ús 
i a les possibilitats d’accés real de la ciutadania. 
 
A partir del segon semestre de 2011, es va iniciar la redacció de la part 
programàtica del Pla, corresponent al Volum II del Pla Local de l’Habitatge, 
amb l’objectiu de concretar els instruments i els recursos disponibles per a dur 
a terme les polítiques d’habitatge en els propers sis anys. 
 
La redacció del segon volum del Pla va concloure el passat desembre de 
2012, i un cop sotmès a diversos processos de participació ciutadana i també 
a la valoració dels diferents grups municipals, ja ha quedat configurat el 
document definitiu del Pla Local de l’Habitatge 2013-2018, en dos volums, que 
s’adjunten a aquesta proposta. 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, en l’article 14, apartat 10, segons el qual “La tramitació i 
l’aprovació dels plans locals de l’habitatge s’han d’ajustar al que la legislació 
de règim local estableix respecte al règim de funcionament i d’adopció 
d’acords. La tramitació ha d’incloure un període d’exposició pública i 
mecanismes de participació ciutadana. L’aprovació correspon al ple de 
l’ajuntament”.  
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Local de l’Habitatge 2013-2018, que 
s’annexa a aquesta proposta. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública l’expedient i el document del Pla Local 
de l’Habitatge 2013-2018 pel termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS, a fi de 
què s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un 
dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i web municipal. 
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
TERCER. Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, el Pla Local de l’Habitatge 
2013-2018 aprovat inicialment es considerarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
QUART. Facultar Ia Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació 
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
CINQUÈ. Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet. 
 



 

 

JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, gràcies alcaldessa.  En tot cas, primer de tot demanar disculpes, 
perquè que se m’ha dit que no m’estengui, i crec que el tema serà complicat 
avui.  Normalment jo tendeixo a ser breu, però avui jo crec que els temes 
porten a que ens estenguem una mica més del compte.   
 
El Pla Local d’Habitatge que avui presentem per a la seva aprovació inicial és 
fruit del treball realitzat durans els darrers anys per tal de dotar-nos com a 
Ajuntament d’un document estratègic capaç de definir les polítiques locals 
d’habitatge i les accions que volem desenvolupar des del govern municipal en 
els propers 6 anys.  La redacció del Pla d’Habitatge s’ha dut a terme en dues 
fases.  En la primera es va realitzar l’anàlisi i diagnosi de la situació de 
l’habitatge al nostre municipi. Els estudis es van engegar l’any 2009, i va 
concloure al novembre del 2010, amb la presentació del primer volum del Pla 
Local de l’Habitatge, que reflectia la situació de l’habitatge en el municipi i les 
problemàtiques en quant al seu ús i les possibilitats d’accés real a la 
ciutadania.  A partir de la segona meitat del 2011, el nou govern municipal va 
decidir donar un nou impuls per a continuar el treball iniciat per a redactar ja la 
part més estratègica i decisiva del Pla: el programa d’actuacions previstes des 
de l’any 2013 fins al 2018.  Aquesta segona fase de redacció es va dur a terme 
amb el condicionament afegit que calia enllestir el document del Pla abans que 
finalitzés el 2012, per tal d’adequar-lo al nou marc normatiu de referència del 
Pla del Dret de l’Habitatge 2009-2012, que també finalitzava aleshores, tot i 
que finalment ha estat prorrogat degut a les eleccions anticipades.  Prèviament 
a l’inici de la redacció del programa d’actuació es va fer necessari actualitzar 
les dades presents en el volum 1 d’anàlisis de diagnosi, perquè les actuals 
circumstàncies socials i econòmiques ens ha obligat a fer un relectura de 
l’anàlisi presentada a finals de 2010, adaptant-se a la canviant situació actual.  
Una part important d’aquesta feina d’actualització es va enfocar a conèixer 
amb més detall la situació real de desocupació dels habitatges del municipi i 
també a valorar el seu estat de degradació o de necessitat de rehabilitació.  
L’estudi es va fer a través d’un treball de camp que va suposar la contractació 
de 9 persones a través de diversos plans d’ocupació de persones a l’atur.  
Finalment, tot aquest exercici de revisió ens ha permès incorporar les noves 
necessitats detectades entre la ciutadania i a l’àmbit de l’habitatge, i també 
entre els diversos sectors econòmics vinculats a l’habitatge, especialment el 
sector de la construcció, i d’aquesta manera modular les possibilitats reals 
d’ocupació municipals, atenent també el fet inexorable de que recursos 
disponibles a l’abast de l’administració han minvat de forma molt significativa. 
 
Un cop feta aquesta actualització, a principis del 2012 es varen definir els 
objectius i estratègies que havia de recollir el Pla, tenint ja en compte la nova 
realitzat detectada i a partir d’aquí es va abordar la redacció del programa 



 

 

d’actuació que configura el volum 2 del Pla Local de l’Habitatge.  A la redacció 
d’aquest segon volum del Pla s’ha fet un gran esforç de consens, cercant la 
participació, implicació de tots els grups municipals a través de diferents 
sessions de treball conjunt que han servit per a incorporar-les, per incorporar 
les seves aportacions al document final del Pla i sobretot comptant també amb 
la participació ciutadana.  Pensant en la incorporació de les opcions de la 
ciutadania, es van realitzar diferents sessions informatives i de debat al llarg de 
l’any 2012, i també es va elaborar una enquesta sobre habitatge que va estar 
disponible durant els 3 mesos d’estiu a la web municipal, i en format paper en 
diferents espais municipals, com oficines d’atenció ciutadanes i centres cívics.   
 
La programació de les actuacions ha intentat ser molt possibilista i en aquest 
sentit les accions del Pla s’han focalitzat en afavorir l’accés a l’habitatge a 
través del control, del bons ús dels immobles i l’habilitació dels parcs 
d’habitatge existents.  Altres accions com serien de planejament o de promoció 
d’obra nova, requereixen una forta inversió inicial i per aquest motiu s’han 
programat per als darrers anys el Pla i la seva realització restarà condicionada 
a la pròpia evolució del sector de l’economia en general.  Tanmateix, la 
proposta de programació que presenta el Pla Local d’Habitatge que avui 
portem per a la seva aprovació, serà revisada actualment per una comissió 
gestora del Pla, que determinarà les possibilitats reals d’anar afrontant cada 
actuació i propostes noves d’actuacions a les modificacions previstes segons la 
conjuntura de cada moment.  
 
Pel que fa al propi contingut del Pla de l’Habitatge, tots s’han vertebrat en 7 
grans línies d’actuació.  Una, la primera, de plantejament de gestió urbanística.  
El patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, promoció de l’habitatge, foment de la 
rehabilitació dels habitatges, ús adequat dels habitatges, l’accés a l’habitatge i 
recursos d’organització i coneixement, que alhora s’integren entre si per a una 
mateixa finalitat, fer efectiu l’accés dels ciutadans a l’habitatge digne i adequat 
de les seves necessitats i promoure l’adequació social en matèria d’habitatge, 
tot evitant el fenòmens de discriminació, exclusió, segregació o assetjament, i 
alhora impulsar la conservació i rehabilitació dels habitatges, així com la seva 
utilització adequada, de manera que ens garanteixi la seva qualitat i adequació 
de les normatives i criteris de seguretat i sostenibilitat ambiental i social, i 
alhora serveixi com a impuls decisiu a la reactivació del sector de la 
construcció i de la rehabilitació d’habitatges.  Més concretament el Pla Local de 
l’Habitatge de Vilanova i la Geltrú fixa els següents objectius a desenvolupar en 
els propers anys: preveure una oferta suficient d’habitatges per a la població en 
general, d’acord amb les necessitats derivades de la formació de noves llars i 
de la política urbanística municipal; vetllar perquè les persones amb majors 
dificultats econòmiques disposin dels ajuts necessaris per a possibilitar-los 
l’accés a un habitatge com a mesura complementària a l’oferta d’habitatge 
protegit, en especial el de lloguer; impulsar la rehabilitació i l’actuació de la 



 

 

normativa de l’habitatge i edificis d’habitatges existents, incidint en concret 
sobre els edificis d’habitatges que presentin risc o patologia severes, els 
edificis d’habitatges amb necessitats d’instal·lació d’ascensors o adaptació per 
a fer-los accessibles; els habitatges que incompleixen les normes 
d’habitabilitat, en especial els infrahabitatges, i els edificis d’habitatge amb 
necessitats de mesures d’adequació o millora de la seva ecoeficiència i 
sostenibilitat; i finalment preveure les mesures suficients per optimitzar la 
utilització del Parc d’habitatges existents i eliminar la situacions d’urbanització 
anòmala, sobretot pel que fa als habitatges buits.   
 
Per poder plasmar en accions concretes aquesta voluntat municipal, des de la 
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, hem elaborat el Pla Local 
d’Habitatge 2013-2018, que serà el document que emmarcarà totes les accions  
que es duran a terme en els propers 6 anys.  Amb l’aprovació del present Pla 
Local de l’Habitatge a l’ajuntament, donarà un pas més enllà, tot posant en 
valor les polítiques locals d’habitatge i reconeixent el paper que aquestes han 
de jugar dins l’administració local, donat que són sobretot els ajuntaments qui 
esdevenim l’administració més propera a les persones i per tant qui podem 
donar una resposta més immediata a les necessitats de la ciutadania, perquè 
no cal dir que l’habitatge és considerat un dret universal bàsic que alhora està 
molt relacionat amb les necessitats socials dels individus.  És un valor que va 
molt més enllà de conceptes econòmics i que constitueix el primer espai 
d’identitat i socialització de les persones.   
 
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú som conscients de la importància 
cabdal de l’habitatge en el desenvolupament de l’habitatge en la vida 
quotidiana de les persones, i sobretot ara que la conjuntura actual de forta crisi 
econòmica, és el moment en què esdevé més necessària la nostra implicació 
amb l’objectiu de: garantir l’accés a l’habitatge digne i adequat a totes les 
persones i especialment aquelles que es troben en una situació de major 
vulnerabilitat social i econòmica; vetllar perquè les persones amb risc de perdre 
el seu habitatge per no poder fer front a la hipoteca o al lloguer puguin trobar 
solucions a la seva situació que no impliquin obligatòriament la pèrdua del seu 
habitatge; impulsar la rehabilitació i conservació dels habitatges per a evitar 
riscos i la degradació dels edificis i com a mesura per a reactivar aquests 
sectors, com el de la construcció, que han estat més perjudicats a nivell 
econòmic i que presenten uns dels índexs d’atur més elevats.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA       
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
 
 



 

 

IOLANDA SÁNCHEZ   
 
Bé, tenim aquí per fi el Pla d’Habitatge, el Pla Local de l’Habitatge.  En tot cas 
comentar que és un pla d’habitatge que segurament quan s’inicia al 2010 
doncs teníem sobre ell moltes expectatives, i que avui els resultats  
segurament és un Pla d’Habitatge més frustrant per a la ciutat. Deixi’m dir això, 
perquè els plans d’habitatge, el Pla d’Habitatge neix bàsicament per l’impuls de 
la Llei al dret a l’habitatge, una llei que pel nostre país va ser molt avançada tot 
i per exemple doncs els retalls que va patir amb la famosa Llei Òmnibus, i que 
per  exemple treia la capacitat que ens havia donat la llei d’anar inclús a 
l’expropiació dels habitatges buits i que això doncs s’elimina de la llei.  Una llei 
avançada en el seu moment, que partia de dos grans formes de treball o 
instruments públics per a abordar l’habitatge, el dret a l’habitatge bàsicament.  
Una, la promoció pública d’habitatge, i l’altra la política social d’habitatge.  I dic 
que neix coix o que passat aquest temps doncs deix coix i segurament no és 
per culpa de l’ajuntament municipal, sinó bàsicament per una política de la 
Generalitat en aquest cas, que no ha avançat concretament en garantir aquest 
dret de l’habitatge.  El tema de la promoció pública de l’habitatge tampoc ho 
traurem tot de culpa de l’administració, sinó és la conjuntura. En aquests 
moments és impossible fer una promoció pública d’obra nova d’habitatge 
donada la conjuntura econòmica i en tot el sentit aquest retard de la 
planificació que podríem fer com a ciutat. Però sí que la política social 
d’habitatge, lamentablement tenim poques competències, per dir-ho així, i per 
altra pocs recursos, i en aquest cas l’acció que podem fer és una partida de 
recursos que ens ve de la Generalitat i que cada cop, com podem percebre i 
tenim i constatem a l’Oficina Local de l’Habitatge, els convenis es van reduint i 
per tant poca habilitació municipal tindrem per fer una política social d’habitatge 
clara.  Per tant, lamentem aquest procés, no és, no neix de la voluntat 
municipal, sinó bàsicament perquè ens estan lligant i ens estan retallant així, 
doncs ens estan lligant i ens estan retallant per fer en aquest sentit una política 
d’habitatge, evidentment que intentarà fer front a les necessitats i als 
problemes que té la gent, però amb una escassetat de recursos i 
d’instruments.  En tot cas bàsicament aquest document recull les possibilitats, i 
dic possibilitats que té municipalment per a intentar pal·liar, pal·liar i fer front a 
la situació, i per tant donarem el vot favorable al document, tot i lamentar això, 
que realment el nostre país no tingui realment una política d’habitatge que 
garanteixi el dret a tothom a l’habitatge.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Ràfols. 
 
 
 



 

 

RAIMON RÀFOLS 
 
Si, bé, gràcies.  Nosaltres, des de la CUP, primer creiem que cal emmarcar 
aquest Pla Local de l’Habitatge fent esment a la situació, al context actual que 
vivim i el creixement demogràfic, de paralització del sector de la construcció, 
de que a la ciutat tenim barris com deia el Joan, barris, molts barris a mig fer i 
també tenim, segons marca el propi anàlisi del Pla 2000, pisos buits de 
diverses tipologies que encara no sabem ni com estan ni geogràficament, a on 
estan ubicats, i sembla que fins al 2014 no tindrem aquest cens de pisos buits 
que des de la CUP fa temps que reclamem.  I també en el context aquest ha 
aparescut un nou actor, com són els bancs, que és un nou actor immobiliari a 
tenir en compte per a qualsevol política d’habitatge, per la gran quantitat de 
pisos que tenen en stock. També estem en un context municipal de revisió del 
Pla General, però sobretot d’una profunda crisi capitalista que colpeja amb 
força aquest dret tan essencial com és el tenir un sostre, una cosa tan 
elemental com tenir un sostre.  Per tant, ens trobem amb un canvi de 
paradigma que nosaltres creiem que no només el Pla aquest d’Habitatge no ha 
de ser només un tràmit per accedir a subvencions, diguem-ne, i que el 
requereix el fet de revisar el Pla General, etc., sinó que també ha de ser una 
aposta de ciutat estratègica per a garantir aquest dret fonamental que dèiem 
d’accés a l’habitatge. Per a això calen respostes fortes, valentes i trencadores 
si cal, això és la posició de la CUP i això és el que trobem a faltar en aquest 
Pla, aquest esperit de respostes valentes i fortes que traspassin una mica totes 
les polítiques que hem anat fent, que degut al panorama que tenim han estat 
en bona part errònies.  Però tot així no és un mal Pla, però sí que hi trobem a 
faltar més concreció, ja ho vem comentar en el seu moment, i mesures en el 
sentit que apuntàvem.   
 
No és un document estàtic, com també ha dit el regidor, sinó que és un 
document que durant aquests sis anys anirem treballant i des de la CUP 
intentarem aportar tot allò que puguem i que trobem necessari i vàlid.  També 
som conscients que aquí estem per jutjar el Pla aquest en concret i no totes les 
moltes coses que també s’estan fent des de l’Oficina Local i des de la 
regidoria, des de PIVSAM, etc.  Per tant, no vull que també només s’interpreti 
diguem que no s’està fent res, sinó que sabem que s’estan fent moltes altres 
coses, però parlem del Pla en concret.  Per tant, creiem que és una bona 
declaració d’intencions però al nostre entendre li cal més ambició, més 
radicalitat, ja que la situació social que vivim ho requereix, perquè és tant o 
més radical i creiem que hauria de contemplar sobretot més mesures contra 
els desnonaments, malgrat que també hi hagi una comissió que se 
n’encarregui. També calen més mesures perquè el jovent puguem accedir a un 
habitatge digne a la ciutat, més fermesa davant dels casos d’assetjament 
immobiliari i sobretot, al parer de la CUP, més mecanismes per fer aflorar els 
pisos buits al mercat de lloguer.   



 

 

 
Sabem que tot això no és fàcil i que ens hem de trencar les banyes,  i en 
aquest sentit també hem fet alguna proposta, com per exemple que 
l’ajuntament sigui qui rehabiliti determinats pisos a través de convenis amb els 
propietaris i que després el lloguer social que en generin serveixi per a cobrir 
aquesta rehabilitació, perquè entenem que també l’ajuntament no només ha de 
fer subvencions, perquè després també s’ha de retornar si això comporta un 
valor als propietaris en aquest cas, o fins i tot també creiem que, bueno també 
vam demanar en el seu moment, i creiem que s’han de buscar les fórmules 
legals que calguin per gravar els pisos buits. Creiem que també és una mesura 
que pot ajudar a molta gent a treure aquests pisos al mercat de lloguer, perquè 
realment fan falta degut a la situació, com també ha apuntat la Iolanda, que és 
molt difícil fer promoció d’obra pública, i des de la CUP no som partidaris 
perquè tenim aquests 2000 pisos buits, no creiem que haguem de fer noves 
construccions a la ciutat, o fins i tot com han fet avui, estic parlant dels del PP, 
hi ha una certa... doncs també com han fet a València, al País Valencià, a 
Alsira, fins i tot una alcaldia del PP ha expropiat pisos als bancs, pisos que 
estan en mal estat i els ha expropiat, i bé, són mesures també a contemplar i 
que també s’estan contemplant en altres municipis del Principat, que creiem 
que són propostes interessants a tenir en compte.   
 
Un altre aspecte del Pla que ens trontolla una mica a la CUP és el primer eix, 
que no ha fet molta referència en Joan quan ho ha exposat, que és el que fa 
referència al Planejament i gestió urbanística.  Entenem que no és realista, 
diguem, el que proposa, el que apunta, ja que dóna compte amb certs 
desenvolupaments, com el de l’Eixample Nord, de la construcció de la pastilla 
de l’avinguda Cubelles, aquella que ara és un aparcament, per fer habitatges 
dotacionals, etc., que nosaltres creiem aquestes circumstàncies bastant 
improbable en aquests propers anys, i per tant contemplar-los com a una 
mesura a tenir en compte, és si més no al nostre entendre, dubtós.  I també 
tenim sobre la taula una revisió del Pla General, i en aquest sentit creiem que 
aquest pla posa sobre la taula determinats debats que traspassen el marc del 
propi Pla i toquen de ple aquesta revisió, com per exemple no compartim que 
s’enceti per aquesta via del Pla Local de l’Habitatge per exemple una prova 
pilot per a la integració d’alguna de les urbanitzacions il·legals que tenim a la 
ciutat.  Creiem que és un debat que mereix un... bueno, és un tema que mereix 
un debat al respecte, molt necessari, però que veiem una mica precipitat que el 
Pla ja apunti en aquest sentit.  Així doncs, tot i compartir part dels objectius 
estratègics que marca aquest Pla, i creure que apunta a bons mecanismes i 
que hauria... i que tots plegats hem d’aportar durant aquests anys el màxim 
d’aportacions i d’idees possibles, no és el Pla ambiciós que la CUP considera 
necessari per a combatre la dura realitat que vivim i per tant no li donarem 
suport explícit, però si que tampoc volem obstaculitzar-lo, i per tant ens 
abstindrem. 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Ràfols.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per començar que el nostre grup es posicionarà favorablement a la 
votació d’aquest Pla Local de l’Habitatge.  Recordar la necessitat del mateix 
per tal de donar resposta a l’accés a l’habitatge, i l’accés al dret de l’habitatge 
de les persones de la nostra ciutat.  En els seus orígens, quan van sorgir la 
necessitat d’elaborar un pla d’aquestes característiques, era precisament en un 
moment en què la ciutat estava creixent, estava creixent molt, s’estava 
construint molt, també els preus creixien d’una forma molt important, i 
enteníem que en aquell moment hi havia un sector a la població que no podia 
accedir a l’habitatge, fonamentalment pels preus que hi havia, i per tant es feia 
necessari que hi haguessin actuacions d’habitatge protegit a la nostra ciutat. Hi 
havia alguna actuació aïllada, per part de l’administració de la Generalitat, però 
hi va haver una època bastant important i bastant gran en què no hi va haver 
tampoc cap mena d’actuació per part de l’ajuntament en aquest sentit, fins que 
al final es va fer, es va acabar fent una actuació.   
 
Per tant, la necessitat del Pla Local de l’Habitatge per tal de donar resposta a 
les necessitats dels ciutadans, ve d’uns anys enrere i d’unes condicions 
extraordinàriament diferents.  Certament es comença en la seva redacció pels 
voltants del 2009-2010, amb unes circumstàncies diferents, un pèl diferents de 
les actuals, s’han hagut d’anar modificant i adequar-se a les circumstàncies 
actuals i per tant creiem que aquesta en aquest moment pot ser una bona eina 
per tal de que en el futur més immediat poder donar resposta a les necessitats 
que ara són extraordinàriament diferents a les que hi havia, per exemple, 10 
anys enrere.  Però en aquest sentit sí que cridar l’atenció de manera que 
aquest Pla, o qualsevol pla, serà útil en la mesura en què siguem capaços de 
detectar quan es produeixen canvis en el sectors per tal de poder-lo adequar a 
les circumstàncies corresponents a cada moment.  Només d’aquesta manera 
serem capaços de que un pla d’aquestes característiques sigui certament útil i 
eficaç pel propòsit que es persegueix. Sense perjudici de que en el període 
d’al·legacions el nostre grup pugui presentar, pugui fer-ne alguna de concreta 
respecte dels diferents aspectes que s’hi contemplen, li donarem el nostre vot 
favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Llobet. 
 



 

 

GERARD LLOBET  
 
Sí, gràcies.  Per anunciar d’entrada el vot afirmatiu del grup Socialista, si bé 
també com tots els grups amb matisos, perquè és un Pla complexe, és un Pla 
fins al 2016, i en aquest sentit compartim també doncs que tot el tema associat 
a la gestió urbanística, de ben segur que serà molt complicat tirar-ho endavant 
en els moments que vivim.  Tot i això, doncs com que és un Pla que s’anirà 
revisant i s’anirà fent avaluació com correspon amb un Pla Local d’Habitatge, 
doncs hi estarem a sobre i ja hi anirem treballant.  Nosaltres el procés del Pla 
Local ens el vam... degut a la conjuntura, ens ho vam plantejar amb tres grans 
ítems, no?, amb tres grans eixos: un que era l’accés al dret a l’habitatge; el 
segon i d’acord amb les circumstàncies actuals, és fer aflorar tot l’habitatge buit 
i tota la problemàtica que hi ha en aquest àmbit, i un tercer que és la qüestió 
econòmica associada a l’habitatge, que és la rehabilitació, i aquí doncs també 
hem incidit en el passat, amb les ordenances fiscals, doncs que és un dels 
mecanismes per implicar i per donar suport amb el canvi de tendència que ha 
d’haver-hi en l’àmbit de la construcció per passar cap a una ciutat més 
sostenible des del punt de vista, repeteixo, de la construcció. 
 
En primer lloc, amb el tema de l’accés a l’habitatge.  Parlant d’ajudes, de que 
necessitem que les administracions que també són competents en matèria 
d’habitatge i que tenen més recursos, com són Generalitat i l’Estat, doncs 
vehiculin processos i procediments i instruments per ajudar la gent a accedir a 
l’habitatge.  I aquí no és casualitat que quan va haver-hi els canvis de govern 
del PP i de Convergència el primer que van suprimir doncs va ser la renda 
bàsica d’emancipació de l’Estat i el lloguer just, que era una política de la 
Generalitat, i en aquest sentit doncs sí que lamentem que això impedeixi a 
molts joves a accedir a l’habitatge. 
 
En segon lloc, i també en el tema de l’accés a l’habitatge, toca parlar de 
desnonaments en aquest plenari, crec que cal un impuls en aquesta ciutat, un 
impuls polític de parlar de tema de desnonaments.  En aquest plenari només 
hem parlat de desnonaments perquè els grups de l’oposició hem portat 
mocions per parlar d’aquesta qüestió.  I el grup socialista va posar sobre la 
taula una comisió de seguiment que només s’ha reunit un cop, es va reunir 
l’any passat només un cop i creiem que és un tema prou important com per 
parlar.  Amb això no estic dient que des del punt de vista tècnic ens consta que 
es va treballant, però des del punt de vista polític creiem que cal un lideratge 
més ferm i més consistent com hi ha hagut en altres municipis. 
 
Finalment, finalment no, en el tema de l’accés a l’habitatge, falta aflorar, 
ressorgir el tema de l’habitatge buit, i aquí sí que hem de parlar de noves 
proposes i estem contents de que s’hagi recollit el que havíem proposat des 
del grup socialista, amb noves fórmules, amb temes de compartir pis, amb 



 

 

censos d’habitatges buits, amb tema de la masoveria urbana, amb noves 
polítiques que permetin precisament treure habitatge buit que hi ha a la ciutat i 
que malauradament hi ha molt. 
 
I finalment un tercer eix és el tema de la rehabilitació, que creiem que pot ser 
una aposta de ciutat, una aposta des del punt de vista econòmic, una aposta 
de la rehabilitació energètica, i aquí sí que està recollit al Pla Local.  I finalment 
doncs agrair als tècnics, a les dues persones que han liderat aquest procés del 
Pla Local, perquè crec que han fet una bona feina, hem estat moltes hores 
amb els grups municipals, amb la resta de grups parlant d’aquesta qüestió, i jo 
crec que també s’ha d’agrair la feina que han fet.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, gràcies.  Bueno, primer de tot agrair-li al senyor Llobet, no per part 
meva, sinó dels tècnics, que realment sí que és cert que han fet un gran esforç 
i li agraeixo que així ho reconegui públicament, perquè és cert que hem tingut 
uns tècnics que a més crec que no han fet simplement una tasca o una feina 
que els hi corresponia, sinó que realment s’han implicat d’una manera molt 
profunda en la tasca que estaven realitzant.  
 
Per ser breu, ja, perquè crec que tenim manca de moltes coses i hem d’anar 
acabant aquest tema, dir-li, comentar-li al senyor Ràfols, quan parlava de 
l’ambició del Pla, no?  A veure, segurament tots voldríem ser una miqueta més 
ambiciosos amb aquest Pla, no?  També tenim una realitat, que és la situació 
que tenim, el temps també del que disposàvem per realitzar aquest Pla, no?  
S’ha hagut de fer una tasca de camp molt precisa, amb molta... buscant molta 
informació.  El temps que teníem és el que teníem, també teníem un límit que 
era a finals del 2012.  Sabem que degut al canvi d’eleccions o a les eleccions 
anticipades podem disposar d’un trimestre més, però també tota la feina que 
s’ha intentat fer d’alguna manera s’ha hagut de concentrar en un temps que 
era el que ens quedava, no?  Però clar, amb el que deia... aquest document és 
viu, és un document que ens permet anar evolucionant i anar d’alguna manera 
modificant en la línia de com anem evolucionant i de com vagi evolucionant la 
societat.  Segurament fa cinc anys, si haguéssim fet un Pla de l’Habitatge, no 
ens haguéssim imaginat en cap moment la situació en la que ens podríem 
trobar ara, amb lo qual segurament ara és molt difícil preveure quina situació 
tindrem d’aquí cinc-sis anys, que és el que ens duraria el Pla.  Amb lo qual jo 
crec que aquest Pla ens ha de permetre això, no?, anar adaptant-nos 
segurament a les situacions que ens anem trobant.  Existirà, com diu el Pla, 



 

 

una comisió de seguiment, ja veurem de quina manera es forma aquesta 
comisió, però que vetllarà perquè totes les polítiques que marca el Pla es vagin 
desenvolupant i en tot cas anar aportant les noves que la nova situació 
marquin. 
 
En tot cas agrai’ls-hi el vot favorable a la majoria i.... 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Passem, si no hi ha més paraules, a la 
votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a 
favor de tots els grups i l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (2) i ICV (2) = 20 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 

 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’apartat de donar compte de diferents convenis, sobretot, i com 
venim fent darrerament en aquests punts, els anirem enumerant i si algú vol fer 
alguna intervenció sobre algun punt m’ho demana i així ho farem. 
 
 

 23. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDESSA DE NOMENAMENT DE REGIDORS DEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP A LES DIFERENTS COMISSIONS 
INFORMATIVES. 

 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldessa, de data 8 de febrer de 2013, que 
diu literalment el següent: 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

Relació de fets 
 
Atès que fruit de la substitució del regidor QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ pel Sr. 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO, resulta necessari reorganitzar el cartipàs 
municipal pel que fa als membres de les diverses comissions informatives. 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
Atesa la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar els regidors del grup municipal de la CUP que s’esmenten 
a continuació com a membres de les Comissions Informatives, segons el detall 
següent: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
Sr. MARC FONT I RIMBAU, en substitució del Sr. Quim Arrufat Ibáñez. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS 
PERSONALS SECTORIALS 
 
Sra. MARTA RIUS GALLART, en substitució del Sr. Quim Arrufat Ibáñez. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
Sr. RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO, en substitució del Sr. Marc Font i 
Rimbau. 
  
SEGON. Es donarà trasllat d’aquest Decret als interessats, als presidents/es 
de les Comissions Informatives i se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament.” 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 

 24. DONAR COMPTE DE DIFERENTS CONVENIS APROVATS PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 

 
•    CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA 

DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA D'ADHESIÓ AL PROGRAMA 
APROPA CULTURA. 

 
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2013: 
 
“Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA DE 
L’AUDITORI I L’ORQUESTRA amb NIF G64006646, el qual s’adjunta i figura 
com annex I al present acord. 
 



 

 

Segon.- Destinar la quantitat de MIL DOS-CENTS DEU EUROS (1.210 €) a la 
Fundació esmentada en el punt primer d’aquest acord en concepte d’aportació 
inicial i única amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
 
- 31.330.2260602 Suport a la creació .............................................. 605 € 
- 35.230.222610 Programes de suport ............... ............................ 605 € 
 
Tercer.- El present conveni tindrà una vigència de 3 anys des de la data de la 
seva signatura prorrogant-se automàticament arribada la data d’extinció si cap 
de les parts expressa per escrit la seva voluntat de renunciar a l’adhesió al 
programa APROPA CULTURA amb una antelació mínima d’un any. 
 
Quart.- Es faculta a l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per a la signatura d’aquest 
conveni. 
 
Cinquè.- Notificar l'acord a la Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra”. 
 
 
Conveni de col·laboració que celebren la Fundació de l’Auditori i l’Orquestra i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per adherir-se al programa APROPA 
CULTURA 
 
A Barcelona, el 2 de gener de 2013. 
 
R E U N I T S 
 
D’una part, senyor JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, director de serveis i apoderat 
de la FUNDACIÓ PRIVADA DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA (en endavant, la 
FUNDACIÓ), amb domicili a Barcelona, carrer Lepant 150, 08013 i número de CIF G-
64006646, actuant en el seu nom i representació conforme facultats recollides en 
l’escriptura pública autoritzada pel Notari de Catalunya Sr. Miquel Tarragona 
Coromina, en data 29 de febrer de 2012, sota el núm. 534 del seu protocol. 
 
De l’altra part, la senyora NEUS LLOVERAS MASSANA, alcaldessa de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (en endavant, l’AJUNTAMENT), amb 
domicili a Vilanova i la Geltrú, plaça de la Vila núm. 7, 08800 i número de NIF P 
080300 I, actuant en el seu nom i representació. 
 
E X P O S E N 
 
Primer.- Que La Fundació va crear i iniciar l’activitat educativa i formativa anomenada 
L’AUDITORI: APROPA amb l’objectiu de facilitar l’accés a la seva programació 
musical a les persones amb necessitats socials de tota Catalunya 
 
Posteriorment, aprofitant l’experiència aportada per quatre temporades a L’AUDITORI 
de Barcelona i amb el reconeixement i prestigi obtinguts, la FUNDACIÓ va crear el 
programa APROPA CULTURA amb l’objectiu de fer extensible la proposta a altres 



 

 

equipaments culturals de relleu; a data d’avui hi col·laboren, entre d’altres, el Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors, ostentant la 
FUNDACIÓ la representació i direcció del programa. 
 
Que aquest programa existeix gràcies al suport econòmic i de difusió del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, del 
Departament d’Acció Social de L’Ajuntament de Barcelona i del Departament de 
Benestar Social de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de l’Auditori 
Eduard Toldrà i el Teatre Principal, a partir d’ara “l’equipament” adherir-se al 
programa APROPA CULTURA motiu pel qual subscriuen el present conveni de 
col·laboració que regularà els termes i condicions d’acord amb els següents 
 
P A C T E S 
 
Primer.- Adhesió a APROPA CULTURA. 
 
S’adhereix al programa APROPA CULTURA amb l’objectiu de facilitar l’accés a la 
seva programació d’espectacles a persones amb necessitats socials. 
 
Segon. Aportacions de la FUNDACIÓ a APROPA CULTURA 
 
2.1. La FUNDACIÓ a través del projecte Apropa Cultura s’encarregarà del disseny, 
impressió i difusió del fulletó del programa que es distribuirà entre totes les entitats 
socials de Catalunya, i en el qual hi figuraran els logotips de tots els equipaments 
culturals adherits al programa. 
 
2.2. La FUNDACIÓ gestiona el portal web www.apropacultura.cat adreçat als centres 
socials de Catalunya, amb tota l’oferta de places d’espectacles cedida pels 
equipaments culturals de Catalunya que hi participen. 
 
2.3. A la FUNDACIÓ li correspon la propietat i gestió de la base de dades dels 
centres socials inscrits al programa Apropa Cultura, així com la responsabilitat sobre 
la seva admissió, verificació de les dades i manteniment. 
 
Tercer.- Aportacions de la FUNDACIÓ a l’equipament. 
 
3.1 LA FUNDACIÓ es compromet a crear el logotip conjunt de l’equipament amb el 
segell social Apropa Cultura, facilitar-lo a l’equipament i autoritzar el seu ús per a la 
difusió de l’adhesió al projecte social APROPA CULTURA dins les comunicacions 
pròpies de l’equipament, (fulletons, web..) com a participant de la xarxa 
d’equipaments culturals participants en el present programa social, reconegut per les 
Institucions Culturals i Socials de Catalunya.  
 
3.2. LA FUNDACIÓ facilitarà les adaptacions informàtiques que siguin necessàries 
per a que l’equipament pugui introduir l’oferta de places d’espectacles, i tanmateix 
posarà a l‘abast de l’equipament, programes de gestió per facilitar internament la 
gestió dels pagaments, de taquilles i de personal de Sala. APROPA CULTURA 



 

 

realitzarà la formació presencial del personal de l’equipament per a l’ús d’aquestes 
eines, així com el suport al llarg de tot l’any. 
 
3.3. LA FUNDACIÓ lliurarà a l’equipament 3.000 sobres americans amb el logotip de 
l’equipament i el segell Apropa Cultura per al lliurament de les localitats als grups 
socials. 
 
Quart.- Obligacions per part de l’equipament. 
 
4.1.. L’equipament s’obliga a oferir a partir de la data de signatura d’aquest conveni, 
com a mínim, un 2% de les localitats de bona ubicació i fàcil accés i corresponents a 
la seva programació habitual, al preu de 3 euros, les quals podran adreçar-se al 
sector social amb localitats. La disposició a la sala d’aquestes localitats s’intentarà 
que no siguin en grups més gran de 10 persones, per facilitat la seva inclusió. 
 
L’equipament te l’opció de triar si vol oferir una altre quantitat de localitats a grups 
socials i de la salut que no estan en risc d’exclusió social però que se’n beneficien 
molt de la cultura per donar valor a la seva associació. Per aquests grups es podran 
reservar localitats a preu reduït (mínim amb un descompte del 50% sobre el PVP) 
d’aquelles sessions o espectacles que decideixi lliurement l’equipament. 
 
L’annex adjunt descriu els espectacles, sessions, places a 3 euros i places de cadires 
de rodes destinades a col·lectius amb risc d’exclusió social, així com les places per a 
altres grups socials en tarifa reduïda. 
 
4.2 Referent als espectacles triats pels centres socials, que en principi inclourà 
pràcticament la totalitat de la programació, l’equipament ha de reservar unes places 
pel projecte apropacultura, en el cas que per altres causes no sigui possible, 
s’intentarà compensar amb places d’altres sessions o espectacles. En cas de poder 
triar, és preferent l’horari de tarda, millor que de nit. Si l’equipament té una oferta 
educativa entre setmana en horari escolar, aquests espectacles també s’han incloure 
a la programació oferta. 
 
4.3. L’equipament es compromet a realitzar una sessió informativa trimestral 
adreçada al sector social per presentar la programació trimestral per part dels 
programadors artístics, en el si de la institució o d’altres equipaments de la mateixa 
localitat adscrits al programa Apropa Cultura. 
 
4.4.L’equipament designarà dins el seu equip dos interlocutors, un de l’Auditori 
Eduard Toldrà i l’altre del Teatre Principal, responsables de dur a terme l’atenció al 
client i les comunicacions amb la FUNDACIÓ en referència al programa Apropa 
Cultura. 
 
4.5. L’Equipament realitza amb la signatura del present conveni, una aportació inicial i 
única a favor de la FUNDACIÓ de 1.000 euros més IVA. 
 
4.6. L’equipament possibilitarà l’accés a usuaris de cadires de rodes i disposarà de 
places 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda pròximes a l’equipament. 



 

 

 
4.7. L’equipament es compromet a no fer cap ús de la base de dades de centres 
socials inscrits a Apropa Cultura amb finalitats diferents a les pròpies d’organització i 
gestió de les activitats que s’emmarquen en el programa objecte del present conveni. 
 
4.8 Per indicacions de la Generalitat –Departament de Benestar Social i Família-, 
l’equipament s’ha d’adherir a la targeta de la discapacitat pel que fa la venda 
d’entrades al públic individual, reconeixent el dret a descomptes sobre el PVP per 
titulars de la targeta i pel seu acompanyat quan s’acrediti al seva necessitat. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni tindrà una vigència inicial de tres anys des de la data de la seva 
signatura prorrogant-se automàticament arribada la data d’extinció si cap de les parts 
expressa per escrit la seva voluntat de renunciar a l’adhesió al programa APROPA 
CULTURA amb una antelació mínima d’un any. 
 
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document 
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament. 
 
 

•    CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT DEL 
TEATRE DE LA DIPUTACIÓ PER A LA CREACIÓ DE PROJECTES 
COMUNS EN EL CAMP ARTÍSTIC I CULTURAL. 

 
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2013: 
 
“Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’INSTITUT DEL TEATRE 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA amb NIF P5800024A, el qual s’adjunta i 
figura com annex I al present acord i que té com objectiu bàsic la creació de 
projectes comuns en el camp artístic i cultural. 
 
Segon.- El present conveni tindrà una vigència de 4 anys des de la data de la 
seva signatura prorrogant-se expressament per períodes anuals. 
 
Tercer.- Es faculta a l’Il.lma. Sra. Alcaldessa o en el seu lloc a la regidora de 
Cultura per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Quart.- Notificar l'acord a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.” 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I L’INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, 



 

 

 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (en endavant AJUNTAMENT) 
representat per la Sra. Marijó Riba Huguet, en qualitat de regidora de Cultura de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, actuant en representació d’aquest, 
amb NIF núm. P-0830800-I, adreça a la plaça de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú 
(08800), segons acord de Junta de Govern de data 12 de febrer de 2013, assistida 
pel Secretari General, Sr. Isidre Martí Sardà 
 
De l’altra, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueras President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la 
Diputació de Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de 
data 2 de maig de 2012 (BOPB 10 de maig de 2012), amb domicili a la Plaça 
Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
MANIFESTEN 
 
Que l’Institut del Teatre és un centre superior de formació, d’investigació i de difusió 
de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de 
festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la 
cooperació en la divulgació i suport a activitats que, dintre de l’àmbit dels seus 
objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 
 
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la regidoria de Cultura i 
mitjançant la programació estable de l’Auditori Eduard Toldrà i el Teatre Principal, és 
un ens públic amb l’objectiu d’exhibir i difondre les arts esceniques i musicals de 
qualitat i diverses de manera estable a tots els segments de públic. 
 
Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de 
permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels 
objectius que ambdues es proposen. 
 
Que per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació 
al qual puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-
se a terme. 
 
Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre celebrada el------- 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 



 

 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i l’Institut del Teatre en els aspectes acadèmics i investigadors, 
així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i 
cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna 
de les institucions, en el marc de les activitats que es desenvoluparan en el Teatre 
Principal de  Vilanova. 
 
Segon.- Són objectius d’aquest conveni marc: 
 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Col·laborar en activitats de docència d’interès comú i, en especial, les referides  als 
ensenyaments que s’imparteixen a l’Institut del Teatre, concretament en l’EESA/CPD 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 
professionals que s’imparteixen a l'Institut del Teatre. 
5. Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin 
beneficiar ambdues institucions. 
6. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es consideren d’interès 
comú. 
7. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Tercer.- Per portar a terme els objectius que s’especifiquen en els paràgrafs anteriors, 
les parts consensuaran un Pla Anual d’Activitats, en el qual s’establiran les activitats a 
realitzar i la participació de cadascuna. 
 
Quart.- Quan ambdues institucions ho considerin oportú podran proposar la 
col·laboració de tercers per a la realització de les activitats esmentades. 
 
Cinquè.- Per al desenvolupament de les activitats plantejades a l’article segon, les 
parts formalitzaran convenis específics que contindran una descripció del projecte, 
nom del representant de cada una de les parts, obligacions, terminis i cronogrames 
d’execució, planificació dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, 
aportacions econòmiques, si s’escau, i fonts de finançament. Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Sisè.- La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni 
s’efectuaran per aquella de les parts que en el seu cas es consideri adient. En 
qualsevol cas, es farà constar la col·laboració entre ambdues entitats en el material 
de promoció, difusió i publicitat de l’activitat, mitjançant la incorporació dels 
corresponents logotips. 
 
Setè.- Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys a partir de la seva signatura.  
 
En acabar aquest període, es podrà prorrogar expressament per períodes anuals. 
 
Vuitè.- Formes d’extinció. 
 
Aquest conveni quedarà sense efecte per: 



 

 

- Impossibilitat sobrevinguda de realitzar l’objecte del conveni. 
- Per incompliment manifest d'alguna de les parts signants. 
- Per qualsevol de les causes establertes per la llei. 
 
Novè.- Litigis i controvèrsies. 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni 
s’intentarà resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent 
aplicable a aquest conveni que vindrà referida als jutjats i tribunals competents. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document, que s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats. 

 
•    CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

DEL GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, 
OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES I VILANOVA, RELATIU A 
L'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGÈNCIA PER A DONES 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I/O EN SITUACIÓ DE RISC. 

 
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2013: 
 
“PRIMER. Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Garraf i els Ajuntament de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant 
Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Les despeses que es generin per aquest concepte estan incloses a 
l’acord de la Junta de Govern Local del 29 de gener de 2013 relatiu al 
Programa d’ajuts econòmics a les famílies, a càrrec de la partida 
35.230.22650 d’ajuts econòmics. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni i altra 
documentació necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el contingut d’aquest acord, juntament amb el conveni 
signat per l’alcaldessa, senyora Neus Lloveras i Massana, al Consell Comarcal 
del Garraf.” 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

El Ple es dóna per assabentat dels tres convenis. 
 
 
ALCALDESSA 
 
I passem a l’apartat de mocions.  Pel que fa a l’apartat de mocions, ens 
demanen uns ciutadans que són presents a la sala si podem avançar la moció 
número 30.  Si no els importa, avancem la moció... comencem per la moció 
número 30.  Gràcies. 
 

 30. MOCIÓ DEL PSC DE SUPORT A LA LLIBERTAT DELS PRESOS 
POLÍTICS SAHRAUÍS I PER A LA PROTECCIÓ DELS DRETS 
HUMANS EN EL SÀHARA OCCIDENTAL. 

 
El 8 de novembre de 2010, el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-
Aaiun, organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves 
deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces 
d’ocupació marroquines causant víctimes i desapareguts. 
 
Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació 
en què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, 
últim territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de 
drets humans, espoli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, 
desaparicions i tortures. 
 
Pel que s’ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta 
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del 
Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís 
per responsabilitzar-los de la mort d’agents marroquins en els esdeveniments 
del desmantellament violent de Gdeim Izik. 
 
Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del 
Sàhara Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal 
militar que, segons el parer de nombrosos observadors internacionals, no va 
comptar amb les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què 
suposadament van ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars 
dels acusats. A més, només es va practicar una prova forense i no es va 
realitzar cap test d'ADN. 
 
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar 
marroquí va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 
anys de presó, a altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos 
anys de presó. Aquestes penes duríssimes suposen un nou atemptat contra el 



 

 

poble sahrauí, contra el seu dret d’autodeterminació i la seva existència, ja 
que es tracta d’un poble sotmès permanentment a violacions per part de la 
força ocupant marroquina. 
 
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament 
Europeu han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint 
que la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió 
de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el 
respecte a els drets humans del poble sahrauí.  
 
El passat 7 de febrer, l’ultima sessió del Parlament Europeu va aprovar el seu 
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides 
a celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on es sol·licita, a més 
d’una solució justa i duradora al conflicte mitjançant l’exercici d’un referèndum 
d’autodeterminació, la llibertat de tots els presos polítics sahrauís. 

 
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22º 
període de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides 
(2013/2533 (RSP))  
 
”21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets 
humans al Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets 
fonamentals del poble del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat 
d’associació, la llibertat d’expressió i el dret de manifestació, exigeix 
l’alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el nomenament 
d’un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d’un seguiment 
internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna 
suport a una solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions 
de les Nacions Unides;” 

 
En base als motius exposats, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple 
municipal l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
”PRIMER. Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del 
Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la 
llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de 
Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com 
demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la 
necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans al 
Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en 



 

 

l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen 
nombroses resolucions de les Nacions Unides. 
 
SEGON. Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, a l’ambaixador 
del Marroc a Madrid, al cònsol del Marroc a Barcelona, al president del 
Congrés de Diputats, al president del Senat, a la presidenta del Parlament de 
Catalunya, al president del Parlament Europeu i a l'alta representant de la 
Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, hi havia una intervenció per un tema d’ordre, deien? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, d’ordre o en tot cas... a la Junta de Portaveus es va dir que era una moció 
que era oberta i en tot cas hi va haver-hi grups que van dir que s’hi sumaven 
en aquesta moció, i a mi em semblava, potser em vaig equivocar, eh?, però 
vaig interpretar que en l’ordre del dia figuraria que no és del PSC només, sinó 
que és del PSC i de diversos grups que també donaven suport, no?, en tot cas 
és perquè quedi clara aquesta circumstància, eh?  I el mateix amb la moció 29, 
que vam dir que el ser una qüestió més institucional, que potser posaríem un 
punt de l’ordre del dia que seria “proposta de la Junta de Portaveus” i 
aleshores hi hauria aquestes mocions que són més institucionals, no?  Em 
semblava recordar que havíem quedat així, i en tot cas si no és així, doncs 
rectifico i ja està. 
 
SECRETARI 
 
S’havia quedat “amb el suport”, perquè llavors com que el tema és si compta o 
no compta per un o per l’altre, es va quedar que el presentava un amb el 
suport qui volgués, perquè em sembla que amb el tema aquest que si 
comptàvem un o l’altre no us vau posar massa d’acord. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Pues en tot cas, fins que no arreglem el ROM, demanaria que quan fos així 
doncs que posi: “moció” del grup que ho ha entrat el dilluns, “amb el suport” 
dels diferents grups que s’hi sumin. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Llobet. 



 

 

 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies.  Aquesta moció, que neix de la Plataforma d’Acció Internacional per 
als Presos Polítics Sahrauís de Gdeim Izik, que és el campament que va ser 
desallotjat, un campament que es va situar a prop de la ciutat de l’Aaiun, 
organitzat per milers de persones, unes 20.000, per protestar per les 
deplorables condicions de vida i que pretenia denunciar la situació en què 
viuen els sahrauís al territori no autònom del Sàhara.   
 
El 8 de novembre de 2010 aquest campament va ser dissolt violentament per 
les forces d’ocupació marroquines, causant víctimes i desapareguts, i durant 
aquest procés el Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura 
a 24 sahrauís per responsabilitzar-los de la mort d’agents marroquins en els 
esdeveniments de desmantellament d’aquest campament.  També durant 
aquest procés, a més, el govern marroquí ha actuat de forma obscura i 
vulnerant qualsevol tutela en aquest procés judicial que s’ha generat després 
del desmantellament del campament i de nul respecte als drets humans.  
Aquesta situació es va voler amagar aplicant restriccions i expulsant a 
periodistes, impedint viatges d’observadors internacionals i amagant informació 
del que estava passant en aquell campament, tal com han posat de manifest 
activistes, grups de defensa de drets humans i col·lectius de juristes de 
diversos països que han assistit al judici.  Un judici, repeteixo, celebrat sense 
cap garantia processal ni cap respecte a la investigació dels fets, amb una falta 
de proves per incriminar els detinguts, i que en base a tot això un tribunal 
militar ha condemnat a 9 activistes a cadena perpètua, a 4 a 30 anys de presó, 
a altres 10 a penes d’entre 20 i 25 anys, i a 2 últims a 2 anys de presó.  Fins i 
tot el relator de les Nacions Unides ha exposat que aquest procés no ha estat 
transparent i que és injust, negant-se a investigar la tortura i els 
maltractaments.  I en aquest sentit, la ciutat de Vilanova, que sempre ha 
mostrat la solidaritat cap al poble sahrauí i les seves reivindicacions, i en tant 
que ostentem o formem part de la Coordinadora catalana dels ajuntaments que 
donen suport al poble Sahrauí, creiem que ens havíem de manifestar en 
aquesta qüestió i denunciar la brutalitat amb què s’ha actuat. 
 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  En nom del govern, tal com ja es va dir a la 
Junta de Portaveus, ens sumem evidentment a aquesta moció.  L’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, com bé ha dit, formem part de la Coordinadora catalana 
d’ajuntaments solidaris amb el poble Sahrauí, i tinc la satisfacció de presidir-la 
des de l’inici del meu mandat.   
 
Sobre la moció que presenten, precisament amb els membres de l’executiva fa 
unes quantes setmanes vam impulsar un document de suport a la mateixa, i no 



 

 

vull tornar a entrar en el detall que vostè ha explicat molt bé, però sí que 
considerem que és important que des dels ajuntaments i la societat civil, 
vinculats o no amb el poble Sahrauí, es doni suport a totes aquelles accions 
que ajudin a acabar amb la vulneració dels drets humans i afavorir acords de 
pau.   
 
El 10 d’octubre de 2010 tots vam quedar impactats davant de la magnitud del 
que va succeir al campament.  Van ser detingudes cents de persones i, com 
vostè bé explicava, 24 van ser portades a la presó de Rabat.  Gràcies a 
l’assistència d’alguns eurodiputats, com l’Antonio Masip i el Willy Meyer, 
presents a Rabat en el judici, podem reafirmar un cop més que al Sàhara 
Occidental es continuen vulnerant els drets humans i el judici no va garantir els 
drets dels acusats, la seva presumpció d’innocència ni el seu dret a la defensa, 
així com un judici just amb un tribunal independent. 
 
Per tant, el que volem aquí com a Ajuntament, des d’aquest saló de plens, és 
sumar-nos també a la petició del Consell de Drets Humans de Nacions Unides 
del Parlament europeu, sol·licitant una solució justa i duradera al conflicte.  Per 
tant, en base a tot això, el recolzament més absolut del govern municipal 
també a la moció presentada. 
 
Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Justament per donar vot afirmatiu a aquesta moció, per humanitat i per 
solidaritat amb el poble sahrauí. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, bé, gràcies.  Li comentava també a la Susana, que els companys de l’Alt 
Penedès també ens van passar la moció, ja n’havíem entrat tres i no la vem 
poder entrar.  Vull dir, en tot cas no ens enfadarem en absolut, sempre 
trobaran a la CUP en tot el que vingui en solidaritat amb el poble i la causa 
sahrauí sempre ens tindran al costat.  I és que precisament dimecres passat es 
complien 37 anys de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica 
i també es complien 30 anys de la retirada de l’exèrcit espanyol del Sàhara 
Occidental i una cosa que a parer de la CUP hauria de ser una alegria, doncs 
no ho va ser, perquè fa 30 anys també que dura l’ocupació marroquina al 
Sàhara.  Una ocupació imperialista que encara deixa episodis com narrava el 



 

 

Llobet, tan flagrants de violació dels drets humans, com és el cas dels 
companys de Gdeim Izik.  I amb tot això l’Estat espanyol també hi té una gran 
responsabilitat, ja que també dimecres es complien 37 anys de la seva rentada 
de mans, que dura fins a dia d’avui i que des de la CUP creiem que és un 
escàndol intolerable.  I en aquest sentit al nostre parer la moció també es 
queda un pèl curta, no?, ens agradaria també incidir més i tot i estar plenament 
d’acord amb la declaració del Parlament europeu, també estem una mica 
cansats de paraules i volem més fets, diguem-ne, i volem també el mateix 
èmfasi i energia que posa Europa i tants altres estats europeus han posat en 
determinades zones i en determinats conflictes, i la raó perquè no fiquen 
aquest pes i aquesta energia en aquest conflicte és molt trista, que és que els 
companys del Sàhara no tenen recursos naturals o riqueses remarcables a 
explotar.  Aquesta és la solidaritat del capitalisme, i per tant mentre valorem les 
persones i els pobles amb balances i en funció de les seves riqueses mai 
tindrem la justícia que tant el poble català i els Països Catalans i el poble 
sahrauí ens mereixem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Per anunciar el nostre vot favorable en aquesta proposta. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Per tant, si no hi han més paraules passem a la votació.  Vots 
a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (23 vots). 
 
 

25. MOCIÓ DE CIU PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE 
NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA. 

 
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre 
de 2010 ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses 
mesures d’austeritat per tal de donar compliment a les exigències europees.  
 
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de 
dèficit del 0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades 
les competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat 
i, per una altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes de 



 

 

la reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a 
màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat 
espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, 
Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça 
l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, 
distribució raonable i justa atenent les despeses de cada administració. 
 
Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que 
recull propostes del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el 
qual es posa de manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de 
forma justa entre totes les administracions, tenint en compte els serveis que 
cada una presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels 
ministeris que han transferit les seves competències però que encara 
existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar 
la despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i 
cars. 
 
Atès que no és admissible que l’Estat espanyol, davant les exigències de 
reducció de dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea, 
es limiti a centrifugar el seu dèficit a les administracions que realment presten 
serveis a les persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la 
Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar. 
 
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar 
un conjunt de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat 
pressupostària. Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar 
mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és 
cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa 
repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del 
personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els 
recursos públics amb rigor i austeritat.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu 
de dèficit imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, 
el qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no 
és admissible és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat 
d’assolir els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i 
les administracions locals.  
 
SEGON. Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les 
competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple 
ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar, 



 

 

concretament en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les 
administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments 
catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones. 
 
TERCER. Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de 
la normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els 
ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, 
presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre 
de 2012. 
 
QUART. Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al president 
del Govern espanyol.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Bé, tots som conscients de la situació econòmica i 
financera que travessa l’economia, tant privada i de les famílies com de les 
administracions.  I quan ho hem d’aplicar a la situació econòmica de les 
administracions públiques doncs és especialment coneguda la situació de la 
Generalitat que des de l’any 2010 està fent esforços ingents per tal de poder 
complir els objectius de dèficit amb els coneguts ajustaments pressupostaris 
que estan afectant els serveis públics de casa nostra.  Malgrat ser conscients 
d’aquests esforços, ens sembla que no podem estar d’acord amb el 
repartiment que des del govern de l’Estat s’aplica a l’objectiu de dèficit per a 
aquest any, per al 2013,  que ens marca la Unió Europea i que doncs es 
distribueix de forma, a parer nostre, perjudicial pel que són en aquest cas la 
Generalitat de Catalunya i també com a conseqüència l’admnistració local. 
 
Com saben, el govern de l’Estat ens demana que com a Generalitat de 
Catalunya doncs situem el llindar del dèficit en un 0’7, lluny de l’1’5% que 
reclama el conseller d’Economia del país, amb la conseqüent extrem 
ajustament que això implicaria i que afectaria d’una manera bastant greu en 
aquest cas la prestació dels serveis públics.  Finalment, com que creiem que 
aquest és un repartiment de l’objectiu de dèficit injust i inassumible, i que 
podria afectar directament a la qualitat dels serveis públics prestats a 
Catalunya que reben els ciutadans, i que prestem bàsicament els ajuntaments 
conjuntament amb la Generalitat, ens sembla que al costat de l’asfíxia 
financera que ja escanya de per si la situació econòmica de la Generalitat de 



 

 

Catalunya, i com a conseqüència també de la que patim els ajuntaments, 
creiem que no podem restar indiferents i que el que ens correspon com a 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és posicionar-nos, dir que no estem d’acord 
en com se centrifuga el dèficit, si bé sí que ho estem en què hem de fer 
ajustaments i que hem de complir el que Europa ens marca.  No ho estem com 
aquests ajustaments es distribueixen entre les diferents administracions de 
l’Estat, i com a Ajuntament diguem del país ens sembla que hem de fer pinya i 
que hem de donar la mà i que hem de mostrar el recolzament amb aquesta 
disconformitat, el nostre suport en aquest cas al que demana per part del 
govern el conseller d’Economia, i per tant doncs sumar-nos a la petició al 
govern de l’Estat, que presideix en aquest cas el senyor Rajoy, de que revisi a 
l’alça l’objectiu de dèficit i que a més a  més doncs prengui les mesures per 
aprimar l’administració central que cregui oportunes, tal i com ja des de fa 
diversos anys estem fent a nivell d’administració local i també a nivell de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, per tal d’aconseguir que els 
ciutadans, que ja prou estan notant els efectes d’aquesta crisi, doncs puguin no 
haver de notar-los encara d’una forma més virulenta.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, primer demanar votació per separat dels quatre 
acords, si és possible.  De fet, Iniciativa per Catalunya-Verds votarà 
favorablement el primer, segon i el quart, i en canvi el tercer votarà en negatiu, 
no.   
 
Aviam, deixi’m fer unes consideracions.  Primer sobre la forma d’aquesta 
moció.  La forma que té aquesta moció és de casi ben bé d’una declaració 
institucional, i l’entenem, però no entenem de que el fet de que no hagin volgut 
fer-nos partíceps, possiblement haguéssim consensuat no els quatre punts 
d’acords que hi són, sinó d’un altre, i per tant la forma que ja té de declaració 
ben bé institucional, ens haguéssim pogut sumar. 
 
Després deixi’m fer unes consideracions.  Aviam, jo recordo, vostès suposo 
que també ho saben, de que el 27 d’abril, al Congrés dels Diputats, 
Convergència i Unió va donar suport, va votar favorablement la Ley Orgànica 
2/2012, d’estabilitat pressupuestaria y sostenibilidad financiera.  Aquesta Llei 
orgànica, juntament amb la que el Partit Popular i PSOE, de modificació de 
l’article 135 de la Constitució, ha obert les portes, va obrir les portes a la 
situació financera que ens trobem a la Generalitat de Catalunya.  Per tant, 
nosaltres, el nostre grup, Iniciativa per Catalunya, doncs celebrem que en certa 



 

 

manera implícitament en aquesta moció, el partit, la coalició Convergència i 
Unió reconegui el fracàs de les polítiques de reducció del dèficit i d’austeritat 
que estan portant a l’ofec de la Generalitat de Catalunya. 
 
Després ens trobem que hi ha un element, per això votarem en el tercer punt 
que no estem d’acord sobre que home, hi ha una mica d’element partidista en 
el tercer punt, perquè de fet estem donant suport a una moció que planteja el 
grup parlamentari de Convergència i Unió, el que va presentar, per tant 
nosaltres entenem que en aquest punt, tenint en compte que la moció té molt 
de declaració institucional, no ens sembla correcte. 
 
I després aquí trobem un oblit, no?  De fet, la modificació de l’article 135 i la 
Llei orgànica 2/2012, no només suposa l’ofegament financer de la Generalitat, 
suposa l’ofec financer també dels municipis.  Hi trobem, doncs, a faltar una 
mica aquest reconeixement.  Aviam, podríem fer un exercici i dir que la moció 
també es podria presentar una altra moció un dia que digués: moció per 
reclamar a la Generalitat que no centrifugui el seu dèficit als nostres municipis. 
 
Bé, de totes maneres queda la part positiva, els tres punts, el primer, segon i 
quart votarem favorablement, i en tot cas torno a reiterar que Iniciativa celebra 
de que Convergència i Unió cada vegada es vagi acostant més al nostre 
posicionament de que les polítiques d’austeritat precisament no ens estan 
traient de la crisi sinó que ens estan enfonsant més i que aquestes polítiques 
ens estan portant a l’ofec financer de la Generalitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, primer de tot dir que ens ha sorprès, ens ha sorprès aquesta 
moció sobretot perquè li veiem un punt de submissió.  Nosaltres ens crèiem 
que estàvem en un altre procés com a país i aquesta moció realment ens 
sembla que és molt submisa amb l’Estat espanyol i amb el govern central.  
Tenim una part del país, el Principat, on han sortit, on hem tingut la major 
manifestació de la història, no entrarem en xifres, però en tot cas amb més 
d’un milió de persones reclamant un procés cap a la independència.  Tenim un 
govern sortit d’unes eleccions on ens van explicar que eren unes eleccions 
plebiscitàries pel dret a decidir i per la consulta, que van guanyar Convergència 
i Unió, encara que potser no amb els resultats que volia, i que la segona força 
que va sortir d’aquestes eleccions també és una força que defensa clarament 
la independència.  Tenim tot un procés en què CIU va anar a negociar a 
Madrid el tema del pacte fiscal del concert econòmic i se’ls va dir que no.  Hi ha 



 

 

un dèficit fiscal que asfixia el país.  Es pressuposten inversions que ja no són 
massa espectaculars al Principat i després resulta que l’executat no té res a 
veure amb tot allò que s’ha pressupostat.  I davant de tota aquesta situació 
doncs vostès avui no ens plantegen ni la independència, ni poder parlar del 
dret a decidir, ni anar a Madrid tots junts a reclamar el concert econòmic tan 
sols, ni parlem ja de la famosa disposició addicional tercera, ni dels diners que 
se’ns deuen, sinó que avui el que ens plantegen és que el govern central anem 
a demanar-los si us plau que puguem tenir dèficit, ja no que puguem tenir 
accés a part dels diners que podem considerar nostres, sinó que ens deixin 
tenir un dèficit perquè després ens haguem d’endeutar més, perquè òbviament 
a final d’any no quadraran els números, i que haguem d’anar una altra vegada 
a Madrid a demanar que ens deixin diners per poder fer front a aquest dèficit.  
Doncs bé, nosaltres creiem que no és la manera, que no és el procés en el que 
estem ara mateix.  A més a més, aquesta asfíxia que se’ns planteja no és una 
asfíxia casual, no es deu només a la crisi, és una asfíxia també planificada, 
una asfíxia planificada per tal doncs de que el país tingui més problemes, 
sobretot una asfíxia planificada entenem perquè aquells dos partits que s’han 
alçat com a garants o com a garants únics d’aquest procés cap a la 
independència, o si més no cap a la consulta, doncs al nostre entendre ho han 
fet una mica deixant de banda doncs cert moviment al carrer, cert moviment 
associatiu, s’han erigit com a garants, i clar, òbviament, des de Madrid és molt 
fàcil desmuntar part d’aquest procés quan aquells que diuen que ens portaran 
cap aquí un està al govern, i per tant si l’asfixio retallarà i hi haurà doncs certa 
gent, certs ciutadans que no veuran clar aquest procés, quan el segon partit 
que també es mostra partidari de la independència resulta que està donant 
suport a aquest govern, que pateix el resultat de totes aquestes asfíxies. 
 
Per tant, creiem que és perdre el temps anar a Madrid una vegada més a 
negociar, però sobretot anar a negociar que ens deixin tenir dèficit.  O sigui, és 
que anem amb compte amb la perversitat del que estem demanant.  Ja no 
demanem que ens donguin els... home, posats a demanar doncs com a mínim 
demanar el que és nostre, el que entenem que és nostre, o en tot cas que ens 
deixin escollir el nostre futur per anar un pas més enllà.  Per tant, nosaltres ens 
abstindrem en aquesta moció, entenem que no és el que ens toca demanar 
ara, que s’ha de ser molt més valents, que entenem, o enteníem que s’havia 
encetat un procés després de les eleccions, en tot cas mirem d’accelerar-lo.  
Des del nostre punt de vista doncs aquest procés anirà fent i segurament 
doncs va fent el seu curs, com a mínim nosaltres no el veiem, no el sabem 
veure, i el que ens agradaria doncs segurament estar votant avui és reclamar a 
la Generalitat que si us plau s’hi posi d’una vegada o que acceleri les màquines 
per tal de poder tirar endavant tot aquest procés, perquè creiem que com a 
mínim una part de la població tenim pressa, comencem a tenir molta pressa 
per tal de poder tenir un Estat propi, per tal de gestionar tal com nosaltres 
creiem i no haver de dependre fins i tot per poder tenir dèficit, de poder anar al 



 

 

govern central, d’haver d’agafar l’AVE i anar-se’n fins a Madrid per poder 
demanar si us plau que tinguem dèficit i ens puguem endeutar una mica més. 
 
Per últim m’agradaria comentar, tal i com ja ha fet també el senyor Claver, que 
segurament no és lícit doncs que el govern central centrifugui el seu dèficit, 
però clar, anem amb compte, perquè el govern de la Generalitat també ens 
força a centrifugar i ens està centrifugant els ajuntaments, ens està centrifugant 
els centres cívics, que acaba afectant a AMPAs, per exemple, com en parlarem 
després, o fins i tot ja doncs avui les farmàcies han aparegut amb cartells on 
ens recorden que des del mes de novembre els medicaments no ens els paga 
la Generalitat sinó que de moment en els estan pagant les farmàcies.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies, per posicionar el nostre grup en contra de la proposta que ens 
porten a votació.  I començant amb unes dades que jo crec que desmenteixen 
alguna cosa que s’afirma en la pròpia moció, i que s’ha afirmat també en la 
defensa de la mateixa, i és que l’Estat no està aplicant mesures d’ajust en la 
mateixa mesura que ho estan aplicant també ajuntaments o que ho estan 
aplicant també les comunitats autònomes.  L’Estat ha reduït el dèficit en l’any 
2012 del 9% que va heredar en el 2011 fins al 6’7%.  En el 2012, i de forma 
similar, la Generalitat de Catalunya ha fet un esforç en l’exercici 2011 rebaixant 
el dèficit del 3’94% al 2011 al 1’96% al 2012.  I en relació en el 2010, on la 
responsabilitat del govern de l’Estat era d’un partit diferent, en el govern de la 
Generalitat no, però sí que la reducció del dèficit en el conjunt de l’Estat va ser 
del 9’2% al 9% i la Generalitat va ser del 4’2% al 3’94%, és a dir que tampoc, 
que la Generalitat faci un esforç superior al que fa l’Estat tampoc no és ben bé 
cert i això és el que volia reflectir amb les dades estrictes de dèficit sobre la 
taula.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  És cert que en el repartiment de l’objectiu de dèficit global del 
conjunt d’Espanya en l’any 2013 hi ha un biaix a favor de l’Estat i a les 
comunitats se’ls hi autoritza el 0’7% de dèficit, mentre que a l’Estat és del 4’5% 
de dèficit.  I això és cert i és aixins i es va fer d’aquesta manera perquè en 
l’actual situació de recessió econòmica certament les comunitats i els 
ajuntaments són les que donen suport a les polítiques de l’Estat del benestar i 
l’estar al costat de les persones, però també l’Estat assumeix una part 
important de les prestacions que es generen en la situació de recessió 
econòmica.  I en aquest sentit, per exemple, només en el 2012, a diferència del 
2011, eh?, al 2011 la Seguretat Social és aquell qui percep les cotitzacions i 



 

 

qui paga les prestacions, va tenir un dèficit de 600 milions d’euros, però amb 
l’evolució de la situació de recessió econòmica es preveia que les xifres del 
2012 fossin força més negatives, i en aquest sentit efectivament el dèficit de la 
Seguretat Social al 2012, insisteixo, i això és exclusivament Estat, va ser 
d’11.500 milions d’euros.  Casualment és un 1% del PIB, que segurament és 
allò que podríem estar discutint ara en aquest moment.  I aquesta és 
l’explicació per la qual el repartiment d’aquest minse 4’5% que Europa li permet 
en el conjunt de l’Estat, és el que hi ha en aquest moment sobre la taula.   
 
Ara bé, és cert i aixins ho desitgem tots plegats, no només... reconeixem i cal 
reconèixer que governar sense la possibilitat de disposar de gaires recursos no 
és agradable per ningú, ni per la Generalitat de Catalunya ni per l’Ajuntament 
de Vilanova, ni pel govern de l’Estat, no?  Per tant, seria desitjable que la Unió 
Europea, que la Comisió Europea permetés relaxar els objectius de dèficit, no 
incomplir-los sinó relaxar-los, i per tant permetre que l’horitzó temporal en el 
que s’ha de complir fos una miqueta més llarg i d’aquesta manera poder 
impulsar sobretot aquelles polítiques que són més necessàries i que comencen 
a ser més necessàries, que són les d’impulsar el creixement, no?  Però perquè 
això pugui passar la Comisió Europea no autoritzarà més dèficit als estats, i 
per tant no hi podrà haver aquest major dèficit o més dèficit en les comunitats, 
si prèviament no es fan els deures.  I en aquest sentit el 2012 s’ha tancat amb 
els deures més o menys complerts, no s’han complert els objectius, ni a la 
Generalitat ni a l’Estat, les desviacions han estat minses, però s’ha de 
continuar complint amb aquests compromisos internacionals, perquè no és 
moment d’independències, és moment precisament d’interdependències, no?, i 
això és un dels elements principals que l’adhesió a la unió econòmica i 
monetària europea va significar per a tots nosaltres, la interdependència, no?  I 
per tant cal continuar fent els deures i l’Estat els fa, l’Estat els fa des del punt 
de vista en què fa uns pressupostos que tenen en compte els objectius de 
dèficit marcats per la Unió Europea, i ho fan la majoria, per no dir totes les 
comunitats autònomes espanyoles, que també, els hi agradi o no els hi agradi, 
perquè ja els hi dic i els insisteixo, que agradi fer ajustos de despeses no li 
agrada absolutament a ningú, però sí que totes les comunitats autònomes han 
fet uns pressupostos, estan treballant uns pressupostos amb l’horitzó fixat amb 
l’objectiu de dèficit que els hi ha autoritzat l’Estat.  No, totes no, Catalunya no.  
M’imagino que això deu tenir algo que veure amb el soci parlamentari que ha 
triat Convergència i Unió a l’hora d’abordar aquesta situació. 
 
I finalment permetin-me també recorda’ls-hi el cert compromís de l’Estat amb 
les comunitats autònomes, i especialment amb Catalunya, perquè al final, i ho 
deia un representant de la CUP, el Marc de la CUP, al final, si es genera més 
dèficit, la Generalitat de Catalunya no té accés als mercats financers.  I a qui té 
que recórrer precisament és a l’Estat i a la facilitat o a la dificultat que també té 
l’Estat en aquest moment per recórrer als mercats financers internacionals.  I 



 

 

vull recordar que en aquest sentit l’Estat, aquest que sembla que ens expolia, 
durant l’any 2012, ni més ni menys que a través de diferentes operacions, 
entre algunes de les quals ha beneficiat a aquest ajuntament –recordin un 
crèdit de 25 milions d’euros per pagar a proveïdors-, ha facilitat a Catalunya la 
gens menyspreable xifra de 12.000 milions d’euros per poder fer front a les 
obligacions contretes, i que no eren responsabilitat de l’Estat sinó que eren 
responsabilitat de la pròpia Generalitat de Catalunya.  Per tant, amb tots 
aquests arguments el nostre grup municipal votarà en contra d’aquesta 
proposta. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, intentaré ser -no només ho intentaré, sinó que ho seré- telegràfic, per 
manifestar el nostre vot favorable a pràcticament tota la moció.  Pensem que la 
idea aquesta de que si hi ha més flexibilitat del dèficit per al conjunt de l’Estat 
doncs a Catalunya també ha de repercutir per la possibilitat de tenir més 
dèficit, ens sembla que és de sentit comú, més enllà d’altres consideracions 
ideològiques, però estem parlant potser de... doncs d’això, de la immediatesa 
de la conjuntura actual, ens sembla que és raonable.  Com raonable és que 
per a nosaltres això no ha d’amagar doncs que algunes de les retallades que 
pateix el nostre país tenen una consideració i una voluntat ideològica per part 
del govern de la Generalitat, un govern que ha estat dos anys renunciant a un 
conjunt d’impostos, per exemple, que afortunadament doncs ara recupera pels 
seus nous socis, que li han obligat a fer-ho, i afortunadament, o com disminuir 
notablement la prestació de serveis de l’escola pública, les places d’escola 
pública, mantenint la concertada o estar en un procés de privatització de la 
sanitat.  Això no ha d’amagar una altra realitat, i és que hi ha una situació que 
probablement doncs això, aquesta disminució, aquesta ampliació de la 
possiblitat de dèficit alleugeriria d’alguna manera, no? 
 
Per altra banda s’ha dit, centrifugar el dèficit malauradament la Generalitat n’és 
una experta en aquests darrers anys, i molt especialment ho saben els 
ajuntaments o les entitats del tercer sector.  El que no votarem favorablement 
és el tercer punt, el que fa referència a la Llei d’estabilitat, perquè com s’ha dit, 
va ser... nosaltres no la compartim la Llei d’estabilitat, i aquest punt, malgrat el 
que diu ho compartim, dóna a entendre que es manté el suport en aquesta llei, 
perquè es diu que es flexibilitzi, no?, en la mesura que es flexibilitzés ens 
semblaria bé, però nosaltres no compartim la idea de fons de la Llei 
d’estabilitat i, en conseqüència, per tant ens abstindrem, perquè insisteixo, 
compartim que es prengués aquesta mesura, però sembla que s’està donant 



 

 

valor en el fons de la Llei i nosaltres no el compartim.  Per tant, votarem a favor 
de tots els punts excepte del tres, que ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Si no hi han més paraules, passem a la votació.  
Fem votacions separades i, si els hi sembla, votem primer el punt 1, 2 i 4, i 
després votem el punt tercer, que és on alguns grups han demanat vot separat.  
D’acord?   
 
Per tant, vots a favor dels punts 1, 2 i 4?  Vots en contra?  Abstencions?  Per 
tant, aquests punts queden aprovats amb els vots a favor del Partit Socialista, 
del Govern, Iniciativa, el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció de la 
CUP. 
 
Vots a favor del punt número 3?  Vots en contra?  Abstencions?  Queda 
aprovat amb els vots a favor del Govern, el vot en contra del Partit Popular i 
l’abstenció de la resta de grups... perdó, i de la CUP.  Perdó, ho he dit al revés.  
El vot en contra del Partit Popular i d’Iniciativa i l’abstenció de la CUP i del 
Partit Socialista. 
 
Per tant, queda aprovada aquesta moció. 
 
 
Es passa a votar la moció, amb la votació separada dels punts.  La moció 
queda aprovada en la seva totalitat, amb el resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2 i 4: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7) i ICV (2) = 18 vots 
  Vots en contra: PP = 2 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 
  Vots a favor: CiU = 9 vots 
  Vots en contra: PP (2) i ICV (2) = 4 vots 
  Abstencions: PSC (7) i CUP (3) = 10 vots 

 
 
 26. MOCIÓ DE CIU DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ PER ACOLLIR LA FACULTAT DE 
NÀUTICA. 

 



 

 

ALCALDESSA 
 
Això és d’aquelles coses que hem de millorar, perquè entenem també que és 
una moció oberta.  I crec que es va parlar també, perquè m’ho havien explicat 
així, a la Junta de Portaveus.  Intentarem de cara a propers plens buscar el 
mecanisme perquè això quedi més clar, perquè ara quan ho llegia no és això, 
entenc que és una moció oberta.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que hem sabut que la Universitat Politècnica de Catalunya estudia 
traslladar la facultat de Nàutica de Barcelona de la seva actual ubicació, al 
Palauet de Pla de Palau, al barri de la Ribera, 
 
Atès que Vilanova i la Geltrú té un seguit d’actius socials, econòmics, culturals 
que configuren un ecosistema a l’entorn del mar, que esdevé un entorn molt 
favorable per desenvolupar activitats educatives i formatives, 
 
Atès que Vilanova i la Geltrú treballa en la consolidació d’un clúster nàutic que 
aglutini tots els actius relacionats amb el mar, el port i les platges per tal que 
l’àmbit marítim esdevingui un dels principals motors de la ciutat així com una 
de les seves marques més destacades,  
 
Atès el convenciment que la cohesió territorial del país passa per la 
vertebració d’una xarxa potent de ciutats mitjanes catalanes que tinguin un 
paper destacat en aspectes com l’educació, l’economia i la investigació i la 
recerca, entre d’altres, i que Vilanova i la Geltrú vol tenir un paper protagonista 
en aquesta xarxa, 
 
Atès que en moments de crisi l’opció més favorable hauria de ser aquella que 
sumi als seus actius un element clau com ara el baix cost econòmic i la 
disponibilitat immediata d’espais i serveis, que ara mateix Vilanova i la Geltrú 
està en disposició d’oferir per acollir la facultat de Nàutica,  
 
Per tot això,  es proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Demanar a la Universitat Politècnica de Catalunya, que consideri 
Vilanova i la Geltrú com el primer destí de la facultat de Nàutica, en el cas que 
el trasllat de la seva actual ubicació sigui inevitable, per la seva disposició a 
acollir la facultat, així com per la facilitat d’instal·lació i el baix cost que 
suposaria aquest trasllat.  
 



 

 

SEGON. Fer arribar a la comunitat educativa de la facultat de Nàutica la 
voluntat de Vilanova i la Geltrú de ser una ubicació positiva per als interessos 
dels alumnes, professors i l’ensenyament en general. 
 
TERCER. Demanar a institucions, entitats, empreses i associacions del 
territori de l’àmbit educatiu i totes aquelles que ho desitgin, que s’adhereixin a 
aquesta moció i promoguin la candidatura de Vilanova i la Geltrú per acollir la 
facultat de Nàutica. 
 
QUART. Fer arribar aquest acord al Consell Rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya així com al secretari d’Universitats i recerca de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Molt breument, perquè crec que és un tema 
que es coneix força.  Des de que a la nostra ciutat hem sabut que la facultat de 
Nàutica s’estava plantejant la possibilitat de deixar la ubicació que té 
actualment, com a Vilanova i la Geltrú, com a ciutat ens hem ofert, hem 
presentat la nostra candidatura a acollir la facultat de Nàutica a la nostra ciutat.  
Per tant, el que diem aquí no és que desitgem que se’n vagi d’on està, ara bé, 
si se n’ha d’anar d’on és creiem que el lloc més indicat és Vilanova i la Geltrú.  
Per quins motius?  En primer lloc perquè entenem que quedaria perfectament 
integrada en un gran ecosistema d’actius que a la nostra ciutat ja tenim al 
voltant de la nàutica, el que anomenem un clúster nàutic, i això ajudaria a 
dinamitzar econòmicament la ciutat, aprofitant totes les sinergies que es puguin 
produir entre tots els actors que ja tenim en aquests moments a la ciutat al 
voltant de la nàutica.  Per tant, aquest sentit el primer punt: clúster nàutic, 
integració de la facultat de Nàutica en aquest gran clúster nàutic i conseqüent 
dinamització econòmica de la ciutat. 
 
El segon punt, que nosaltres considerem que és bàsic també és la... 
considerem, estem convençuts que és la millor opció, tant econòmicament com 
acadèmicament.  Econòmicament per què?  Perquè el trasllat de la facultat de 
Nàutica a Vilanova és l’únic lloc on aquesta es podria traslladar amb cost zero 
per a la facultat.  I per altra banda acadèmicament per què?  Perquè creiem 
que els actius que tenim a la ciutat, les justes dimensions del port de Vilanova i 
la Geltrú, la història de la ciutat lligada a la mar i tota una ciutat al voltant 
d’aquest projecte, faria que l’ambient fos immillorable per als millors resultats 
acadèmics.  Per tant, tant econòmicament com acadèmicament considerem 
que és la millor opció.  
 



 

 

I la tercera i no menys important, és la necessitat de l’equilibri territorial, de 
vertebrar el nostre territori, i en aquest sentit reclamem la posició, la 
importància que han de tenir les ciutats mitjanes de Catalunya en aquesta 
Catalunya, en aquest projecte del nostre país.  I per aquest motiu insistim en 
que no tot ha de ser a Barcelona, i creiem que Vilanova seria la millor ubicació i 
que ademés ajudaria a això, a aquest equilibri territorial. 
 
Per tant, resumint aquests són els tres punts: clúster nàutic, dinamització 
econòmica, i dintre d’això a la facultat de Nàutica un punt important; segona, la 
millor opció econòmicament i acadèmicament; i la tercera la de l’equilibri 
territorial.  Per tot això Vilanova sol·licita i vol fer sentit la seva veu i demanar 
que si realment aquesta facultat se n’ha d’anar de la ubicació que ara és, es 
prioritzi el seu trasllat a la nostra ciutat.  I això és el que portem en aquest Ple, 
per poder fer aquesta declaració com a Ple municipal.   
 
Gràcies a tots i a partir d’aquí obrim un torn de paraules per si volen fer alguna 
intervenció.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, crec que a la majoria de vilanovins i vilanovines els 
resultaria molt difícil entendre la nostra ciutat sense la UPC.  Aquest grup ha 
manifestat en comissions i ha manifestat també en aquest Ple la seva 
preocupació en tant que s’han perdut, aquest curs s’ha perdut una graduació, i 
el proper any, el proper curs en tornarem a perdre una altra.  Sabem que hi ha 
des de dintre mateix de la UPC molts intents, i entre ells aquest, de que arribi a 
bon port, i esperem que aquest... m’ha sortit així, però bueno, desitjo que arribi 
a bon port. 
 
També he recordat que aquest Ajuintament ha intentat donar suport... no és la 
primera temptativa de que aquesta escola arribi aquí.  I com llavors suposo que 
li van demanar vostès al govern que hi era, nosaltres demanem tota la 
bel·ligerància, no és una crítica.  Si cal anar dos dies a Barcelona, dos, i si cal 
quatre, quatre.  I tal com altres vegades els hem dit, en el moment que es 
tracta d’anar a demanar també a la Generalitat, tot i que siguin del seu mateix 
color polític i calgui donar un cop de taula, nosaltres els acompanyem, ho diem 
sincerament, l’acompanyarem.  Intenti... sigui molt bel·ligerant i intenti que 
aquesta escola nàutica arribi a Vilanova.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Claver.  Senyora Rodríguez. 
 
 



 

 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Només era per anunciar el nostre vot favorable, com no podia ser d’una altra 
forma.  Doncs la introducció que ha fet l’alcaldesa, que ha expressat clarament 
la intenció de tot el Consistori sobre que si finalment es pugui ubicar la facultat 
Nàutica a Vilanova.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, també per expresar el suport del grup socialista a aquesta iniciativa, que 
esperem que tingui molt d’èxit. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Per tant, si no hi han més paraules passem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (23 vots). 
 
 

27. MOCIÓ DEL PSC DE SUPORT A LA CAMPANYA ‘GARRAF: 
PEATGE JUST’. PER UN SISTEMA DE PEATGES JUST I LA 
MILLORA DE LA MOBILITAT A LA COMARCA DEL GARRAF. 

 
La mobilitat a la comarca del Garraf és històricament un dels dèficits més 
importants per a la millora de les condicions de vida i el desenvolupament 
social i econòmic del nostre territori. Els darrers anys, tot i l’increment 
demogràfic dels pobles i ciutats, no només no hem notat cap millora, sinó que 
a més constatem el deteriorament de la xarxa de transport i l’encariment 
injustificat dels peatges sense tenir cap alternativa d’accés a l’àrea 
metropolitana de forma ràpida i segura pels milers de desplaçaments i 
connexions que es produeixen a banda i banda. 
 
El peatge de l’autopista ha suposat des del seu inici un greuge en relació amb 
altres territoris similars que disposen de peatges d’accés a l’àrea 
metropolitana: això limita la nostra competitivitat i castiga doblement a 
ciutadans i empreses de la comarca, amb l’agreujant que, a més, hi ha 2 
peatges al Garraf (Vallcarca i Cubelles), que distorsionen la mobilitat i que no 
es troben al servei del territori. 
 



 

 

Pel que fa al transport públic ferroviari, els continus retards injustificats i les 
fallades tècniques de la línia de Rodalies, afegits al desemparament i 
desinformació cap al conjunt dels usuaris, la manca d’inversió i de 
manteniment i l’elevat preu de les tarifes, no ajuden a potenciar un servei 
públic que hauria de ser ràpid, segur i de molta més qualitat que la que es 
presta en aquests moments. 
 
Davant l’actual context econòmic i social, volem que les infraestructures 
estiguin al servei de la ciutadania i del desenvolupament econòmic del territori. 
Ens preocupa el col·lapse de les Rodalies i rebutgem de ple els continus 
increments dels injustos peatges, dels més cars d’Europa. Aquest és un clam 
de la ciutadania que rep uns serveis de mobilitat deficients, i que s’ha 
expressat pel conjunt dels Ajuntaments i del Consell Comarcal, dels agents 
socials i econòmics, dels grups polítics, d’entitats i d’associacions des de fa 
molts anys. 
 
Per tot això, proposem al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Adherir-nos a la campanya del Consell Comarcal del Garraf “Garraf: 
peatge just”, per reclamar la revisió i reducció dràstica dels peatges de la C-32 
a la comarca del Garraf i la millora de la mobilitat a la nostra comarca i donar 
suport a la resta d’accions i mesures que es posen en marxa. 
 
SEGON. Facilitar i anunciar la recollida de signatures habilitant un o diversos 
espais per tal que la ciutadania pugui expressar el seu rebuig i la reclamació 
per un sistema de peatges més just. 
 
TERCER. Donar suport al Consell Comarcal en la sol·licitud d’entrevista amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila, acompanyats de la resta 
d’alcaldes i alcaldesses i d’agents econòmics i socials del territori i amb els 
portaveus dels Grups Parlamentaris amb representació al Parlament de 
Catalunya. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a la resta d’Ajuntaments de la comarca i al 
Consell Comarcal del Garraf.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Llobet. 
 
 



 

 

GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Em sembla que és una moció d’aquestes que s’expliquen per elles 
soles i que no fa falta entrar en gaires arguments.  Em sembla que es va votar 
en el Consell Comarcal, en el plenari, algun ajuntament també hi ha donat 
suport i és una reivindicació en aquest sentit.  Donar suport a les iniciatives que 
impliquin intentar... ens agradaria que fos gratuïta l’autopista, però si més no si 
es pot fer algun tipo de rebaixa o les accions que es facin oportunament per 
millorar aquest greuge comparatiu amb la resta del territori de Catalunya.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Sánchez.  
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Com no podria ser d’una altra manera, per donar suport a la moció que es 
planteja en aquest cas des del Partit Socialista i que dóna suport a la 
campanya que ha iniciat el Consell Comarcal i que ja saben que al llarg de la 
història aquest Ple municipal ha aprovat un seguit de mocions amb relació al 
tema del peatge i a la seva justícia pel que fa referència... o la seva injustícia 
pel que fa referència als ciutadans del Garraf.  Aquest grup municipal 
considera que aquest peatge és un peatge ja pagat i amortitzat i per tal el que 
caldria és que no hi fos i que en tot cas com a mínim no hi fos per a aquells 
ciutadans que viuen en aquesta comarca.  Per tant, tot el suport del món amb 
totes les garanties.  Des d’aquest equip de govern farem allò possible per 
recollir i ajudar a recollir les signatures amb relació al que es demanda des del 
punt segon. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Molt breument, per donar evidentment suport a aquesta moció, però deixi’m en 
tot cas insistir en una altra part de la moció, no és solsament la reducció 
important del peatge, sinó sobretot demanar realment una mobilitat justa, una 
mobilitat pública justa a la nostra comarca, injustament tractada històricament 
per tots els governs de la Generalitat pel que fa a aquesta mobilitat justa, i pel 
que fa també al nivell d’inversions que com a comarca, que és l’efecte que 
bàsicament perjudica i que ademés tenim una sobrecàrrega amb el peatge.  I 
per tant, doncs, plegats amb el Consell Comarcal i com a ajuntament, es 



 

 

reclama un tracte just per part de la Generalitat en aquest territori, la comarca i 
evidentment Vilanova i la Geltrú. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, bé, per anunciar també el vot favorable de la CUP.  Tot el suport a la 
campanya del Consell Comarcal.  Una altra cosa ja és el tema dels peatges, si 
han de ser gratuïts o no.  Nosaltres no som partidaris de la gratuïtat perquè 
creiem que la gent ha de pagar el manteniment i tot plegat, i no només... a 
vegades focalitzem només amb el dels túnels, cap a Tarragona també n’hi ha 
un d’important, que no només perjudica diguem-ne les persones, sinó també 
l’economia del territori, i també creiem que perjudica molt greument a les 
persones i a l’economia també del territori perquè hi ha gent que es gasta més 
de 100 euros al mes per anar a Barcelona amb tren. () apunta la moció a 
l’argumentari, però no diu res, per tant també emplacem des de la CUP el 
Consell Comarcal i aquest Ajuntament a iniciar també lluites populars i accions 
des de les institucions per afrontar d’una vegada per totes també tots els 
dèficits que tenim de Rodalies, tant el tema que volem ser zona 3, com el tema 
dels preus, perquè és un dels transports més utilitzats per milers de vilanovins 
al dia, i per tant també hi hem de fer especial èmfasi i votarem a favor.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, també per anunciar el nostre vot afirmatiu en aquesta enèsima 
moció amb relació als peatges dels túnels del Garraf i jo només em permeto 
afegir una petita novetat.  En alguna ocasió ja ho havia dit, i en aquest sentit un 
punt de la moció és el que les trobades del Consell Comarcal amb els grups 
parlamentaris, jo mateix vaig tenir l’honor de rebre el president del Consell 
Comarcal per parlar d’aquest tema, però sí que considero que aquest és un 
element important, sí que considero que aquest és un element important per 
una altra cosa, perquè els grups parlamentaris tenim representants en la 
comisió de peatges del Departament de Territori i Sostenibilitat a la Generalitat 
i en els darrers anys ha estat un servidor, i quan ha defensat tot allò que avui 
s’ha dit aquí l’únic que va defensar-ho va ser un servidor, ningú més.  Per tant, 
considero important no només que s’aprovi aquesta moció, sinó que dintre dels 



 

 

respectius partits siguem tots plegats capaços de conscienciar els nostres 
representants en aquesta comisió de peatges per tal de que la veu del Garraf i 
la veu de la injustícia d’aquests peatges sigui una mica més ampla de la que 
ho ha pogut ser fins ara.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Un detall del que deia el senyor Ràfols.  Nosaltres tampoc estem a favor de la 
gratuïtat dels peatges.  Jo només matisava que entenia que aquest peatge 
estava amortitzat.  És evident que hi ha molts peatges que han de funcionar i 
que ha de canviar-se fins i tot el sistema de peatges anant també adaptant 
sistemes com l’eurovinyeta o altre tipo de sistemes que també recaptin aquells 
transports internacionals o que passen de Catalunya, però parlava d’aquest en 
concret perquè els anys que porta d’escreix crec que ja ha superat el temps 
necessari.  Simplement aquest, eh? 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, sí, molt breu.  Amb això estic d’acord, simplement que el Gerard ha apuntat 
també la gratuïtat i dic bueno, això és un altre debat i ja està, però en tot cas 
un debat important també és la gestió pública de les infraestructures, perquè 
entenem també que les concessions sempre són els mateixos que es forren a 
costa nostra. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
No volia parlar de gratuïtat, sinó que ja voldríem pagar el que paga qualsevol 
ciutadà de Mataró, de Granollers o de Terrassa per entrar a Barcelona.   
 
ALCALDESSA 
 
Correcte, segur que ens posarem d’acord sobre això.   
 
Passem a la votació?  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 



 

 

28. MOCIÓ DEL PSC  RECLAMANT  EL PAGAMENT IMMEDIAT 
DELS DEUTES ACUMULATS PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA AL TERCER SECTOR I A LES ADMINISTRACIONS 
LOCALS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA. 

 
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d’Associacions 
Empresarials del Tercer Sector han denunciat el passat mes de desembre que 
entre totes les administracions se’ls deuen 640 milions d’euros, dels quals 435 
milions corresponen a la Generalitat de Catalunya. 
 
Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social 
ha disminuït durant els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€, 
encara continua essent molt elevat. I, en el cas de la Generalitat, l’arribada del 
Fons de Liquiditat Autonòmic no ha comportat l’abonament dels deutes més 
importants. 
 
El deute del Departament de  Benestar Social i Família ascendeix a 280 
milions d’euros, dels quals correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a 
concerts, en un 22% a contractes i en un 20% a convenis, tots impagats. 
 
Aquests impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de 
l’usuari, ja que poden empitjorar-ne l’atenció i posa fins i tot en risc la 
sostenibilitat de les organitzacions i l’atenció dels col·lectius més vulnerables 
de la societat. En són un exemple les dificultats que travessen les entitats, ja 
que el 90% ha hagut d’endarrerir el pagament de nòmines als seus 
professionals durant el 2012. A això s’hi afegeix que un 51% de les entitats 
han hagut de fer ajustaments en les plantilles durant aquest any, un 20% han 
hagut de portar a terme acomiadaments i un 24% ha adoptat altres mesures, 
com la no substitució de baixes o jubilacions, la reducció salarial o la reducció 
de ràtios. 
 
Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions 
per poder seguir atenent el 1,7 M de persones que el sector atén avui a 
Catalunya, el deute acumulat i persistent de les Administracions està tenint un 
impacte directe en el funcionament de les entitats i està posant en risc la 
viabilitat dels serveis, la sostenibilitat de les organitzacions, l’estabilitat en 
l’ocupació i, en conseqüència, la qualitat de l’atenció als col·lectius més 
vulnerables de la nostra societat. 
 
Des del PSC considerem  necessari un compromís ferm per arreglar aquesta 
situació dramàtica i garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense 
afany de lucre que presten serveis en l’àmbit del benestar i la qualitat de vida 
de les persones més vulnerables de la societat. 



 

 

 
Per aquest motius, el grup municipal Socialista proposa al Ple de la corporació 
l’adopció del següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera 
urgent un pla de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi 
el pagament de les subvencions i contractes, assegurant el cobrament 
periòdic de les mateixes. 
 
SEGON. Instar la Generalitat de Catalunya per a què eixugui el deute que 
manté amb les administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes 
puguin donar compliment als pagaments de les entitats del tercer sector social 
català. 
 
TERCER. Demanar a la Generalitat de Catalunya que iniciï de forma 
immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés a línies de crèdit que 
permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament. 
 
QUART. Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats 
de retards en els pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part 
de les administracions públiques catalanes. 
 
SISÈ. Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones 
amb les entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de 
Catalunya aprovada per unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya. 
 
SETÈ. Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social 
mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides 
pressupostàries a les mesures contemplades al mateix.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, parlàvem fa un moment de la centrifugació dels deutes i dels dèficits, no?, i 
aquest és un exemple clar.  Nosaltres presentem aquesta moció en tant que hi 



 

 

ha hagut empreses de Vilanova del tercer sector que ens han mostrat la seva 
preocupació al respecte i és per això que hem tingut a bé presentar aquesta 
moció.  Nosaltres som conscients, evidentment, de la situació econòmica 
financera de la Generalitat, som conscients també de les dificultats que té el 
govern nacional doncs per poder tirar endavant aquelles necessitats i 
qüestions de país, però també creiem que hi han situacions que comencen a 
ser del tot insostenibles i que posen en perill real a les persones i col·lectius 
més vulnerables.   
 
La moció va en aquest sentit.  Concretament doncs crec que es defensa per 
ella mateixa, sinó que parla dels deutes de la Generalitat i d’altres 
administracions locals també, ajuntaments i consells comarcals a empreses 
relacionades del tercer sector, per tant a empreses de serveis socials i 
dependència, el que passa que les administracions locals no paguen perquè 
alhora la Generalitat no paga a aquesta administració local, no?  Aquests 
deutes ja han estat denunciats per la taula d’entitats del tercer sector, 
concretament em sembla que són uns 650 o 640 milions d’euros el que es deu, 
no?, i que per tant són deutes que tenen un impacte directe en la qualitat de 
vida d’aquells col·lectius que més ho necessiten, però també que posen en 
risc, posen en perill la sostenibilitat de les pròpies empreses i organitzacions 
sense afany de lucre que presten els seus serveis en l’àmbit de les polítiques 
socials.  Això ja ha provocat ajustament de plantilles, acomiadaments, pèrdua 
de drets laborals amb reduccions salarials, i per tant el que demanem doncs un 
compromís ferm, un compromís decidit per solucionar aquesta problemàtica en 
la mesura de les nostres possibilitats i reclamar al govern de la Generalitat que 
fagi efectiva amb la major brevetat possible el deute que té amb les empreses 
del tercer sector. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  Bé, per anunciar el vot favorable a la moció, amb una petita 
transacció que ara explicaré.  Perquè és cert que no només l’administració de 
la Generalitat sinó que entre totes les administracions doncs s’està ofegant 
l’anomenat tercer sector en un moment en què la crisi econòmica i les 
conseqüències socials que això comporta és un moment en què és més 
necessari aquest sector.  De fet, l’administració moltes vegades en les seves 
actuacions utilitza aquest sector com a recolzament a les seves tasques i per 
tant és important que puguin treballar, que puguin treballar amb certa 
tranquil·litat, perquè sinó els sectors més desfavorits són els que ho acaben 
patint.  També és cert, per això, que el govern català i la taula d’entitats del 



 

 

tercer sector van signar un acord, un Pla de suport al tercer sector, el setembre 
del 2012, que si bé no ha pal·liat del tot els efectes d’aquest deute, sí que en 
bona part l’ha resolt perquè en els darrers dos o tres mesos ha disminuït.  Això 
no vol dir que no s’hagi de mirar que l’aplicació d’aquestes cinquanta mesures 
sigui la correcta i sigui la més immediat possible.  També és cert que s’ha 
d’intentar prioritzar el pagament a tot aquest sector, perquè tal com he dit 
abans doncs tots hi estem recolzant una mica en ell. 
 
La transacció que demanaria és afegir un vuitè punt al final, en el sentit 
d’”instar el govern de l’Estat a fer front al pagament de les aportacions 
econòmiques establertes en les diferents Lleis, Reglaments i Sentències que 
afecten al desenvolupament de les competències, especialment en matèria 
social.” 
 
Tal com he dit al principi, doncs són totes les administracions les que tenen el 
deute; unes potser per l’efecte cadena de les altres, però amb l’exemple que 
ha sortit aquí abans de la dependència, per normativa l’Estat hauria de pagar 
un 50% del cost de la dependència i en aquest moment no arriba al 20%.  Per 
tant jo crec que és bo que tots ens posem a treballar en aquest sentit, totes les 
administracions, i a veure si realment doncs podem ajudar a que el tercer 
sector tiri endavant.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Paraules?  Ai, és veritat, si accepten la transacció 
primer.  Disculpi’m. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
En tot cas per dir que acceptem la transaccional. 
 
ALCALDESSA 
 
Paraules?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, ja s’ha explicat el tercer sector i treball amb entitats i associacions que 
treballen per protegir les persones, especialment les que són més vulnerables, 
i especialment protegir-les de desigualtats, de situacions d’injustícia social per 
estendre el benestar als col·lectius més desafavorits, i ara mateix aquestes 
associacions estan cobrint moltes de les necessitats ciutadanes que altres 
administracions no abasten, com bé s’ha dit.   
 



 

 

La taula del tercer sector, que es va crear ara fa just 10 anys, va estendre la 
mà la setmana passada justament en una reunió amb el president de la 
Generalitat, per identificar els temes a tractar en el marc de la cimera 
econòmica i social que es celebrarà el 16 de març, i de fet van aprofitar 
aquesta reunió per entregar-li a Mas un full de ruta social, malgrat que la 
Generalitat, com se sap i com es plasma en la moció, deu 435 milions d’euros 
al conjunt d’aquestes associacions i entitats de la taula del tercer sector.  Per 
tant, des de la CUP pensem que fóra bo que aquesta taula comptés amb el 
suport d’administracions com els ajuntaments, per fer presió al govern català i 
també a l’Estat i pagar el deute que té aquest amb el tercer sector.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Molt breument, doncs per dir que el grup Popular votarà 
afirmativament amb aquesta moció per les raons que ja s’han dit durant... en 
aquest Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Alguna paraula més?  No.  Passem a la votació.  Vots a favor?  
Queda aprovada per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (23 vots). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera 
urgent un pla de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi 
el pagament de les subvencions i contractes, assegurant el cobrament 
periòdic de les mateixes. 
 
SEGON. Instar la Generalitat de Catalunya per a què eixugui el deute que 
manté amb les administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes 
puguin donar compliment als pagaments de les entitats del tercer sector social 
català. 
 



 

 

TERCER. Demanar a la Generalitat de Catalunya que iniciï de forma 
immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés a línies de crèdit que 
permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament. 
 
QUART. Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats 
de retards en els pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part 
de les administracions públiques catalanes. 
 
SISÈ. Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones 
amb les entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de 
Catalunya aprovada per unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya. 
 
SETÈ. Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social 
mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides 
pressupostàries a les mesures contemplades al mateix. 
 
VUITÈ. Instar el govern de l’Estat a fer front al pagament de les aportacions 
econòmiques establertes en les diferents lleis, reglaments i sentències que 
afecten al desenvolupament de les competències, especialment en matèria 
social.” 
 
 

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

 
El nostre país viu avui un moment històric excepcional, una etapa basada en el 
principi democràtic del dret a decidir. I aquest 8 de març, el govern de la 
Generalitat vol ser part d’aquest anhel col·lectiu i contribuir-hi amb l’esbós d’un 
futur que necessàriament s’inscriurà, també, en femení. 
 
La història que es coneix, aquella que s’ensenya a les escoles i es llegeix en 
els llibres, és el compendi de milions de vides humanes: experiències, 
anècdotes, encerts fortuïts, coincidències funestes i imprevistos planificats. La 
història s’escriu obviant els petits episodis quotidians, però existeix en el 
present, en la història que ens ha tocat viure, una experiència en primera 
persona. La nostra, la vostra i la d’aquells i aquelles que ens van precedir i dels 
que vindran després. 
 
Les dones som protagonistes d’aquest present històric que ens empeny amb 
ànsia davant la possibilitat de transformar estructures obsoletes per poder 



 

 

edificar damunt de pilars sòlids aquest nou país i, al mateix temps, ens 
enfronta al repte diari d’un context econòmic ple de dificultats i incerteses. Les 
dones tenim el ferm propòsit -perquè així ho fem cada dia- de treballar perquè 
la qualitat de la vida humana no es malmeti i de situar en el centre de l’agenda 
política institucional aquest treball imprescindible. Per aconseguir-ho, requerim 
de les institucions públiques, i també de les privades, un gest de complicitat 
que alliberi d’obstacles la cursa del dia a dia. 
 
Si ens fixem en les estadístiques, podem interpretar que les dones catalanes 
desitgen trobar la fórmula per conciliar la vida laboral i la vida personal i 
familiar, una ambició que persegueix harmonitzar la realitat quotidiana de la 
vida humana en totes les seves etapes i facetes. 
 
I malgrat els obstacles que aquesta decisió ens representa, fem el possible i 
l’impossible per equilibrar ambdós móns: públic i privat. Som expertes en 
transitar d’un lloc a l’altre i concertar la vida, amb tots els seus imprevistos, 
amb la rigidesa d’un mercat de treball que no cedeix espais nous i que amb la 
seva inflexibilitat dificulta el tomb que el canvi de segle demana. 
 
Aquest 8 de març no volem parlar només d’estadístiques, tampoc volem fixar-
nos, exclusivament, en les quotes de representació, que tal com evidencia la 
realitat no són suficients per traslladar el talent i la participació de les dones a 
l’esfera pública. Aquest 8 de març el que volem des del Govern de la 
Generalitat és plantejar-nos un interrogant de futur, un interrogant que 
plantegem a tots aquells estaments que tenen en aquest moment la possibilitat 
de decidir si la nova Catalunya serà una societat on dones i homes conviuran 
en un mateix ordre de sentit i de valor. Perquè aquest 8 de març volem posar 
damunt la taula la necessitat d’imprimir en les pàgines inaugurals d’aquest nou 
principi el talent que cada dia les dones aportem a la vida pròpia i a la dels 
altres. 
 
Aquesta no és una ambició petita, per això es necessita la complicitat de 
tothom. En especial la de les dones més joves, aquelles que just en aquest 
impàs històric inicien la trajectòria adulta i intenten incorporar-se al mercat de 
treball. La seva convicció, la seva fermesa, el seu compromís són el nostre 
llegat i la nostra esperança. 
 
Moure la inèrcia de rutines i costums ancestrals pot semblar-nos utòpic, però 
per poder virar cap al canvi ideal és del tot imprescindible creure-hi i enfrontar-
s’hi. Que aquest viratge sigui possible, que sumem totes i tots en la construcció 
d’un país més lliure i just. Aquest és el desig d’aquest 8 de març de 2013 i 
aquesta és la direcció en la qual volem fer avançar Catalunya per tal que 
esdevingui, també, un exemple en la consecució d’un país que es defineixi 
també en femení. 



 

 

 
 
Per tot això, els grups sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents  

ACORDS 
 
“PRIMER. Donar suport al Manifest de la Generalitat de Catalunya elaborat per 
al dia 8 de març, dia internacional que commemora la igualtat entre homes i 
dones. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació 
de Barcelona.” 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ DE 2013 
 
El nostre país viu avui un moment històric excepcional, una etapa basada en 
el principi democràtic del dret a decidir. I aquest 8 de març, el Govern de la 
Generalitat vol ser part d’aquest anhel col·lectiu i contribuir-hi amb l’esbós d’un 
futur que necessàriament s’inscriurà, també, en femení. 
 
La història que es coneix, aquella que s’ensenya a les escoles i es llegeix en 
els llibres, és el compendi de milions de vides humanes: experiències, 
anècdotes, encerts fortuïts, coincidències funestes i imprevistos planificats. La 
història s’escriu obviant els petits episodis quotidians, però existeix en el 
present, en la història que ens ha tocat viure, una experiència en primera 
persona. La nostra, la vostra i la d’aquells i aquelles que ens van precedir i 
dels que vindran després. 
 
Les dones som protagonistes d’aquest present històric que ens empeny amb 
ànsia davant la possibilitat de transformar estructures obsoletes per poder 
edificar damunt de pilars sòlids aquest nou país i, al mateix temps, ens 
enfronta al repte diari d’un context econòmic ple de dificultats i incerteses. Les 
dones tenim el ferm propòsit -perquè així ho fem cada dia- de treballar perquè 
la qualitat de la vida humana no es malmeti i de situar en el centre de l’agenda 
política institucional aquest treball imprescindible. Per aconseguir-ho, requerim 
de les institucions públiques, i també de les privades, un gest de complicitat 
que alliberi d’obstacles la cursa del dia a dia. 
 
Si ens fixem en les estadístiques, podem interpretar que les dones catalanes 
desitgen trobar la fórmula per conciliar la vida laboral i la vida personal i 
familiar, una ambició que persegueix harmonitzar la realitat quotidiana de la 
vida humana en totes les seves etapes i facetes. 
 



 

 

I malgrat els obstacles que aquesta decisió ens representa, fem el possible i 
l’impossible per equilibrar ambdós móns: públic i privat. Som expertes en 
transitar d’un lloc a l’altre i concertar la vida, amb tots els seus imprevistos, 
amb la rigidesa d’un mercat de treball que no cedeix espais nous i que amb la 
seva inflexibilitat dificulta el tomb que el canvi de segle demana. 
 
Aquest 8 de març no volem parlar només d’estadístiques, tampoc volem fixar-
nos, exclusivament, en les quotes de representació, que tal com evidencia la 
realitat no són suficients per traslladar el talent i la participació de les dones a 
l’esfera pública. Aquest 8 de març el que volem des del Govern de la 
Generalitat és plantejar-nos un interrogant de futur, un interrogant que 
plantegem a tots aquells estaments que tenen en aquest moment la 
possibilitat de decidir si la nova Catalunya serà una societat on dones i homes 
conviuran en un mateix ordre de sentit i de valor. Perquè aquest 8 de març 
volem posar damunt la taula la necessitat d’imprimir en les pàgines inaugurals 
d’aquest nou principi el talent que cada dia les dones aportem a la vida pròpia 
i a la dels altres. 
 
Aquesta no és una ambició petita, per això es necessita la complicitat de 
tothom. En especial la de les dones més joves, aquelles que just en aquest 
impàs històric inicien la trajectòria adulta i intenten incorporar-se al mercat de 
treball. La seva convicció, la seva fermesa, el seu compromís són el nostre 
llegat i la nostra esperança. 
 
Moure la inèrcia de rutines i costums ancestrals pot semblar-nos utòpic, però 
per poder virar cap al canvi ideal és del tot imprescindible creure-hi i enfrontar-
s’hi. Que aquest viratge sigui possible, que sumem totes i tots en la 
construcció d’un país més lliure i just. Aquest és el desig d’aquest 8 de març 
de 2013 i aquesta és la direcció en la qual volem fer avançar Catalunya per tal 
que esdevingui, també, un exemple en la consecució d’un país que es 
defineixi també en femení. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Intentaré ser... seré molt breu, perquè crec que les hores i les mocions que 
encara ens queden no cal doncs llegir ni repetir tota la redacció, sinó que 
simplement el que plantegem és, com altres vegades s’ha fet, doncs 
obertament aquella declaració institucional que fa la Generalitat i en aquest cas 
aquí s’hi suma la Diputació de Barcelona, doncs pugui ser recollida per aquest 



 

 

Ajuntament en commemoració del Dia Internacional de les Dones, que serà el 
proper 8 de març.  Simplement traslladar a tots els grups doncs la seva 
voluntat de poder-se sumar a aquesta declaració institucional. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Alguna paraula?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
D’entrada ja donar el nostre posicionament a favor, no obstant sí que mirant i 
revisant aquesta moció veiem que tenim un document a les mans poc ambiciós 
al nostre parer i poc... que no lluita suficient, a la nostra manera d’entrendre, 
contra la desigualtat entre homes i dones.  No es fa cap referència, per 
exemple, a les múltiples violències invisibles que pateix la meitat de la població 
que estan generades per la desigualtat i la violència estructural i cultural que 
està inherent en el patriarcat que ens governa.   
 
Cada dia la dona pateix discriminació, acceptada o tolerada, a una societat que 
a través d’administracions, educació i llenguatge en el dia a dia, impedeixen 
que es desenvolupi amb les mateixes oportunitats que l’home.  És per això que 
volem destacar que les lleis, la comunicació, el món laboral, l’àmbit domèstic i 
també l’esfera pública en general contenen incalculables maneres de deixar la 
dona en un segon pla o fins i tot excloure-la o no tenir la mateixa posició que 
un home en ple segle XXI. 
 
Des de les condicions amb les que se les permet o no decidir el dret a avortar, 
passant per la diferència de sous en llocs de feina de responsabilitat, fins al rol 
encara avui sembla ser inseparable de la dona com a productora, com a 
cuidadora de la família, a més de treballar fora de casa, són alguns dels 
exemples de podem palpar en el dia a dia. 
 
Per tant, per a la CUP encara queda molt a fer per una veritable emancipació 
de la dona i les administracions han de recórrer encara un llarg camí en 
aquesta lluita, i que en el cas del municipi les ciutadanes comptin amb els 
mateixos drets, no només legals sinó a ulls de la societat, que els homes. 
 
Cal encara una gran tasca pedagògica que els ajuntaments poden inserir en el 
model educatiu, per exemple, a les escoles, tal i com es fa en campanyes de 
conscienciació pel medi ambient o per les drogues, per exemple, i demanem 
en aquest sentit que no ens relaxem en aquest tema i que no entrem en una 
roda en la que ens limitem a redactar bons propòsits sobre paper.  No obstant, 
votarem favorablement. 
 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Alguna paraula més?  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs només per comentar-li un parell de coses respecte als comentaris 
que feia la regidora Rius.  Aquest Ajuntament, i no és cosa d’aquest regidor 
que acaba d’arribar, sinó de la llarga quantitat de regidores en aquest cas que 
hi ha hagut amb relació als temes d’igualtat, jo crec que sempre s’ha 
sobresortir pel que fa referència a la defensa dels drets de les dones, i dels 
drets de les dones a ser com el seu company, com l’home o com la seva 
amistat.  Vull dir que en aquest sentit crec que des d’aquest Ajuntament s’ha 
treballat molt profundament en aquest sentit de l’equitat i em dóna la sensació 
que la feina ha estat positiva, ha estat molt bona, ha estat reconeguda, i crec 
que ens podem com a mínim valorar el fet que des d’aquest municipi aquesta 
feina s’ha treballat d’una forma molt intensa al llarg dels anys. 
 
Som un municipi molt pioner en el treball amb relació als temes de l’equitat, 
igual que en altres àmbits relacionats amb l’àmbit social, i crec que també és 
bo remarcar-ho en un moment com aquest.  Tot i que el camí és llarg per 
recórrer, crec que és bo també afirmar que des d’aquests anys de democràcia i 
també els anys del municipalisme democràtic, aquest avanç des de les 
administracions locals ha estat també molt positiu.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Si no hi han més paraules passem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (23 vots). 
 
 

31. MOCIÓ DEL PP PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL 
MUNICIPAL DEL COMERÇ. 

 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Senyora alcaldesa, deixaríem aquesta moció sobre la taula perquè la pogués 
defensar el regidor senyor Álvarez. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 



 

 

32. MOCIÓ D’ICV PER UNA ACCIÓ D’URGÈNCIA I XOC QUE EVITI 
QUALSEVOL CAS DE MANCA D’ALIMENTACIÓ ADEQUADA 
INFANTIL A VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Atès que cada dia constatem i evidenciem l’agreujament de la situació de 
patiment i de risc per a moltes persones i famílies, cada cop són més a prop 
del  llindar de pobresa o extrema pobresa a la nostra ciutat. 
 
Atès que malauradament aquest drama està afectant de forma important a la 
població més feble, els nostres nens i nenes, del qual tenim testimonis alguns 
d’ells publicats pels mitjans de comunicació local i de professionals del món 
educatiu. 
 
Atès que en reiterades ocasions aquest Ple ha aprovat i ratificat la Declaració 
de Drets dels Infants, on s’expressa de forma clara i contundent que s’ha de 
garantir i prioritzar la seva protecció: 
 
Principi 2: 
 
L’infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà d’oportunitats i de serveis, 
dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se 
físicament, mentalment, moralment, espiritualment i socialment d’una manera 
sana i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis 
amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a què caldrà atenir-se serà 
l’interès superior de l’infant. 
 
Principi 8:  
 
L'infant ha de figurar entre els primers de rebre, en tota circumstància, 
protecció i socors.   
 
Atès que l’alcaldessa ha manifestat en aquest Ple que a “Vilanova i la Geltrú 
no és quedaria cap nen i nena sense àpat”. 
 
Atès que des d’ICV creiem que l’administració més pròxima al ciutadà, el seu 
Ajuntament, ha de ser la més sensible, solidària i combativa davant de les 
dificultats i el patiment que viuen les persones de Vilanova i la Geltrú, davant 
les conseqüències d’aquesta crisi, posant tots els possibles mitjans al seu 
abast, i amb molta més cura i en especial l’atenció als nostres infants, tal com 
hem aprovat en la Declaració dels Drets de l’Infants de manera reiterada. 
 
El grup municipal d’ICV proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 



 

 

 
“PRIMER. Instar el govern a convocar de forma urgent tots els directors/ores 
dels centres escolars de Vilanova i la Geltrú (llars d’infants i centres de 
primària i secundària) amb els responsables dels nostres Serveis Socials i 
l’IMET per activar un protocol immediat de detecció de casos i posada en 
marxa dels mecanismes i accions necessàries per evitar qualsevol possible 
cas de manca de qualsevol àpat o insuficient alimentació adequada infantil a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Instar el govern a fer el seguiment continuat en el temps del protocol 
i les accions de xoc, així com informar als Grups de l’oposició d’aquest 
seguiment. 
 
TERCER. Instar el govern a trametre i demanar al Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya que garanteixi el suport 
econòmic i de recursos necessari per a solucionar la problemàtica.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Malauradament tots sabem els efectes que està tenint aquesta crisi sobre les 
famílies i sobre les persones, però si d’algo ens hem de sentir evidentment poc 
orgullosos i ademés indignats, és si aquesta situació afecta als més 
vulnerables en aquest cas, la població infantil, els nostres nens i nenes.  I el 
cert és que a la nostra ciutat ens arriben informacions de mestres que ens 
expliquen doncs que a l’aula algun nen o alguna nena, o un adolescent, és 
igual les edats, doncs no arriben o es desmaien o tenen alguna dificultat per 
estar amb atenció a l’aula perquè no han esmorzat adequadament, que inclús 
el passat 22 de febrer ens va frapar, i ho dic així de clar, i crec que això no pot 
passar a la nostra ciutat, una petita carta que es va publicar al Diari de 
Vilanova, concretament a la secció de Cartes al director, en què una mare 
concretament deia això, llegeixo tal qual explica la mare i no donaré el nom de 
l’escola, perquè crec que no és rellevant, però diu: 
 
“El martes vi llorar a dos niños de 3 y 4 años al salir del colegio por no tener 
nada para merendar.  Yo no tenía nada en ese momento.  La madre me dijo 
que en casa no tenía nada cuando llegara.  Vergüenza e impotencia me dio.” 
 
Doncs una mica, si això passa a la nostra ciutat i hi ha algun cas, l’hem 
d’evitar.  I per això la proposta en aquest cas de que es tornin a asseure tots 



 

 

els directors i directores de centres de les nostres escoles de primària amb els 
responsables de l’IMET i per tant també de Serveis Socials, i que no passi cap 
cas d’aquests.  Ni berenar, ni esmorzar, ni en tot cas, és evident, el menjar que 
hi ha d’haver.  I que posem tots els esforços, si s’ha de revisar el protocol que 
es revisi i que s’actuï de forma urgent.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  Bé, en primer lloc anunciar el vot favorable, perquè evidentment 
no hi pot haver un altre vot en aquest tipus de moció.  Crec que el tema de la 
manca d’alimentació adequada infantil doncs és un tema que en aquest 
moment per desgràcia és un risc en el que si no vigilem i si no hi posem tots 
els mitjans doncs hi pot caure un volum elevat de la població en aquestes 
edats.  Que malauradament doncs en lloc de millorar la situació, ara per ara 
està augmentant el nombre de persones amb possibilitat de risc, però amb el 
que no estaríem tan d’acord és que els protocols no estiguin activats i que no 
hi hagin les eines de detecció adequades. 
 
En el cas de Vilanova tenim un protocol i des de fa molts anys, per tant la 
majoria de regidors que estan avui aquí el coneixen, que és un protocol molt 
ampli, que valora tota una sèrie de riscos, que coneixen tots els directors de les 
escoles de primària i secundària de la ciutat, i que serveix per detectar tota una 
sèrie de factors de risc en edats d’escolarització, tant a primària com a 
secundària, com he dit.  És un protocol que es va modificant i adaptant a les 
noves circumstàncies anualment i sempre que es consideri necessari.  I per 
tant crec que l’eina de detecció existeix. 
 
En quant a les mesures que després es poden dur a terme un cop s’ha 
detectat la necessitat, doncs també en tenim forces.  No vol dir que siguin 
suficients, perquè crec que en la situació actual mai són suficients, sempre ens 
quedem curts, i amb això sí que hi hem de seguir treballant i no defallir en 
aquest tema i qualsevol idea és bona, no?  Però tenim el banc de queviures, 
tenim les beques de menjador del Consell Comarcal, tenim el complement del 
25% restant d’aquestes beques per a les famílies que no hi poden fer front, tant 
des de Serveis Socials com des de Càritas o des de Creu Roja, perquè de fet 
en tot aquest sector de l’alimentació infantil es treballa molt en conjunt i en 
col·laboració amb entitats precisament de les que he parlat abans, del tercer 
sector, i el seu paper és clau en aquest sentit, no? També hi ha els ajuts de 
l’Associació Garraf Petit per a l’alimentació amb producte fresc.  Els ajuts 
econòmics directes en concepte d’alimentació infantil que l’any passat van ser 



 

 

de 76.000 euros des de la Regidoria de Serveis Socials, els xecs per a 
alimentació infantil de Proinfància, l’ajut per a la lactància dels nadons, la llet, 
programes d’ajut a la infància en situació de vulnerabilitat...   
 
Crec que eines en tenim, l’altra cosa és, tal com he dit, que siguin suficients.  
Per tant, jo la transacció que demanaria és que evidentment hem de seguir 
treballant en aquest sentit, mai, mai, mai hem de defallir, hem de buscar 
mitjans, hem de buscar recursos, però el que crec que no és necessari en 
aquest moment és reunir altra vegada tots els directors de secundària i 
primària de la ciutat, perquè és un tema que constantment des de l’IMET, des 
de la Regidoria s’hi està treballant, i crec que hauríem de dedicar els esforços 
a buscar solucions en una altra banda, però que la detecció dels casos hi és i 
els mitjans estan posats i crec que funcionen correctament.  Això no vol dir que 
sempre podrem trobar exemples de que en algun moment donat no s’ha 
detectat.  Pot ser, però llavors és quan hi hem de posar la mesura, ens arribi 
d’on ens arribi la detecció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Es tractaria de que acceptés la transaccional que proposa la regidora.  Crec 
que li han fet arribar... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, la transacció és simplement que vol que tregui el primer punt de l’acord?  
En tot cas no acceptem. Bàsicament per una qüestió no acceptem la 
transacció de treure el primer acord.  Sí, és cert que existeix un protocol i sí és 
cert que existeixen tot un seguit de mesures per donar suport a l’alimentació 
que han funcionat de fa anys, però en aquests moments la situació és 
d’extrema urgència i emergència.  I sé que en són conscients.  I si hi han casos 
en què es falla, doncs es torni a revisar, diuen que es revisa cada any, i crec 
que en aquest moment crec que s’ha de tornar a fer una revisió o un 
replantejament concretament de, si no s’estan detectant casos i de les accions 
concretes que s’han de realitzar.  I és bàsicament el que demana, i que per a 
això es tingui una trobada amb tots els directors i directores de les escoles. 
 
En tot cas nosaltres no retirem el primer acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Albà. 
 
 
 



 

 

BLANCA ALBÀ 
 
Sí, sí, no hi ha cap inconvenient.  Si no ho retiren, evidentment el vot seguirà 
sent favorable i farem totes les reunions que calgui.  Jo crec que els nostres 
esforços haurien d’anar dedicats en un altre sentit, però no hi ha cap 
inconvenient en reunir-nos tantes vegades com es consideri necessari.  De tota 
manera sí que deixar molt clar que el protocol es revisa dia a dia i sempre que 
hi ha una necessitat nova o que es creu que hi ha un ítem diferent a valorar.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, alguna paraula més sobre aquesta moció?  Passem per tant a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Si els hi sembla fem una pausa de cinc minuts i a dos quarts en punt tornem a 
continuar. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (23 vots). 
 
(PAUSA) 
 

 
33. MOCIÓ DEL GRUP D’ICV DE SUPORT A LA INICIATIVA 

LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA GARANTIDA DE 
CIUTADANIA. 

 
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix 
que “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a 
accedir a una renda garantida de ciutadania que els  asseguri els mínims 
d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”.  
D’acord amb l’article 37. 3. de l’Estatut d’Autonomia, aquest dret de l’àmbit 
dels serveis socials cal que sigui regulat per mitjà d’una Llei del Parlament de 
Catalunya.   
 
Atès que la Unió Europea va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita 
contra la pobresa i l’exclusió  social. El 2010 es diagnostica que al conjunt de 
la UE hi ha 115 milions de persones en risc de pobresa, inclosos 20 milions 
d'infants i el 8% de la població treballadora. En el marc de l’Estratègia 
Europea 2020, la Comissió Europea es planteja l'objectiu de reduir en 
20.000.000 el nombre de persones en situació de  pobresa i exclusió social 
per a l'any 2020. Amb aquest objectiu, impulsa la Plataforma de Lluita Contra 
la Pobresa i l'Exclusió Social, que insta els estats membres a treballar per tal 
de millorar l'accés al treball, a la seguretat social, als serveis bàsics 



 

 

(assistència sanitària, habitatge, etc.) i a l'educació; utilitzar millor els  fons de 
la UE per donar suport a la inclusió social i combatre la discriminació, i 
avançar cap a la innovació social per trobar solucions intel·ligents en l'Europa 
que sorgeixi de la crisi, especialment de cara a un suport social més eficaç. 
Més recentment el Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen 
per reclamar un pla de rescat social per tal de poder fer efectiva l‘Estratègia 
Europa 2020. 
 
Atès que l’any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 
213/1991, es va establir el Programa Interdepartamental de la  Renda Mínima 
d’Inserció amb la finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les 
persones  afectades. El Programa va ser actualitzat l’any 1995 amb el Decret 
228/1995, de 25 de juliol.  L’any 1997 s’aprova l’encara vigent Llei 10/1997, de 
3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció, que ha  estat objecte de 
diverses modificacions.   
 
Atès que amb les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, 
de regulació de la renda mínima d’inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, i la més recent continguda a la Llei 5/2012, de 20 
de març, de mesures fiscals, financeres i administratives; la renda mínima 
d’inserció inicial ha perdut el seu objecte i la seva finalitat, i ha deixat de ser un 
dret subjectiu de les persones en situació de pobresa; objecte i finalitat que  
ha de ser recuperat en aplicació de l’article 24. 3. de l’Estatut d’Autonomia.  
 
Atès que representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de 
lucre impulsen una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte 
regular la Renda Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat de 
l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna 
a les  persones o famílies que es troben en situació de pobresa.  
 
Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir 
que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en: 
 

1- Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no 
condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar 
en accions d’inserció social i laboral. 
 
2- Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació 
econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de 
convivència. 
 
3- El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 
euros mensuals per dotze pagues. 
 



 

 

4- La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té 
caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi 
que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol 
concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros 
mensuals per dotze pagues. 
 
5- Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la 
Renda Garantida de Ciutadania són: 
 

a)- Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat. 
 
b)- Estar vivint legalment a Catalunya. 
 
c)- Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 
mesos. 
 
d)- No disposar d’ingressos econòmics superiors als mínims garantits 
equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (per l’any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), 
durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud. 
 

6- El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciutadania regula 
també les obligacions de les persones perceptores de la prestació 
econòmica; l’incompliment de les obligacions pot comportar la 
suspensió o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida de 
Ciutadania. 
 
7- El finançament de la Renda Garantida de Ciutadania és a càrrec dels 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions 
locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament 
acreditades. 
 
8- La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud 
feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a 
percebre la prestació econòmica. 

 
Atès que aquesta proposta legislativa busca donar una resposta coherent a 
les necessitats materials d'una part de la població catalana que, tingui o no 
problemes socials afegits, es veu fortament afectada per la crisi i reclama la 
solidaritat de la nostra societat. És una proposta que busca minimitzar els 
efectes de la  crisi en la població més desafavorida econòmicament per evitar 
la marginació social i mantenir la cohesió social que caracteritza a les 
societats europees basada en l'Estat del benestar. També és una proposta  



 

 

que s'adapta a la situació econòmica actual i obliga els poders públics a 
replantejar alguns aspectes de la política social, molt especialment la renda 
mínima d'inserció. La renda garantida ciutadana ha de ser complementària a 
altres polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis socials, 
especialment, per tal de donar un suport social més eficaç en el context 
actual, d'acord amb l'Estratègia europea 2020.  
 
Atès que, finalitzats els treballs preparatoris, la Iniciativa legislativa Popular per 
una Renda Garantida Ciutadana es presenta aquests dies a la Mesa del 
Parlament, i és fonamental comptar amb el suport més ampli per tal que pugui 
arribar si més no a ser admesa a tràmit per la Mesa del Parlament, i debatuda 
amb la seriositat que es mereix. 
 
El Grup Municipal d’ICV proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la seva admissió a tràmit, i en 
el seu moment, el debat seriós de la proposta. 
            
SEGON. Donar a conèixer i fer difusió activa d’aquesta iniciativa mitjançant els 
mitjans de comunicació locals i del propi Ajuntament. 
 
TERCER. Donar suport el procés de recollida de signatures de l'esmentada 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) facilitant a les instal·lacions municipals 
(centres cívics i OAC) un punt de recollida de signatures.  
 
QUART. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats de 
la ciutat.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Qui presenta la moció? Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, aquesta moció es defensa per si sola, i aniré 
ràpid.  L’article 24.3 de l’Estatut: “les persones o famílies que es troben en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida de Ciutadania 
que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que 
legalment s’estableixen.” 
 



 

 

Aviam, nosaltres entenem que ja quan es va aprovar l’Estatut hi havia ja una 
Renda Mínima d’Inserció que complia aquesta funció.  És una iniciativa 
aprovada al Parlament el 1997, amb el suport de Convergència i Unió, però 
entenem, no nosaltres sinó els promotors d’aquesta Iniciativa Legislativa 
Popular, de que a partir del 2011 el govern de l’anterior govern de 
Convergència i Unió, a l’anterior mandat, doncs havia desvirtuat totalment el 
que era aquesta Renda Mínima d’Inserció i per tant lo que es podia entendre 
per Renda Garantida de Ciutadania.   
 
El que demanem a aquest Ple és que ens adherim a aquesta iniciativa, i ante 
tot el que puguem fer difusió a través de l’OAC i altres mitjans de difusió de 
l’Ajuntament d’aquesta Iniciativa Legislativa. 
 
El grup de Convergència i Unió, el govern ens ha proposat dues transaccions; 
una primera que fa referència i que diu que afegim al primer acord: “el debat 
seriós d’una proposta quan la situació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya ho permeti, fruit de la recuperació econòmica del país”.  Entenem 
que no la podem acceptar, en tant que desvirtua els motius d’aquesta 
Iniciativa.  Aquesta Iniciativa es vol per ara i no esperar a millors temps 
econòmicament.   
 
Després entenem que es vol afegir un acord vuitè –la senyora Blanca en tot 
cas ens ho dirà- en què diu, i estem d’acord: “Instar el govern de l’Estat a fer 
front al pagament de les aportacions econòmiques establertes en les diferents 
lleis, reglaments i sentències que afecten al desenvolupament de les 
competències, especialment en matèria social.”  En aquesta estem totalment 
d’acord i l’acceptem. 
 
ALCALDESSA 
 
Això és d’una altra moció, senyor Claver, és la moció del punt 28.  Disculpi.  És 
el primer tros que vostè ha dit. 
 
MANEL CLAVER 
 
Doncs sí, no acceptem. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyora Albà. 

 
 
 
 



 

 

BLANCA ALBÀ  
 
Sí, gràcies.  Bé, és cert que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull el dret 
d’accedir als ciutadans en una situació d’especial vulnerabilitat a la Renda 
Garantida de Ciutadania, i crec que és una mesura que a qualsevol 
administració li agradaria anunciar.  L’altre tema és si en aquest moment doncs 
l’administració que li pertoca, que és la Generalitat de Catalunya, està en 
condicions econòmiques de poder-ho fer.  El Departament de Benestar Social i 
Família, que és el que li correspon aquesta competència, diu que en aquests 
moments no pot assumir-ho.  Que hi han altres prestacions que segurament 
doncs han d’estar en revisió, com és la Renda Mínima d’Inserció, que hauria 
de cobrir aquest sector fins poder fer front a una prestació que fos millor.  En 
aquest moment està en revisió les condicions que té la renda mínima 
d’inserció.  És cert que no està donant suport a totes les necessitats que hi ha 
en aquest moment, però s’està estudiant com fer-hi front.  Des del 
Departament ens diuen que no és possible en aquest moment doncs fer front a 
la Renda Garantida de Ciutadania i que ens hauríem de conformar amb una 
millora de la Renda Mínima d’Inserció.   
 
Crec que la Iniciativa Legislativa doncs és bona, hem d’apretar en aquest 
sentit, però la transacció anava també en aquest sentit de dir que en aquest 
moment doncs no sembla possible.  Per tant, el vot serà favorable igualment, 
però no sé com podrem fer-hi front en aquests moments, donada la situació 
econòmica que té el país.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per dir que estem totalment d’acord amb la moció.  Igual com estem 
totalment d’acord amb la ILP que es presenta, sobretot perquè entenem que hi 
ha d’haver un debat.  Hi ha d’haver un debat com a país sobre què passa amb 
tota aquella gent i sobretot ara, en aquesta situació, per tant no ens podem 
permetre, tal i com planteja la transaccional, de que ja ho mirarem quan les 
coses vagin bé, perquè el problema el tenim ara, el tenim avui, i creiem que hi 
ha d’haver un debat intens i a fons sobre com queden aquelles persones que ja 
no perceben cap renta i quina ha de ser la manera com han de viure i com a 
societat no podem permetre doncs que caiguin en l’exclusió social. 
 
Els mecanismes que hi ha fins ara, doncs hi ha el PIRMI, per algunes bandes, 
l’Estat està donant doncs també ajudes a tots aquells que ja no cobren atur o 
que no cobren res, però per exemple aquesta última, i fa poc temps ho hem 



 

 

vist, es va prorrogar a última hora, a últim moment, i hi va haver moltes famílies 
en aquest país que van estar patint fins l’últim moment perquè no sabien ben 
bé si al mes següent podrien cobrar aquesta ajuda.  Per tant, entenem que 
l’ILP és bona, que hi ha d’haver aquest debat a fons i per tot això donarem 
suport a la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Un parell de qüestions.  Una primera dir que la Renda Mínima 
d’Inserció i la Renda Garantida de Ciutadania són dos coses diferents i tenen 
dos objectes absolutament diferents, no?  I precisament la Renda Mínima 
d’Inserció el que busca és un paper actiu per part d’aquell beneficiari, que és el 
de reinserir-se en la societat a diferents nivells, sobretot a nivell ocupacional. 
 
Amb relació a la Renda Garantida de Ciutadania, nosaltres no creiem que sigui 
possible la seva implantació, per les dificultats econòmiques que es travessen 
en aquest moment i per tant per les dificultats d’implementar una mesura 
d’aquestes característiques.  I amb relació en els diferents punts, em 
permetran que el nostre grup demani votació separada del primer punt, amb 
l’objectiu que és aquell en el que demana al Parlament de Catalunya la seva 
admisió a tràmit i el debat seriós de la proposta.  En qualsevol cas, un cop 
recollides les signatures, el debat seriós de la proposta hi és en el Parlament 
de Catalunya, sense necessitat de condicionar la seva admisió a tràmit o no.  
Dit d’una altra manera, el Parlament de Catalunya en aquest sentit és sobirà 
amb relació a aquestes matèries i res més lluny de la nostra voluntat que 
treure-li sobirania en el Parlament de Catalunya.  Per tant, votaríem en contra 
d’aquesta primera proposta, i en canvi no tenim absolutament cap inconvenient 
en que es doni a conèixer la proposta, se li doni difusió i es doni suport al 
procés de recollida de signatures, això sí, sense condicionar el posicionament 
que finalment adopti el Parlament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, nosaltres donarem suport a aquesta moció, 
entre altres coses perquè creiem que malgrat el moment, malgrat els 
problemes econòmics que es pateix des de les diferents administracions, 



 

 

creiem que una prioritat ha de ser garantir aquesta cohesió social i que estem 
en un moment molt delicat en què una possibilitat pot ser precisament aquesta 
Iniciativa Legislativa Popular, o allò que recull aquesta Iniciativa Legislativa 
Popular sobre aquest tipus de programa.  Més que res perquè per molts 
problemes que hi pugui haver de finançament, també és veritat que els 
problemes socials van augmentant dia rere dia i és una manera de 
tranquil·litzar un sector de població que se sent desorientat en aquest sentit.  
Per tant, donarem suport a la moció i esperem que s’aprovi.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Si no hi ha més paraules, passem a la 
votació i, tal com ha demanat el grup del Partit Popular, votaríem separat 
primer el punt primer i després el punt segon i tercer.  
 
(...) 
 
No, disculpin.  Accepten la votació separada?  Donava per sentat que no hi 
hauria problema.  Disculpin.  Per tant, passem a votar primer el punt primer.  
Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups 
i el vot en contra del Partit Popular. 
 
Punts segon i tercer.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat, entenc. 
 
Es fa una votació separada dels punts de la moció, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
                           Vots a favor: CIU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
                           Vots en contra: PP = 2 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 2, 3 I 4: 
 
S’aproven per unanimitat dels presents (23 vots). 
  
 

34. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE ELS TERRENYS AL VOLTANT DEL 
PADRUELL. 

 
Ja des de finals de la dècada dels anys 80, els diferents governs municipals 
han anat rebent propostes de desenvolupaments urbanístics i immobiliaris a la 
zona que envolta la Masia del Padruell, concretament del grup immobiliari 
valencià Adefica per construir un hotel, un camp de golf i un milió de metres 



 

 

quadrats de sostre residencial als voltants de la Masia Padruell, seu de 
l'empresa Caves Jaume Serra. Així doncs, tal i com darrerament ha sortit a la 
llum pública, la pressió per fer inversions immobiliàries en aquest sector no 
urbanitzable ha estat constant durant tot aquest temps. 
 
La diferència actual és que la Generalitat veuria amb bons ulls aquesta 
inversió al Padruell. Malgrat que l'equip de govern ja ha expressat que des del 
govern mai s'ha valorat la possibilitat de construir a la zona perquè està 
qualificada com a no urbanitzable, des de la CUP creiem necessari un 
posicionament col·lectiu i públic al respecte.  
 
El nostre grup municipal és conscient que estem iniciant un procés de revisió 
del Pla general, però entenem que aquest serà llarg i davant l’actualitat i 
transcendència que han adquirit els fets creu totalment necessari un 
posicionament ampli del plenari municipal vilanoví en contra de l’operació 
proposada. 
 
Estem convençuts que el camí de la recuperació que necessita la ciutat s’ha 
de centrar en iniciatives i estructures econòmiques productives i no en 
desenvolupar novament models d’urbanització com el que la proposta 
planteja, basat en l’especulació i la depredació del territori. 
 
Per tot això el grup municipal de la CUP proposa al Ple municipal de Vilanova i 
la Geltrú l’adopció dels següents  

ACORDS 
 
“PRIMER. Mostrar públicament la disconformitat davant la hipòtesi 
d’urbanització i creixement de la ciutat entre la variant i l’autopista C32. 
 
SEGON. Mostrar públicament el rebuig municipal al projecte del grup 
immobiliari valencià Adefica.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Ràfols.  
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Bé, primer de tot, abans d’exposar molt breument la qüestió, el Gerard Llobet 
m’ha traslladat una transaccional o un afegitó, que no el teniu perquè ha sigut 
ara mateix,  que té tota la seva llògica, que és traslladar aquest acord al 
Departament d’Urbanisme i Territori, perquè llògicament l’arrel del problema, 
bueno, del problema o del conflicte, ve d’aquí, perquè això és un tema que 



 

 

s’arrossega doncs pel que tenim constància nosaltres, des dels anys 80 aquí a 
l’Ajuntament.  Tots aquests terrenys que hi han al voltant de la Masia del 
Padruell, i aquesta voluntat d’aquest grup immobiliari valencià, que té de 
construir un hotel, un camp de golf i un milió de metres quadrats de sostre 
residencial, que des de la CUP entenem, més enllà també que estan vinculats 
a certes famílies que a nosaltres no ens fan cap gràcia, i més enllà d’això 
estem convençuts des de la CUP que el camí de la recuperació econòmica no 
és aquest, no és el d’apostar per un sector improductiu i insostenible, al nostre 
entendre, i per tant no entenem com no hem après la lliçó a dia d’avui, i ens 
sobta, més enllà que sí que el govern municipal ha expresat doncs que no ha 
valorat en cap moment la proposta ni s’hi ha posicionat a favor, sí que ens 
preocupa aquest globus sonda de la Generalitat, no?, vull dir, amb tot aquell 
malentès i la publicació de la nota de premsa, etc., com amb tots aquests 
projectes que surten al territori vinculats... que la gent pot percebre que és a 
curt termini i en un període de temps molt reduït, poden donar llocs de feina, 
doncs a nosaltres això ens preocupa, perquè òbviament estem per la 
recuperació econòmica del país, però apostant per l’economia productiva i no 
per aquests globus sonda que nosaltres entenem que ens volen fer caure de 
nou en errors del passat.   
 
I per tant enteníem des de la CUP que hem de mostrar com a Ple municipal i 
com a Ajuntament doncs públicament el nostre posicionament contrari a aquest 
projecte, i al nostre entendre també de la CUP, a qualsevol urbanització que 
s’estengui de la variant fins l’autopista C-32, i òbviament sí estem en un procés 
de revisió del Pla General, però creiem que davant de la circumstància aquesta 
concreta que s’ha donat, doncs no estaria de més que l’Ajuntament es 
posicionés en contra d’uns terrenys que ja són no urbanitzables, però que es 
reafirmés en aquest sentit per parar aquest cop que entenem nosaltres cop a 
l’autonomia municipal i aposta per una economia improductiva que no volem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé. Bueno, en tot cas ja reiterar, com hem parlat en diverses ocasions i 
hem manifestat als diferents mitjans, totalment d’acord amb el que s’està dient.  
Ens oposem totalment a aquesta proposta que creiem que és totalment 
agressiva amb el territori, i és una proposta a més a més totalment 
desmesurada i que en cap moment comulga amb el plantejament de 
desenvolupament urbanístic que aquest govern, però entenc que pràcticament 
tot el Consistori en tot cas, estaríem tots d’acord. 
 



 

 

Sí que m’agradaria aclarir, perquè en tot cas, com s’ha indicat i com ha dit el 
senyor Ràfols, és un projecte que ve ja des de fa molts anys, que simplement 
el que ha vingut, jo crec que no parlaria ni de projecte, parlaria d’una proposta 
que un grup concret ha vingut a anar ensenyant a l’Ajuntament.  Tampoc tinc 
constància des de que la Generalitat estigui d’acord en que aquest projecte es 
desenvolupi, per lo que he pogut parlar després del que va passar amb el 
director general d’Urbanisme està clar que en cap moment, si no hi ha un 
interès per part municipal, hi hagués cap suport des de Territori i Sostenibilitat.  
En tot cas em sembla que la manifestació va venir també provocada d’un 
malentès d’una reunió que s’havia sol·licitat amb el conseller, la qual no es va 
arribar a produir, i que a més a més el que estava dient és que recolzaria 
propostes que tinguessin que veure amb temes relacionats amb el turisme i 
amb l’activitat hotelera.  En cap moment, en cap moment respaldaven tampoc 
una proposta que tingués que veure amb un creixement urbanístic, i menys 
amb una proporció de la que estem parlant. 
 
Però bueno, en tot cas reiterar que no estem d’acord amb aquesta proposta i 
que en cap moment la recolzaríem.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Res, per manifestar totalment el nostre suport a aquesta moció i bàsicament 
hem entès el posicionament que ha tingut el govern i en les explicacions que 
se’ns donaven, però sí que ens preocupa claríssimament que surti una nota de 
premsa, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, i per tant “cuando el río 
suena, agua lleva” i en aquest sentit ens preocupa enormement, i més quan 
hem vist ja episodis, últimament i propers, que han fet passes enrere, en tot 
cas, en què la Generalitat està tenint en compte la capacitat de posar 
l’urbanisme centralitzat des de la pròpia Generalitat.  Ho hem vist amb el que 
va passar fa uns dies, quan un magnate dels casinos volia instal·lar a 
Catalunya doncs el seu gran projecte a Barcelona, i que en aquest cas doncs 
bueno, per altres atzucacs, s’ha pogut tirar endarrera i ens preocupa clarament 
que una competència que és molt local, com és l’ordenació del nostre territori, 
que així ha estat i que defensem claríssimament la proximitat i la capacitat dels 
ajuntaments a definir què és el nostre territori, tingui signes des de que una 
altra administració, en aquest cas la Generalitat, pugui doncs acabar decidint 
com volem definir la nostra ciutat i el nostre model territorial, ens preocupa 
enormement.  Simplement aquesta nota de premsa doncs posa un dubte sobre 
la voluntat o la manifesta voluntat abans o després de que vostè aclarís el 



 

 

malentès després de la visita.  Imagino doncs que ara s’hauran calmat les 
aigües. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, en primer lloc recordar, ja s’ha dit però jo crec que val la pena 
tornar-ho a recordar, no?, que el Pla General en aquest moment és el que és i 
diu el que diu, no?, i diu que aquests terrenys són terrenys no urbanitzables. 
Per tant, a partir d’aquí jo crec que sobren altres comentaris, perquè per fer 
possible una actuació com les que s’està parlant doncs seria necessari un 
paper proactiu en el sentit de canviar el Pla General d’aquest no urbanitzable a 
una altra calificació, cosa que em dóna la impresió que a hores d’ara no està 
en l’ànim del Ple municipal.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Home, l’urbanisme certament no es fa a través de notes de 
premsa, com ha succeït, però tampoc no es fa ni es pot fer a través de 
mocions, com es pretén a través d’aquesta proposta de la CUP.  I mirin, no 
creiem nosaltres que del que es tracti de mirar és si la família propietària té 
gràcia o no té gràcia, que en tot cas el que s’ha de mirar és l’oportunitat o la 
coherència territorial del projecte o dels projectes que tinguin un cert interès en 
implantar-se a Vilanova.  I jo crec que des d’aquest punt de vista no ens podem 
negar a escoltar ningú, i en les actuals circumstàncies encara menys, sense 
que això signifiqui que ens estem posicionant ni molt menys a favor de cap 
projecte en concret, però sí que creiem que no és bo que ens limitem les 
possibilitats que té les nostres ciutats, especialment perquè lo que estarem fent 
també és limitar les possibilitats que tenen els nostres ciutadans.  Per tot això 
el nostre grup votarà en contra d’aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Per anunciar el vot afirmatiu del grup socialista, i en aquest sentit 
quan es diu que malgrat ser un sòl no urbanitzable doncs no es podria fer, 
Eurovegas també s’havia de fer en un sòl no urbanitzable, que era el parc 
agrari, que a més a més és una zona d’especial protecció.  I en aquest sentit, 
la zona aquesta del Padruell, que és precisament un dels sectors de la plana 
vilanovina que més o menys s’han conservat i no han patit gaire transformació i 



 

 

tenen un valor doncs ambiental, paisatgístic i com a connector amb la resta del 
territori.  I en aquest sentit ens oposem a un model territorial que està caducat i 
que ha demostrat on anava.   
 
En aquest cas ens preocupa sobretot, és una proposta que fa molts anys 
doncs que ve a l’Ajuntament, però el que ens preocupa és que en aquest cas 
la Generalitat s’hagi posicionat i hagi fet públicament, o hagi dit que veuria amb 
bons ulls el desenvolupament d’un camp de golf i d’un hotel, i tots sabem què 
ve darrere d’un camp de golf, no?, que és sempre una urbanització o alguna 
qüestió relacionada amb el món immobiliari.  I en aquest sentit doncs sí que 
volem que s’actuï amb contundència de la deslleialtat del Departament de 
Territori amb aquesta inoportunitat, amb aquesta afirmació inoportuna, que es 
respecti l’autonomia de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la seva 
planificació i en l’elecció del seu model de desenvolupament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Si no hi han més paraules, passem a votar-la 
la moció, afegint-hi el tercer punt, que entenc que és que es traslladi els acords 
al Departament corresponent.  D’acord. 
 
Passem a votar, doncs.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots 
a favor de tots els grups, excepte el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP = 2 vots 
 
 
L’acord adoptat és el següent:  
 
“PRIMER. Mostrar públicament la disconformitat davant la hipòtesi 
d’urbanització i creixement de la ciutat entre la variant i l’autopista C32. 
 
SEGON. Mostrar públicament el rebuig municipal al projecte del grup 
immobiliari valencià Adefica. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 

35. MOCIÓ DE LA CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT AVANCI ELS 
DINERS DE LES BEQUES MENJADOR A LES AMPAs. 



 

 

 
La CUP de Vilanova ja va presentar en aquest ple el passat 2 de juliol una 
moció que recollia entre altres l’acord que es presenta novament en aquesta 
moció, amb el següent argumentari: 
 
“Els menjadors de les escoles de Vilanova fan un servei essencial per a 
aquells pares o tutors que no tenen la possibilitat de fer-se càrrec de la canalla 
a l’hora de dinar. A més, també fan un servei social per a les famílies més 
necessitades que tenen aquest servei becat per la Generalitat de Catalunya, a 
través del Consell Comarcal del Garraf. 
 
Durant els darrers mesos les transferències que fa la Generalitat de Catalunya 
al Consell Comarcal del Garraf per tal que aquest pagui a les AMPAs de les 
escoles s’estan endarrerint considerablement. El fet que el CC del Garraf 
tingui poca capacitat financera està provocant que aquests diners arribin amb 
mesos de d’endarreriment a les escoles i que, per tant, siguin les AMPAs o les 
empreses de càtering les que estiguin suportant aquesta demora. Aquest fet 
és molt més problemàtic quan són les AMPAs les que gestionen directament 
els menjadors i que, per tant, són aquestes les que han d’assumir directament 
el cost dels aliments i els sous de cuiners i monitors. Unes AMPAs que no 
tenen capacitat d’endeutament i a les que s’han arribat a deure fins a cinc 
mesos de les beques dels menjadors. Aquesta situació ha arribat a portar a 
alguna de les AMPAs de la ciutat a plantejar-se deixar de prestar aquest 
servei per la incapacitat de finançar-lo.” 
 
En aquell Ple no es va arribar a votar la moció, perquè el president del Consell 
Comarcal i regidor d’aquest ajuntament, el Sr. Juan Luis Ruiz, va demanar 
que es deixés sobre la taula ja que hi estaven havent reunions i contactes 
amb la conselleria. En aquestes reunions, segons el president del Consell 
Comarcal, hi havia el compromís de la directora general del Departament 
d’Educació de que es liquidaria tot el deute amb les AMPAs abans d’iniciar el 
nou curs i que a partir de llavors es farien els pagaments en els terminis que 
corresponien. 
 
En el següent Ple, el del mes de setembre, finalment es va votar la moció i va 
decaure l’últim i principal punt de la moció on es demanava:  
 
“TERCER. Que mentre no es compleixi el punt anterior, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es faci càrrec dels endarreriments en el pagament de les 
beques, com a mínim en aquelles escoles on són les AMPAs les que 
gestionen directament tot el servei de menjador, per tal que les AMPAs cobrin 
dins del termini establert i assegurar així la continuïtat del servei de menjador 
a les escoles.” 
 



 

 

Des de llavors, han passat ja gairebé 5 mesos i segueix sense solucionar-se 
el problema de pagament per part de la Conselleria corresponent, i únicament 
des del Consell Comarcal s’han avançat alguns pagaments a les AMPAs 
d’aquelles escoles que ja estaven a punt de deixar d’oferir el servei de 
menjador. 
 
Per tant, en vistes de que aquest és un problema de ciutat que pot afectar a 
molts alumnes en edat escolar, de que des de la CUP creiem que és molt 
millor que siguin les mateixes AMPAs les que gestionin el servei del menjador 
de les escoles, dels incompliments reiterats per part de Conselleria i de la 
incapacitat financera de les AMPAs i la del Consell Comarcal del Garraf per 
poder avançar aquests pagaments; des de la Candidatura d’Unitat Popular de 
Vilanova i la Geltrú volem traslladar al Ple de l’Ajuntament el següent 
 

ACORD 
 
“Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es faci càrrec dels endarreriments en 
el pagament de les beques menjador per part de la Conselleria d’Educació, 
com a mínim en aquelles escoles on són les AMPAs les que gestionen 
directament el servei de menjador, per tal que les cobrin dins del termini 
establert i assegurar així la continuïtat del servei de menjador a les escoles de 
la ciutat.” 
 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, aquesta moció ja ve de lluny.  La vem presentar en el seu 
moment al Ple del mes de juliol, amb aquest acord juntament amb dos altres 
acords.  En aquell moment al mes de juliol se’ns va demanar que la deixéssim 
sobre la taula, perquè ja estaven havent negociacions entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat i el Consell Comarcal.  La vam tornar a portar al 
setembre, es va votar i finalment va decaure aquest punt, que és el que 
enteníem el bàsic de la moció, que és que l’Ajuntament, veient que la 
Generalitat, amb aquesta centrifugació de deute també, doncs no pagava al 
Consell Comarcal el que pertocava i que, per tant, el Consell Comarcal no 
podia assumir el pagament de les beques menjador, doncs que fos 
l’Ajuntament, que enteníem que tot i la difícil situació econòmica doncs té un 
punt més de capacitat econòmica que el Consell Comarcal, qui com a mínim 
garantís la continuïtat d’aquests menjadors escolars. 
 



 

 

 
Com dèiem, al setembre no es va aprovar aquest punt, però és que clar, hem 
arribat ara al mes de març i fins dijous de la setmana passada no s’havia pagat 
ni un sol euro de beques menjadors a les AMPAs de tot el curs 2012-2013.  o 
sigui, devíem setembre, octubre, novembre, desembre, gener i tot el febrer ja.  
Per sort, i ens n’hem assabentat just abans d’entrar al Ple, dijous va arribar una 
partida de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal i s’han pagat dos 
mesos, com a mínim setembre i octubre, però per tant es segueixen devent a 
aquestes AMPAs quatre mesos.  Creiem que és una situació no desitjada per 
ningú, a més a més creiem que s’està posant en perill el model que nosaltres 
considerem desitjable, que és que les pròpies AMPAs, que els propis pares 
s’involucrin en el menjador, s’involucrin en la gestió d’aquest menjador, 
s’involucrin en què mengen els seus fills, i com que ens estan arribant diferents 
ínputs que des de la Generalitat és un sistema no desitjat, és un sistema no 
desitjat doncs perquè per exemple quan no es fa aquest pagament a temps 
doncs és molt més fàcil negociar-ho amb una empresa de càtering que potser 
doncs té més capacitat d’endeutar-se, però en canvi quan hi han AMPAs pel 
mig doncs suposem que per a la Generalitat és més complicat que hi hagin tots 
els pares involucrats, i per tant haver de discutir no amb una empresa, sinó 
amb una AMPA i per tant amb tots els pares de l’escola. 
 
Per tant, creiem imprescindible que des de l’Ajuntament, vista la incapacitat de 
les altres administracions, es garanteixi als menjadors de les escoles, i sobretot 
que es garanteixi aquestes quatre o cinc escoles, dic quatre o cinc, perquè 
quatre, si agafa una gestió més directa l’AMPA del que és el menjador, hi ha 
una cinquena doncs que sí que hi ha una empresa pel mig, però també qui té 
els tractes i qui ho gestiona doncs és també l’AMPA.  Per tant, la idea inicial de 
la moció, tot i que potser no està del tot clar, és que com a mínim si fins ara es 
devien, o en aquests moments es deuen quatre mesos a les AMPAs, doncs 
com a mínim no deixem que s’ampliï aquest deute i que tornem a caure en els 
cinc-sis mesos i no sabem fins on podríem arribar.  Per tant, el que 
plantejàvem era un mínim, ja no és que paguem tot el deute que té la 
Generalitat amb les escoles, però sí que com a mínim aquest deute que hi ha 
de quatre mesos doncs que l’Ajuntament es comprometés i que no el 
passéssim d’aquí. 
 
En tot cas, des del govern municipal se’ns ha fet arribar una transaccional.  Si 
la volen explicar, i després doncs ja valorarem sobre la transaccional. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens. 
 
 



 

 

ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies.  Certament, en aquest Ple s’ha posat sobre la taula molts cops la 
difícil situació econòmica de l’Ajuntament, i molt especialment la difícil situació 
de tresoreria d’aquest Ajuntament.  És per això que ens és tan difícil poder 
assumir municipalment aquestes quantitats acumulades de deute de beques 
de menjador de la Generalitat, que sumen quantitats realment elevades.  Per 
això els hi hem presentat una transacció, que els hi hem presentat al grup de la 
CUP, i que bàsicament el que fa és canviar un paràgraf, un trosset de l’acord, 
on deia: “es faci càrrec dels endarreriments en el pagament de les beques 
menjador”, que pugui canviar-se per: “faci les aportacions necessàries per 
garantir el funcionament dels menjadors escolars”.  Aquesta era la demanda 
que els hi fèiem.  
 
MARC FONT 
 
Bé, al nostre veure creiem que potser no és tot el compromís que desitjaríem 
des d’aquest Ajuntament.  El que sí que entenem i veiem, m’agradaria veure 
d’aquest acord que proposen, és que l’Ajuntament s’involucri, ja no només com 
ha fet fins ara, que potser ha estat juntament amb el Consell Comarcal, doncs 
mirant de presionar perquè les AMPAs puguin cobrar aquests diners, sinó que 
es posi sobre la taula que si no arriben els recursos de les altres 
administracions, tot i la difícil situació, des de l’Ajuntament tocarà posar 
aquests diners.  Com dèiem, tot i la difícil situació, però és clar, el que no 
podem posar és en perill tot un sistema de menjadors a les escoles.  Fa un 
moment parlàvem d’una moció doncs que parlava de que hi ha fins i tot a la 
ciutat hi podria haver doncs canalla que està passant gana, doncs home, si a 
sobre posem en perill ja el menjador escolar, i sobretot les beques que 
garanteixen com a mínim un àpat ben fet al dia a tota la canalla vilanovina, 
doncs creiem que aquest Ajuntament ha centrat tots els esforços i no pot 
escatimar en recursos en cap cas per garantir això. 
 
Per tant, i entenem doncs que és un compromís per part d’aquest Ajuntament, 
que si és necessari doncs posarà els diners, tot i que no seria l’acord que 
nosaltres hem presentat ni el que desitjaríem al 100%, doncs acceptem la 
transaccional.  Gràcies. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Agraïm al grup de la CUP aquesta acceptació. 
 
ALCALDESSA 
 
Paraules?  Senyora Sánchez. 



 

 

 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament per manifestar el suport en aquest cas a la transacció.  I en tot 
cas doncs hem llegit la moció i en tot cas no hem preparat la transaccional, 
però sí que ens sembla una mica forçosament arribar a les AMPAs, en quant a 
la dificultat que tenen.  Sabem que hi han empreses de Càrites que també 
generen llocs de treball i per tant tenen dificultats.  Però és que ademés hi ha 
un altre model de gestió de menjadors, com per exemple doncs poso l’exemple 
de l’escola Ginesta, que és el propi centre titular del propi servei, i que ho fa a 
través també de monitoratge i de persones, i per tant quedarien fora d’aquest 
acord, i ens sembla injust, perquè tenim realitats i menjadors escolars, i 
escoles que a lo millor no és el sistema de gestió via AMPA, però sí que és en 
un sistema de gestió que el que vol dir és que és un model de proximitat i que 
genera els llocs de treball en aquest model de proximitat i que són petites 
empreses en aquest cas de la pròpia escola, no?  I em semblaria doncs que 
almenys que es tinguin.  No hem pogut fer la transaccional, però en tot cas que 
es tingui en compte doncs la situació... no sé si hi ha alguna altra escola 
similar, però conec el cas de l’escola Ginesta. 
 
I en tot cas explicar que quan van presentar aquesta mateixa moció el nostre 
grup es va abstenir i altres grups també es van abstenir i que no va prosperar 
aquella moció de fer aquesta bestreta per part del govern que va votar 
contràriament.  I en aquell moment ens vam abstenir perquè estàvem tot just 
iniciant les primeres trobades amb el Departament d’Ensenyament perquè el 
Consell Comarcal realment se li avancés els diners i semblava que hi havia 
predisposició per part del Departament per fer complir uns terminis determinats 
que constatem que ha incomplert. 
 
MARC FONT 
 
Entenem que dintre de la moció sobretot ens referíem a les quatre escoles 
gestionades directament, que gestionen directament les AMPAs, que són 
Margalló, Llebetx, Cossetània i Sant Jordi, i una cinquena en aquest cas, que 
seria la Ginesta, doncs pel que ens comentava la senyora Sánchez, doncs 
perquè tot i que és una empresa gestionada des de la pròpia escola.  
 
ALCALDESSA 
 
Així s’entenia també des del govern, eh?, i a més en el redactat hi té cabuda, 
perquè parla com a mínim, i entenem que el cas de la Ginesta també s’ha de 
tenir en compte, eh? 
 
Alguna paraula més? Senyora Rodríguez. 



 

 

 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, molt breument per posicionar-nos i que votarem afirmativament a la 
transaccional proposada pel govern, perquè tots junts pues podrem lluitar 
perquè el servei de menjador d’aquestes escoles doncs es pugui dur a terme, 
sobretot pel tema de l’alimentació dels infants.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
També ràpidament per donar suport a la moció.  Volíem fer un comentari sobre 
la transacció i donar suport a tota la gent que s’està mobilitzant, a les AMPAs 
doncs per resoldre aquesta situació, al Consell Comarcal.  Només un 
comentari -naturalment votarem a favor de la moció i de la transacció-, el risc 
de posar en una qüestió d’aquestes característiques un terme indeterminat 
com és “el que tingui la necessitat”, perquè és clar, això és molt subjectiu i a 
més a més probablement la situació de totes les AMPAs no és la mateixa, i per 
tant el criteri de ponderació de qui ho necessita més que un altre es pot 
complicar, i mentre que la taxació inicial probablement era més clarificadora, 
però en tot cas escolta, lo important és que l’Ajuntament, en el cas que sigui 
necessari, intervingui, i per tant doncs naturalment votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
D’això es tracta, senyor Elena, de que quan sigui necessari l’Ajuntament 
intervingui, i creiem que això ho podem solventar amb un contacte directe amb 
cada una de les escoles de manera individualitzada per veure en cada cas les 
necessitats i poguer intervenir quan fagi falta. 
 
Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 

Es vota la moció, incorporant-hi l’esmena in voce, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents (23 vots). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
  
“Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faci les aportacions necessàries per 
garantir el funcionament dels menjadors escolars, com a mínim en aquelles 
escoles on són les AMPAs les que gestionen directament el servei de 



 

 

menjador, per tal que les cobrin dins del termini establert i assegurar així la 
continuïtat del servei de menjador a les escoles de la ciutat.” 
 
 

 36. MOCIÓ DE LA CUP PER A L’ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ 
DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular ja hem manifestat 
en reiterades ocasions, des que tenim representació al consistori vilanoví, la 
necessitat de municipalitzar tots aquells serveis que presta l’Ajuntament a la 
ciutat. Aquest posicionament parteix d’una base ideològica a partir de la qual 
els serveis públics destinats a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania no 
han de ser un negoci. 
 
Creiem que ha de ser el consistori qui directament gestioni i controli serveis 
públics com la recollida de la brossa, la neteja de la ciutat, el servei de 
ludoteques, les escoles bressol, la neteja de les dependències municipals, la 
gestió dels centres cívics, la jardineria a la ciutat, la neteja de les platges i el 
servei de socorristes, la consergeria de l’ajuntament... i tots aquells serveis 
que no es corresponen a actuacions puntuals, sinó a serveis bàsics de la 
ciutat que s’han de prestar obligatòriament pel seu bon funcionament. Des del 
nostre punt de vista només s’haurien de poder d’externalitzar alguns serveis a 
organitzacions amb finalitats socials. 
 
Però en els darrers 6 anys, no només no s’ha fet res per municipalitzar tots 
aquests serveis, alguns dels quals en el seu dia ja van ser municipals, sinó 
que encara se n’han privatitzat de nous, com la consergeria de l’ajuntament. 
 
Des de la CUP entenem que la gestió directa per part de l’Ajuntament, ja sigui 
a través del propi Ajuntament o d’alguna empresa municipal, és bàsica per 
assegurar un bon servei així com per garantir unes condicions laborals dignes 
pels treballadors d’aquests serveis. Des del nostre punt de vista, no entenem 
que haguem de posar una empresa privada a prestar aquests serveis, 
empreses que moltes vegades són filials de grans empreses controlades per 
grans holdings relacionats amb la construcció i l’obra pública que només 
busquen grans beneficis a costa d’empitjorar les condicions laborals dels seus 
treballadors. Afortunadament, això no és sempre així, i algunes de les 
concessions són administrades per locals amb una sensibilitat social bastant 
diferent. 
 
Creiem que no hi ha arguments de pes a favor d’aquestes privatitzacions que 
puguin justificar l’encariment de la prestació d’aquests serveis. Un encariment 
provocat pel pagament del 21% d’IVA i del benefici empresarial. Entenem que 



 

 

aquest 25 o 30% de sobrecost sobre tots els serveis s’hauria de dedicar a 
millorar les condicions laborals dels treballadors i a estalviar una part 
d’aquestes despeses per part de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels 
següents  

ACORDS 
 
“PRIMER. No prorrogar cap dels contractes de serveis externalitzats a no ser 
que hi hagi un acord del Ple municipal al respecte. 
 
SEGON. Iniciar, com a mínim, un any abans de la finalització de cada un dels 
contractes dels serveis externalitzats un estudi sobre els costos de gestionar 
públicament, ja sigui directament des de l’Ajuntament o a través d’una societat 
municipal, el servei. Aquest estudi haurà d’estar acabat i a disposició dels 
grups municipals i la ciutadania com a mínim 8 mesos abans que finalitzi el 
contracte i s’haurà de debatre, com mínim, en Comissió Informativa. 
 
TERCER. Elaborar, abans d’un mes, un calendari amb tots els terminis dels 
contractes existents i la planificació dels estudis a realitzar.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, aquesta darrera moció plantegem un tema que per a la CUP 
considerem primordial per a la ciutat, una “guerra” que venim fent doncs des de 
lluny, des de fa molt de temps, i que esperem doncs que com a mínim puguem 
començar a tirar endavant algunes coses al respecte.  Estem parlant dels 
serveis... aquells serveis que dóna l’Ajuntament de Vilanova a la ciutat, serveis 
imprescindibles, serveis necessaris per tots els vilanovins i que estan 
privatitzats i que per tant la gestió no la fa directament l’Ajuntament sinó que la 
fan altres empreses.  Estem parlant de serveis com la recollida de la brossa, 
com la neteja viària, com la jardineria, com la neteja dels edificis públics, les 
ludoteques, la gestió dels centres cívics, l’empresa que fa la vigilància de 
l’Ajuntament i la porta, i molts altres serveis que entenem que com que són 
imprescindibles i els hem de donar, no són un servei eventual o que 
necessitem en un moment donat i que per tant hem d’anar a contractar una 
empresa, sinó que és un servei que hem de donar ara, que hem hagut de 
donar en el passat i que haurem de seguir donant en el futur.  I per tant, com 



 

 

hem dit moltes vegades, no entenem que el tractament d’aquests serveis i 
d’aquests treballadors sigui diferent del que tenim doncs en altres sectors i que 
es fa directament des de l’Ajuntament o des de les empreses públiques.  
 
El que venim a demanar en la moció és que s’estudiï, que cada vegada que 
s’acabi un dels contractes amb aquestes empreses que puguem fer un estudi 
seriós econòmic sobre quins beneficis i quins inconvenients tindria 
municipalitzar aquests serveis.   
 
Per exemple, nosaltres vem fer l’estudi amb Selsa, quan hi va haver el cas de 
Selsa.  Creiem que per exemple era un servei que no tenia cap mena de 
dificultat una gestió directa per part des de l’Ajuntament, no requeria ni de 
maquinària important ni d’invesió important.  Vem demanar que es fes un 
estudi, ja ho hem criticat, entenem que l’estudi que es va fer en aquell moment 
no era tot lo seriós que a nosaltres ens hagués agradat.  De fet, en aquest 
estudi hi havien més treballadors dels que realment hi havien contractats a 
l’empresa en aquell moment.  S’agafava l’escala salarial que hi havia dintre 
l’Ajuntament, sense entrar ni a contemplar fins i tot de que el que es demanava 
i l’objectiu final era com a mínim mantenir el sou de les treballadores, no 
estàvem demanant que se’ls apugés a una altra escala salarial, i per tant, a 
través d’aquell estudi es van inflar molt els números, segurament doncs per no 
saber veure... primer, perquè no es va tenir prou temps per analitzar bé la 
situació, no es va tenir prou temps ni tan sols per saber quants treballadors 
tenia l’empresa, i això la veritat és que ens va defraudar bastant respecte a 
aquest estudi, però tampoc es va anar més enllà de poder parlar com a mínim 
amb els sindicats, de veure quina solució es podria donar des dels sindicats 
d’aquest Ajuntament, doncs per tal de que les treballadores poguessin 
mantenir el seu sou sense haver d’augmentar el sou, que en el fons no era 
l’objectiu de tot aquest moviment -en tot cas tant de bo poguéssim millorar les 
condicions laborals d’aquestes treballadores-, però el que sí que teníem clar 
que no volíem, com ha passat al final, era que empitjoressin les condicions de 
les treballadores de Selsa. 
 
Doncs bé, no només centrant-nos en Selsa, sinó centrant-nos en tots els 
serveis que tenim externalitzats, al fet de tenir-los externalitzats nosaltres no hi 
acabem de veure unes ventatges importants.  Se’ns va parlar en el seu 
moment del know-how.  Bé, de tot en podem aprendre, aquest Ajuntament fa 
gestions molt complicades, segurament molt més complicades que alguns 
d’aquests serveis que tenim externalitzats, i per tant no dubtem de que som 
capaços com a Ajuntament de donar-los, i el que sí que ens preocupa, doncs  
home, és que a vegades s’aprofiten el fet de poder externalitzar perquè hi hagi 
una rebaixa en el salari d’aquests treballadors, que segurament no hi seria si 
treballessin directament per a l’Ajuntament, i que vegin les seves condicions 



 

 

laborals que són més desfavorables que sempre –anava a dir que en alguns 
casos, no, que sempre- respecte als treballadors municipals. 
 
Entenem que el fet d’externalitzar aquests serveis comporta bastants 
inconvenients.  El primer és no tenir un control directe, d’acord?, per tant 
sempre per poder assegurar una bona qualitat d’aquests serveis tenim una 
empresa pel mig, hem d’anar a parlar amb ells, falta que aquesta empresa 
doncs es comprometi o faci bé aquest servei.  Ja hem vist en mesos anteriors 
com hem hagut d’obrir expedients a algunes d’aquestes empreses perquè 
consideràvem que no es feia bé aquest servei, i per tant perdem aquesta 
autonomia de com que apliquem o fem aquest servei directament, doncs 
podem decidir exactament els recursos que hi destinem, com han de fer la 
feina i podem controlar si realment els treballadors estan fent la feina que els hi 
toca, no estan en un altre municipi, si els camions que netegen els carrers 
doncs estan realment a Vilanova i no estan en un altre municipi, com algunes 
vegades ha passat.   
 
Per altra banda, el fet d’externalitzar-lo suposa un prejudici econòmic molt 
gran, almenys al nostre entendre.  El fet d’externalitzar suposa que 
l’Ajuntament hagi de pagar un IVA.  Segurament quan es van fer part 
d’aquestes externalitzacions parlàvem d’un IVA del 16%, estem al 21% d’IVA, 
que per tant aquest sobrecost ja el tenim, i a més a més estem pagant un 
benefici empresarial, obvi, les empreses que ho fan no són oenagés i per tant 
s’emporten un benefici empresarial.  El resultat de tot això està al voltant d’un 
25% sobre el que paga l’Ajuntament, entre IVA i benefici, i per tant una quarta 
part d’allò que paguem per tots els serveis no van ni directament ni a 
l’aplicació, ni a poder donar aquests serveis de qualitat, ni a les condicions o 
els sous dels treballadors.  Per tant, estem perdent un 25% de tot el que 
paguem pel camí.   
 
Entenem que aquest 25%, que per exemple amb Valoriza, que és el contracte 
més gran que tenim, es tradueix en 1’5 milió d’euros l’any que paga 
l’Ajuntament i que van per una banda a l’Estat, a la Generalitat o a aquell que 
correspongui per l’IVA i per una altra banda una altra part important a 
l’empresa en forma de benefici.  Per tant, home, entenem que per exemple la 
brossa o la neteja viària, si disposéssim d’un milió i mig d’euros més, podríem 
garantir el sou dels treballadors, fins i tot augmentar-lo –ja no demano tant, 
però fins i tot es podria plantejar-  i es podria arribar a plantejar un estalvi per a 
les arques municipals.   
 
Per tant, el que demanem és això, que un any abans... i per això posem 
bastant de temps d’antelació, perquè creiem que ha de ser un estudi seriós, 
que ens hi hem de poder mirar tots, que hi hem de poder donar voltes, que 
hem de poder parlar-ne amb els sindicats i que per tant l’hem de tenir un any 



 

 

abans, poder-lo parlar bé i a la nostra manera de veure entenem de que en 
molts dels casos serà molt més rentable, tant econòmicament com socialment, 
com a nivell de qualitat del servei, que el servei es presti directament des de 
l’Ajuntament. 
 
Nosaltres modestament vem fer l’estudi sobre Selsa considerant de mantenir 
les condicions laborals de les treballadores i els costos que nosaltres vem 
comptar suposaven un estalvi per a l’Ajuntament de 200.000 euros.  Per tant, 
vull dir, és el nostre estudi, l’Ajuntament va presentar... el govern va presentar 
el seu, i el que demanem doncs és això, poder fer estudis seriosos sobre tots 
aquests serveis que tenim externalitzats, ja els he repassat abans, però també 
entrant doncs en tot el tema de les guarderies, o amb altres temes que no es 
recullen a la moció. 
 
Parlant d’això, des del grup de.... a part d’una transaccional que ens ha 
presentat el govern, des del grup d’Iniciativa doncs també se’ns ha recordat, en 
tot cas ja ho presentaran ells, però que hi ha algunes concessions que acaben 
al mes de juny i que per tant ja no estem a temps de demanar aquest any 
d’antelació, i el que sí que demanaríem doncs és que immediatament, o quan 
abans millor, comencem a fer els números i comencem a fer aquest estudi per 
veure si es pot gestionar de manera pública.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas nosaltres per part del govern ens posicionem 
positivament en lo que és la moció.  Comentar-li en tot cas que la nostra 
transaccional anava donat el terme que se suposava que realment lo que es 
volia plantejar és justament acotar tot lo que eren referents a les pliques 
donades en serveis intensius al personal i que no quedava massa clar en la 
moció presentada.  I enteníem que pràcticament pues era això lo que vostè ha 
comentat, que la neteja d’edificis públics, la recollida de brossa, la neteja viària 
i la jardineria, i tots aquests tipus de serveis que estiguin intensius en personal, 
i no altres tipus de pliques que estan donats per un tema de servei externalitzat 
en altres empreses. 
 
Per una altra segona part també li comentava el tema d’elaborar en el termini 
més breu possible, en comptes d’un mes com ho plantejava la moció, el tema 
d’un calendari de tots els contractes existents, més que res per temes internos 
nostros, tema de poder-ho gestionar.  És possible que sigui inclús menys d’un 



 

 

mes, no li dic en tot cas, però com que no l’hem pogut valorar en tot cas que 
sigui el plantejament. 
 
I en tot cas no sé si comentar el que feia referència al tema de les pliques 
referent al servei de ludoteca i llars d’infants, per part de nosaltres iniciar el 
procés d’estudi no li veig el problema que es pugui plantejar l’estudi indicat en 
el que fa referència en aquestes pliques.  En tot cas intentarem res més 
rigorosos.  Sí que realment pel tema de les dates i pel tema de contractació 
estem una miqueta justos, això sí que està ben clar, i lo que no m’agradaria 
tampoc és prendre la decisió en lo que fa referència a fer estudis complerts.  Jo 
crec que la vessant de l’estudi s’ha de fer per la part de personal, per la part 
econòmica i per la part també inclús fins i tot la formació que ha tindre aquest 
personal per tindre aquest tipus de servei, no?  Llavors aquests tipus de 
qüestions intentarem en tot cas en aquest cas fer lo més ràpidament possible 
en el que tenim en tot cas més pressa, i ens posarem mans a l’obra a l’hora de 
fer aquest estudi i en tot cas el de les llars d’infants, que em penso que és la 
següent plica que ens venç a final d’aquest exercici.  D’acord.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per dir que acceptem la primera transaccional que ha comentat el 
senyor Gargallo.  Més que res perquè era un tema tècnic.  Sí és cert que 
serveis externalitzats per l’Ajuntament també és la telefonia o el tema de 
l’electricitat.  Òbviament no estàvem parlant, tant de bo poguéssim 
municipalitzar la telefonia o que fos pública, i fins i tot el tema d’electricitat, però 
no anava per aquí la moció.  Per tant, cap problema. 
 
I l’altra, doncs bé, nosaltres parlàvem de que en un mes es fes un calendari.  
Enteníem que no és tan complicat doncs que... òbviament des de l’Ajuntament 
se sap quan acaben tots aquests contractes, doncs que es fes un calendari de 
dir... m’invento: si al setembre del 2015 s’acaba, doncs sabem que al setembre 
del 2014 hem de tenir l’estudi i que hem de començar l’estudi.  No era més que 
això.  Enteníem que un mes era més que suficient, però bé, en tot cas doncs 
l’acceptem i esperem que sigui quan abans millor.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyora Sánchez. 
 
 



 

 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament per posicionar el nostre grup i explicar el tema de la transaccional.  
Dues qüestions.  Sobre el model de gestió públic i sobre el model de gestió 
privat, segurament doncs en algunes coses ens posaríem d’acord o podríem 
arribar a consensos sobre què és millor a través d’un servei externalitzat o no.  
I fa uns anys segurament aquesta dinàmica era molt diferent i ara tenim una 
problemàtica i és que bàsicament no hem aconseguit una cosa que hauríem 
d’intentar encara mantenir l’esperit de lliutar-ho i aconseguir-ho.  És que no 
tinguem tanta diferenciació, almenys en el que són drets laborals del sector 
públic respecte al que són drets laborals del sector privat.  Unes 
diferenciacions que amb una reforma de la llei laboral doncs encara es 
fracturen i van molt més enllà.  I per aquest motiu creiem amb més urgència 
que cada cop, per un tema de protecció bàsicament de treballadors i 
treballadores, que estan donant indiscutiblement servei constant al nostre 
ajuntament, ara de forma indirecta, doncs hauríem d’avançar cap a la 
municipalització de serveis.  I en aquest sentit nosaltres també creiem que s’ha 
de fer de forma gradual i ben estudiada, i és clar, donem suport a la moció.  
Però ens preocupa en aquest cas concretament les pliques que estan, que 
acaben i que finalitzen doncs concretament la de ludoteques i concretament la 
plica de llars d’infants, i que sabem que el govern està ja treballant en els plecs 
de condicions, per tant que veurem difícil poder arribar, tot i que ens dongués 
l’estudi que aquest servei es podria externalitzar, podríem portar-ho a terme, 
bàsicament perquè ja estaria funcionant un any i no crec que poguéssim treure 
una nova plica, per exemple, del servei de llars d’infants, únicament per un 
any, és que crec que no se’ls hi presentaria... tindríem molt poques ofertes.  I 
per tant creiem que en aquest sentit volíem instar ja a la municipalització 
concreta d’aquests dos serveis.  Que tinguem en unes setmanes un estudi, 
creiem que es va fer el de Selsa concretament amb molt poc temps, tot i que hi 
havien mancances i llacunes, però que es podien refer, i que per tant d’aquests 
tinguem en molt poques setmanes doncs l’estudi adient per clarament iniciar el 
procés de municipalització.   
 
Per tant, de la transaccional que hem fet, li aceptem que en molt breu temps 
tinguem l’estudi sobre la taula per iniciar el procés.  Si s’escau li aceptarem, si 
s’escau. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Gargallo. 
 
 
 
 



 

 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, en tot cas hem de comentar de que realment el tema de l’estudi, tal com ho 
comentava el senyor Font, possiblement el tema de fer les coses amb la 
rapidesa lo que dóna moltes vegades és la situació d’errada.  Sí que en tot cas 
per part meva no hi haurà cap mena de problema poder engegar justament 
aquesta situació, aquest estudi que faci referència a en el tema de les 
ludoteques, a lo que fa referència a totes les diferents parts, la part laboral, la 
part econòmica i la part en tot cas de les obligacions que puguin tindre en el 
formatiu dels treballadors, i en tot cas les hi donarem en comissió justament 
l’estudi en les dates més properes que puguem, veient en tot cas les 
necessitats que puguin tindre en aquest moment els serveis generals d’aquí 
l’Ajuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. Dugues prèvies i el posicionament del nostre grup amb relació en 
aquesta moció.  La primera prèvia és que no puc deixar d’expresar una certa 
perplexitat de sentir que algun grup municipal, després d’estar dotze anys en el 
govern i segurament fer més privatitzacions que no pas municipalitzacions, ara 
vingui a defensar la municipalització de tots els serveis públics.  Jo francament 
m’he quedat una mica astorat de sentir determinades expressions.   
 
La segona prèvia, si me’n recordo... sí, me’n recordo, la segona qüestió prèvia 
és que nosaltres no tenim absolutament cap inconvenient en què es facin tots 
els estudis que siguin necessaris, ara, home, la seriositat dels estudis no 
depèn de que diguin allò que nosaltres volem sentir.  És a dir, si es fa un 
estudi, doncs es fa sota uns determinats paràmetres i donen uns resultats que 
a vegades ens agraden o no ens agraden, però el que no podem fer –almenys 
ho dic per nosaltres, eh?- i el que no farem serà dir que els estudis són 
seriosos o no són seriosos en funció de que diguin allò que nosaltres volem 
sentir.  No, els estudis són els que són i es fan sota uns determinats 
paràmetres i a vegades, hem d’assumir-ho, a vegades els estudis no donen els 
resultats que a un li agradaria escoltar, no?, i això és el que al final acaba 
condicionant el nostre posicionament respecte a aquesta moció.  I és que, tot i 
que nosaltres no tenim absolutament cap inconvenient en que es facin els 
estudis que siguin necessaris respecte d’avaluar, no només econòmicament, 
sinó també des d’altres punts de vista, com és l’eficàcia i l’eficiència en la 
prestació del servei, que és un element extraordinàriament important i que a 
vegades és molt difícil de quantificar econòmicament, no tenim absolutament 



 

 

cap inconvenient en que es facin els estudis.  Ara, si els estudis tenen que fer-
se perquè li donguin la raó a una determinada tesis, escolti’m, nosaltres amb 
això no hi estem d’acord.   
 
I de la defensa de la moció que se n’ha fet, no s’ha fet una defensa de que es 
facin estudis per demostrar si una cosa és viable o no, sinó que s’ha defensat 
que es facin estudis per demostrar que la municipalització és l’única opció 
viable.  I amb això nosaltres no hi estem d’acord, i per tant el nostre grup 
s’abstindrà en la votació d’aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas nosaltres ens limitarem a votar allò que diu la moció i no 
interpretarem més enllà, perquè el que diu precisament és fer estudis, i 
després, un cop tinguem els estudis ja decidirem aquest Ajuntament quina és 
la decisió final que pren.  Per tant, nosaltres votarem favorablement a la moció, 
també en el ben entès que quan es parla de contractes amb mà d’obra 
intensiva, només es parla de la jardineria, brossa i neteja entenc que va més 
enllà d’això, perquè és respecte la suma global del contracte, no?, per tant és a 
dir, la neteja d’edificis doncs el 90 i pico per cent deu ser mà d’obra, per tant és 
intensiu en personal, el mateix que la consergeria dels edificis.  Entenc que 
això és així i per tant nosaltres votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Alguna paraula més?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, per expressar una mica la sorpresa després de la intervenció des del 
Partit Popular.  Òbviament la nostra voluntat és la municipalització dels serveis, 
però no ho hem demanat a la moció, en tot cas no estem votant la 
municipalització dels serveis i és el que estem aprovant.  En tot cas el que 
demanem és que es fagi un estudi i a partir d’aquí decidim entre tots el que 
creiem que sigui millor per a la ciutat.  Si vostè va més enllà i com deien des 
del Partit Socialista doncs interpreta altres coses a part dels acords que votem, 
doncs aquest és el seu posicionament, però no l’acabem d’entendre. 
 
Per altra banda, si jo he parlat d’estudis poc seriosos no era perquè no ens 
donguessin la raó, era perquè fins i tot hi havien més treballadors que els 



 

 

treballadors que hi havia realment prestant aquest servei, i no parlàvem de 
poc, hi havia 12 treballadors de diferència.  Per tant, doncs bé, si vostè no està 
d’acord amb que mirem si pot sortir més econòmica una gestió directa des de 
l’Ajuntament d’aquest servei, doncs em sembla perfecte i és del tot 
respectable.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Miri, nosaltres interpretem el que llegim i el que escoltem, i com això 
ho hem escoltat moltes vegades i avui aquí ho hem tornat a escoltar, per això 
preferim no ser còmplices de demanar que es facin estudis per intentar que els 
hi donguin la raó a vostès.  Disculpin, nosaltres no és aquesta la nostra opció.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, si els hi sembla passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots 
en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i 
l’abstenció del Partit Popular. 
 
Es vota la moció transaccionada, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Abstencions: PP = 2 vots 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Iniciar, com a mínim, un any abans de la finalització de cada un 
dels contractes dels serveis externalitzats, que siguin intensius en personal 
(neteja d’edificis públics, recollida d’escombraries, neteja viària, jardineria, 
etc.), un estudi sobre els costos de gestionar públicament, ja sigui directament 
des de l’Ajuntament o a través d’una societat municipal, el servei.  Aquest 
estudi haurà d’estar acabat i a disposició dels grups municipals i la ciutadania 
com a mínim 8 mesos abans que finalitzi el contracte i s’haurà de debatre, 
com a mínim, en Comissió Informativa. 

 
SEGON. No prorrogar cap dels contractes de serveis externalitzats 
determinats en l’apartat primer a no ser que hi hagi un acord del Ple municipal 
al respecte. 
 



 

 

TERCER. Elaborar, en el termini més breu possible, un calendari amb tots els 
terminis dels contractes existents i la planificació dels estudis a realitzar. 
 
QUART. Que al més aviat possible s’elabori l’estudi corresponent i s’iniciï, si 
s’escau, la municipalització dels serveis que finalitzen al juny de 2013, 
concretament el servei de ludoteques i llars d’infants municipals.” 
 
 

PRECS 
 

ALCALDESSA 
 
Hi ha algun prec?  Pensava que a aquestes hores no tindrien cap prec... 
 
Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Preguem l’abandonament per part de l’Ajuntament de Vilanova de la utilització 
de l’herbicida glifosat, tal i com es va acordar per Ple i per tant que no es 
vulneri aquest acord, ni que sigui de manera progressiva com es va parlar o es 
va suggerir també en el mateix Ple o en la Comisió Informativa, sinó que es 
faci tal i com es va demanar per Ple, tal i com es va acordar per Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas, com vostès saben, estem en procés de revisió del ROM i en 
aquest procés s’ha comentat la possibilitat de poder doncs establir un nou 
sistema de videoacta de les sessions plenàries, no?  En tot cas hem vist que 
l’Ajuntament ha aprovat una despesa per un import de 21.780 euros per a 
adquisició del programa de videoacta per a la confecció de les actes.  En tot 
cas pregaríem, si això és així, que se’ns informi a la Comisió del ROM si 
aquesta despesa és precisament per a això que estem tractant en el ROM, i si 
és així en tot cas el nostre grup es plantejarà si cal o no cal fer videoactes.  
D’acord? 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, un prec a la regidora de Serveis Viaris.  Ens han trucat uns veïns i ens han 
manifestat varis cops amb relació a l’enllumenat al sector de la Collada si es 



 

 

pot revisar, perquè sembla ser que falla tot un sector sencer, i si es pot revisar.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Si no hi han més intervencions, s’aixeca la sessió.  Bona nit 
a tots. 

 
 

 
RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  
 
28 de febrer de 2013 

 
El grup municipal socialista té coneixement que en el pressupost 2012 es 
va pressupostar com a ingrés la recaptació de la taxa d’escombraries a 
les urbanitzacions periurbanes. 
 
Voldríem conèixer quin informe tècnic va avalar la incorporació d’aquest 
concepte en el pressupost 2012. 
 
Informe sobre la taxa d’escombraries a zones periurbanes 

 
Al pressupost de 2012 es va preveure que els ingressos per la taxa 
d’escombraries es podien incrementar si es girés la taxa als propietaris 
d’habitatges situats en les anomenades ‘zones periurbanes’. 
 
El càlcul del possible increment es va fer a partir de les dades obtingudes del 
padró de l’Impost sobre Béns Immobles, calculant les finques ubicades en 
aquests sectors que no pagaven la taxa. El resultat d’aquest càlcul és el 
següent: 
 

Polígon / Zona Habitatges Desconeguts 
29 Entre Torrents 12 1 
35 Torre del Veguer 95 11 
36 Fraig 79 3 
37 Talaia 9  
38 Corral d'en Roc 154 4 
39 Pas del Bou / Bassa Creixell 281 18 
40 Mas Tapet 104 1 
41 Mas de'n Puig 87 3 
42 Xicarró 353 51 
44 Masia Cabanyes 90 4 



 

 

46 Corral Milà / Mas Roquer / Pi Torrat 291 38 
47 Mas Joliu 29  
48 Pins del Rocallís 31 1 
49 Ortoll 11  
  1.626 135 

 
Si s’apliqués la taxa corresponent als darrers 4 exercicis no prescrits donen 
els imports següents: 

   
Any Taxa Rebuts Import 
2009 84,30 1.626,00 137.071,80 
2010 84,30 1.626,00 137.071,80 
2011 84,30 1.626,00 137.071,80 
2012 86,00 1.626,00 139.836,00 

   551.051,40 
 

No obstant, també es tenia en compte la possibilitat que a les ordenances 
fiscals per a 2012 es pogués preveure una tarifa més reduïda per a aquests 
habitatges, el que hauria suposat rebaixar la previsió d’ingressos per a 
aquesta taxa. 
______________________________________________________________ 
 
 
S’aixeca la sessió a les 23.30 hores, de la qual s’estén aquesta acta que firma 
la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 


