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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  
PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2009 

 
 
Acta núm. 8 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 6 de juliol de 2009, sota la 
presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es reuneixen 
al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

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

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteix el Sr. JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ i la Sra. PURI SANTAMARIA 
IZQUIERDO. 
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A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
  
 1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions 

extraordinària i ordinària del dia 1 de juny de 2009. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 2. Substitució del representant de la CUP a Informació i Comunicació de 

Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
 3. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local del 23 de juny de 

2009, pel qual s’aprova el circuit municipal d’atenció a dones que pateixen 
violència masclista. 

 4. Aprovar els projectes i activitats de cooperació internacional per al 
desenvolupament 2009.  

 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
 5. Contractació d’operacions de préstec. 
 6. Aprovació del Pla de Sanejament (2009-2015). 
 7. Imposició Contribucions Especials per a l’execució de les obres consistents 

en la reurbanització de part dels carrers del Nucli antic (Eix Verd i Eix 3). 
 8. Aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus 

Públics municipals (Annexos 1 i 2). Tarifes Esportiu La Piscina. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  9.  Aprovació de les Festes Locals 2010. 
 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
  
10. Aprovació dels convenis amb les entitats Parròquia de Sant Joan Baptista, 

Església Evangèlica de Filadelfia, Associació Cultural Islàmica i l’Església 
Evangèlica Pentecostal Emmanuel.  

11. Aprovació de noms al sector Masia del Notari, a una plaça del carrer 
València del barri del Tacó i a una altra del sector Fondo de Somella, a uns 
passatges del sector l’Aragai 1, així com algunes modificacions i/o 
rectificacions ortogràfiques del nomenclàtor de la ciutat.  

12. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 9 de juny de 2009, 
d’aprovació  del conveni de  col·laboració amb ADIGSA sobre gestió de 
programa de mediació per a lloguer social a Vilanova i la Geltrú. 
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 MOCIONS 
 
13. Moció del PP sobre el tancament del CAAD de Vilanova i la Geltrú. 
14. Moció d’ERC per la subvenció dels peatges de l’autopista C-32 als 

residents de la comarca del Garraf. 
15. Moció de CiU sobre zona de càrrega i descàrrega al Mercat Municipal del 

Centre. 
16. Moció de CiU sobre la gestió del Consell Esportiu del Garraf. 
17. Moció de CiU sobre l’adequació d’un espai com a menjador social. 
18. Moció de suport a la candidatura de la Fundació Vicenç Ferrer per al Premi 

Nobel de la Pau. 
19. Moció de la CUP per a la gratuïtat de l’aparcament de l’hospital comarcal de 

Sant Camil. 
20. Moció de la CUP per a la creació d’un Consell Municipal de la Cultura. 
21. Moció de la CUP per rebutjar la construcció d’una incineradora a Vallcarca. 
22. Moció de rebuig i repulsa contra l’atemptat d’ETA a Arrigorriaga. 
22 bis. Moció d’urgència de CiU  sobre la creació de l’Àmbit de Planificació 

Territorial Penedès davant l’aprovació inicial del Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona. 

 
 PREGUNTES ORALS 
 
23. Preguntes del grup municipal Popular. 
24. Preguntes del grup municipal de Convergència i Unió. 
25. Preguntes del grup municipal de la CUP. 
 
 PRECS 
 
ALCALDE 
 
Iniciem la sessió ordinària del Ple. 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DEL DIA 1 
DE JUNY DE 2009. 

 
ALCALDE 
 
Primer de l’ordre del dia, el primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de 
l’acta.  Si no hi ha cap qüestió, portaveus, la donem per aprovada. No?  Sí? 
 
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions extraordinària i ordinària 
del dia 1 de juny de 2009. 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 
 2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. SUBSTITUCIÓ DEL REPRESENTANT 

DE LA CUP A INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL. 

 
ALCALDE 
 
I el segon punt, és la substitució, és un tema de tràmit del representant de la 
CUP  a Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM.  La substitució 
del Sr. Pinilla, no? 
 
SECRETARI 
 
No, és un altre. 
 
ALCALDE 
 
Clar, és un altre, perdoneu. És una altra substitució d’un representant. 
   
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atesa la proposta formulada pel portaveu de la CUP, en el sentit de determinar 
una nova representant d’aquest grup municipal al Consell d’Administració 
d’ICVSAM. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S'acorda nomenar la Sra. MARTA RIUS GALLART, la qual no ostenta la 
condició de regidora, com a representant de la Candidatura d’Unitat Popular al 
Consell d’Administració d’Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, 
Societat Anònima Municipal, en substitució del Sr. Òscar Mendoza Gómez.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs s’ha de votar?  Vots a favor?  
 
TOMÀS ÁLVARO 
 
S’ha de votar això? 
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ALCALDE 
 
Vots a favor?  Bueno tothom és lliure.  Abstencions?.  S’aprova per unanimitat. 
És la substitució d’un representant de la CUP a ICV, SAM, per un altre.  Vull 
dir. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. DONAR COMPTE DE L’ACORD 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 23 DE JUNY DE 2009, 
PEL QUAL S’APROVA EL CIRCUIT MUNICIPAL D’ATENCIÓ A 
DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 
SECRETARI 
 
És pràcticament el mateix que diu l’acord.   
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord pres per la Junta de Govern 
Local de data 23 de juny de 2009, el qual literalment diu: 
 
“Al novembre del 2006, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va publicar el 
Protocol  municipal d’accions contra la violència de gènere en el qual es 
reflectien els diferents serveis de la ciutat que intervenien en l’atenció a les 
dones que havien patit violència. Per elaborar-lo es va comptar amb els 
diferents agents del municipi. 
 
L’any 2007 es crea la Comissió de Seguiment del Protocol, en un primer 
moment integrada per professionals de l’Ajuntament i l’any 2008 s’amplia als 
diferents agents del municipi. 
 
A principis de l’any 2009, un grup de treball nomenat per la Comissió de 
Seguiment del Protocol, representatiu de cada àmbit d’actuació, és 
l’encarregat d’elaborar el Circuit municipal d’atenció a les dones que pateixen 
violència masclista, acompanyat dels circuits específics de cada àmbit. 
L’objectiu del circuit és donar una resposta adequada, coordinada, transversal, 
integral i àgil, d’acord amb els principis establerts en la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del Dret de les dones a eradicar la violència masclista. Per aconseguir-
ho és imprescindible la coneixença, la xarxa i la complicitat dels diferents 
agents, només així podrem donar una bona atenció a les dones que pateixen 
violència i evitar la victimització secundària.  
 
Per això, aquesta Junta de Govern Local acorda: 
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“PRIMER. Aprovar el Circuit municipal d’atenció a dones que pateixen 
violència masclista, segons el document que s’adjunta, amb l’objectiu de 
donar una resposta adequada, coordinada, transversal, integral i àgil, d’acord 
amb els principis establerts en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del Dret de les 
dones a eradicar la violència masclista. 
 
SEGON. Donar compte al Ple d’aquest acord.” 
 
 

 

 

CIRCUIT MUNICIPAL D’ATENCIÓ A DONES  

QUE PATEIXEN  

ÈNCIA MASCLISTA 

 
Í N D E X 
 

 
 arc n

 sclista 
 

el Garraf: 
t Antoni Abat  

 Vilanova II) i  
(ASSIR) 

  Centre de Salut Mental 

VIOL

• Introducció 
rmat• M o iu  

• Marc conceptual 
 ixos • E bàsics d’actuació 
• Circuit municipal d’atenció a dones que pateixen violència ma
• Circuits específics: 

   Mossos d’Esquadra
  Policia Local 
  Consorci Sanitari d
   Hospital de San
   Hospital Sant Camil 

 I i  Atenció Primària de Salut (Vilanova
  Atenció de Salut Sexual i Reproductiva 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

  Espai d’Equitat 
  Serveis Socials 

anova i la Geltrú va publicar el 
rotocol  municipal d’accions contra la violència de gènere en el qual es 

ció, és l’encarregat d’elaborar 
l Circuit municipal d’atenció a les dones que pateixen violència masclista, 

 
onar una resposta adequada, coordinada, transversal, integral i àgil, 

els principis establerts en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
 eradicar la violència masclista. Per aconseguir-ho és 

prescindible la coneixença, la xarxa i la complicitat dels diferents agents, 
na bona atenció a les dones que pateixen 

ictimització secundària.  

possible gràcies al treball conjunt de: 

ospital de Sant Antoni Abat 
Hospital Sant Camil 
 
Equip d’Atenció Primària Vilanova I 
Equip d’Atenció Primària Vilanova II 
Equip d’Atenció de Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) 
Centre de Salut Mental 
Programa de suport a la primària 
 

  Circuit Judicial 
• Professionals de referència 
• Annex I.  Servei de traducció i interpretació 
• Annex II. Atenció psicològica d’urgència 

 
 
INTRODUCCIÓ  
 
Al novembre del 2006 l’Ajuntament de Vil
P
reflectien els diferents serveis de la ciutat que intervenien en l’atenció a les 
dones que havien patit violència. Per  elaborar-lo es va comptar amb els 
diferents agents del municipi. 
 
L’any 2007 es crea la Comissió de Seguiment el Protocol, en un primer 
moment integrada per persones professionals de l’Ajuntament i l’any 2008 
s’amplia als diferents agents del municipi. 
 
L’any 2009 un grup de treball nomenat per la Comissió de Seguiment del 
Protocol, representatiu de cada àmbit d’actua
e
acompanyat dels circuits específics de cada àmbit. L’objectiu del circuit és
d
d’acord amb 
Dret de les dones a
im
només així podrem donar u
violència i evitar la v
 
El circuit que us presentem ha estat 
 
Policia Local 
Mossos d’Esquadra 
 
H



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Serveis Socials 
Espai d’Equitat 
 
Jutjat d’Instrucció número 6, exclusiu de violència sobre la dona 
 
Creu Roja 
Associació de Dones la Frontissa 
 
 
MARC NORMATIU 
 
A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista. 
 
Constitució espanyola. 
 
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. 
 
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere. Inclou aspectes preventius, educatius, 
socials, assistencials, sanitaris i penals. 
 
Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en 
matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social  de 
les persones estrangeres. 
 
Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de reforma del Codi Penal. 
 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
  
Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les 
víctimes de la violència domèstica. 
 
Reial decret 355/2004, pel qual es crea un registre central per a la 
protecció de les víctimes de la violència domèstica. 
 
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 
 
Llei d’enjudiciament  criminal. 
 
 
MARC CONCEPTUAL 
 
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista estableix:  
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Article 3. Definicions 
 
Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 
 
a) Violència masclista: la violència que s’exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc 
d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, 
produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloent-hi les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany 
o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit 
públic com en el privat. 
 
 
Article 4. Formes de violència masclista 
 
1. Als efectes d’aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d’alguna 
de les formes següents:  
 
a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos 
d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un 
dany. 
 
b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que 
produeixi en una dona una desvalorització o un patiment, per mitjà 
d’amenaces, d’humiliació, de vexacions, d’exigència d’obediència o 
submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol altra 
limitació del seu àmbit de llibertat. 

c) Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa 
sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la 
imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de 
manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la 
persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació 
conjugal, de parella, afectiva o de parentiu. 

d) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no 
justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si 
escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis 
o compartits en l'àmbit familiar o de parella. 

2. La violència masclista es pot exercir d'una manera puntual o 
d'una manera reiterada. 

 

Article 5. Àmbits de la violència masclista 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 
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Primer. Violència en l'àmbit de la parella: consisteix en la violència física, 
psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per 
l'home que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha 
tingut relacions similars d'afectivitat. 

Segon. Violència en l'àmbit familiar: consisteix en la violència física, 
sexual, psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors 
d'edat en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa 
família, en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l'entorn 
familiar. No s'hi inclou la violència exercida en l'àmbit de la parella, 
definida en l'apartat primer. 

Tercer. Violència en l'àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual 
o psicològica que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada 
laboral, o fora del centre de treball i de l'horari laboral si té relació amb la 
feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

a) Assetjament per raó de sexe: el constitueix un comportament no 
desitjat relacionat amb el sexe d'una persona en ocasió de l'accés al treball 
remunerat, la promoció en el lloc de treball, l'ocupació o la formació, que 
tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat de 
les dones i de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant 
o ofensiu. 

b) Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no 
verbal o físic no desitjat d'índole sexual que tingui com a objectiu o 
produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una dona o de crear-li un 
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari: comprèn les manifestacions 
següents: 

a) Agressions sexuals: consisteixen en l'ús de la violència física i sexual 
exercida contra les dones i les menors d'edat que està determinada per 
l'ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne. 

b) Assetjament sexual. 

c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes. 

d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol 
procediment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial 
dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi 
consentiment exprés o tàcit de la dona. 

e) Matrimonis forçats. 

f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de 
violència contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com 
ara l'assassinat, la violació, l'esclavatge sexual, l'embaràs forçat, 
l'avortament forçat, l'esterilització forçada, la infecció intencionada de 
malalties, la tortura o els abusos sexuals. 
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g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara 
els avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 

Cinquè. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin 
susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 

 
EIXOS BÀSICS D’ACTUACIÓ 
 

 Prevenció: accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la 
problemàtica de la violència masclista mitjançant la reducció dels 
factors de risc. Implica actuar quan encara no s’han originat les 
situacions d’abús. 

 
 Detecció: posada en funcionament de diferents instruments teòrics i 

tècnics que permetin identificar i fer visible el problema de la violència 
masclista, tant si apareix de forma precoç com de forma estable.  

 
 Atenció: accions destinades a una persona per tal de facilitar-li la  

superació de les situacions i les conseqüències generades per l’abús en 
els contextos personals, familiars i socials, tot garantint la seguretat i 
facilitant la informació necessària sobre els recursos i els procediments 
necessaris per resoldre la situació. 
Cal vetllar perquè els equips facilitin una atenció de qualitat i evitin la 
victimització secundària (maltractament addicional produït pels dèficits 
quantitatius i/o qualitatius de les intervencions efectuades pels equips 
responsables). 
 

 Recuperació: etapa del cicle personal i social pel qual passa una dona 
que ha viscut situacions de violència en què es produeix el restabliment 
de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.  

 
En l’eix de la detecció, se situen múltiples vies d’entrada al circuit. Permet 
iniciar les accions necessàries per a evitar el desenvolupament i la 
cronicitat de la violència. A partir d’aquestes vies d’accés se situa un 
primer nivell que hauria de permetre identificar els casos urgents. 
 
El model que  es proposa a partir de la formació i capacitació dels/les 
professionals és el de dur a terme també el treball d’identificació en el 
marc de les situacions considerades no urgents, perquè es pugui 
intervenir i no es desenvolupin ni desencadenin en situacions més greus. 
 
Totes les intervencions són necessàries, per això el circuit pretén fer visible 
la necessitat de treballar en xarxa  i a partir de la suma dels 
recursos i serveis del municipi.  
 
 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

COS DELS MOSSOS D’ESQUADRA 
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Víctima ve personalment a presentar  denúncia  

Motivada per: 
•Part facultatiu 

•Informe centre educatiu (menors) 

•Centres d’assistència social 

Ordre judicial  

•Familiars 

•Veïns 

•Associacions 

Trucada al 092  

Actuació d’ofici dels Policies Locals 

1 

2 

3 

4 

 
 
 
 
 
 

Servei 
Atenció 
Policial 

a la Dóna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE 
VNG 
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DE LA POLICIA 

Acompanyament o derivació a 
centre mèdic per a obtenir el part 
facultatiu  de lesions

Recepció de la denúncia

Remissió de les 

1 

2 

3 

4 

 
 
 
 
 
 
 

Servei 
Atenció 
Policial 

a la 
Dona 

 

 
 
 

Incorporació d’informes a 
l’annex 

Jutjat de Violència de Gènere / 
Jutjat de Guàrdia 

Fiscalia 
Mossos d’Esquadra 

Comunicat a Salut i Serveis 

Si la víctima no te on anar 
se li  proporciona un centre  

d’acolliment d’urgència  

5 
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AACCTTUUAACCIIOONNSS  DDEE  LLAA  PPOOLLIICCIIAA  LLOOCCAALL  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  VVÍÍCCTTIIMMAA::  
  
11--  AAssssiissttèènncciiaa  iimmmmeeddiiaattaa  

  
 --  GGeessttiióó  dd’’aassssiissttèènncciiaa  mmèèddiiccaa  
--  RReeppoorrttaattggee  ffoottooggrrààffiicc  ddee  lleessiioonnss  
--  GGeessttiióó dd’’aassssiissttèènncciiaa jjuurrííddiiccaa ii//oo ppssiiccoollòòggiiccaa

  
22--  RReeccoolllliiddaa  ddee  llaa  ddeennúúnncciiaa  
  
 --  LL’’eessccoollttaa  aa  llaa  vvííccttiimmaa  
--  LLaa  iinnffoorrmmaacciióó  ddeellss  sseeuuss  ddrreettss  
--  LL’’oorrddrree  ddee  pprrootteecccciióó  
--  LLaa  ddeeccllaarraacciióó  
--  LLaa  iinnffoorrmmaacciióó  ddeell rreeccuurrssooss ssoocciiaallss qquuee ppuugguuii nneecceessssiittaarr  

  
33--  AAssssiissttèènncciiaa  aammbb  ppoosstteerriioorriittaatt  aa  llaa  ddeennúúnncciiaa  
  
  
  
  

--  AAbbaannddoonnaammeenntt  ddeell  ddoommiicciillii  ppeerr  llaa  vvííccttiimmaa  
--  AAccoommppaannyyaammeenntt  aall  ddoommiicciillii  
--  FFaacciilliittaarr  aalllloottjjaammeenntt,,  ssii  eessccaauu    
--  PPrrootteecccciióó  ppoolliicciiaall  
--  SSeegguuiimmeenntt  aa  llaa  vvííccttiimmaa::  

--  MMeessuurreess  ccaauutteellaarrss  
--  OOrrddrreess  ddee  pprrootteecccciióó  jjuuddiicciiaall  
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CONSORCI SANITARI DEL GARRAF 
 
 
CIRCUIT PER A L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE AL 
SERVEI D’URGÈNCIES. 
 
Autor:  Verificadors: Aprovadors: 

 
M. Miret Rosa Simon J. Donaire 
C. Prades Ester González C. Serra 
J. Ruiz  J. Ruiz 
C. Serra   
E. Valldosera   
E. González   
 
 

DUI TRIATGE 

 

DUI METGE ADMINISTRATIU 

 

Dona que acut amb sospita o 
evidència de maltractament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acollir, 
valorar 
motiu i nivell 
d’urgències 

Full d
d’urgè

e triatge i 
ncies 

Realitzar  
anamnesis 

Sospitar 
Maltractament 
(físic o psíquic) 
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   (evidència o sospita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntar si ha 
patit 

maltractament 

Informar sobre 
l’espai equitat 

in

Valorar estat 
emocional 

Parte judicial  
Mod. 60 

 

 

Realitzar 
forme d’alta
 

 s
HC d’urgèncie
Valorar 
Seguretat 
 

 

 

 

Dona atesa amb informe 
d’alta i cita prèvia amb AP 

Coordinar cita 
prèvia amb AP 

Arxivar història 
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_____________________________________________________ 
Comentaris del gràfic 
____________________________________________________ 
 
1. Valorar seguretat 
 
En els casos en què es valori risc per la integritat de la dona o familiars 
directes (fills, etc.), contactar amb cossos de seguretat: 
Mossos d’esquadra (tel. directe per als municipis de VNG, Canyelles i 
Cubelles) 
Tel. 93-657 17 26 (8 h.-17:30) 
Tel. 93-657 11 50 (Comissaria 24 h) 
Adreça: Ronda Ibèrica, 68 
Mossos d’esquadra (per a Sitges i Olivella) 
Tel. 93-657 17 00 
Adreça: c/ Devesa, s/n 
 
2. Valorar estat emocional 
 
Si es detecta necessitat d’atenció psicològica immediata (atenció 
psicològica in situ) contactar amb el tel. 669 61 32 06 les 24 hores 
(possibilitat de desplaçament d’un psicòleg al lloc on està la dona agredida; 
també en casos de mort de la dona per fer atenció immediata a familiars 
propers). 
 
3. Informar sobre l’espai equitat 
 
Donar informació dels díptics de l’espai d’equitat. 
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PROCEDIMENT PER AL MANEIG HOSPITALARI DE SOSPITA D’AGRESSIÓ 
SEXUAL – Hospital SANT CAMIL 
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DONA QUE ARRIBA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE 
SALUT O A L’ATENCIÓ DE SALUT SEXUAL I 

REPRODUCTIVA (ASSIR) 
 

 
LESIÓ FÍSICA 

 
Exploració 
Valoració 

Tractament 

ALTERACIÓ 
PSICOLÒGICA 

 
Exploració 
Valoració 

Contenció / Tractament 

 
LESIÓ SEXUAL 

 
Valoració 

Derivació a l’Hospital 
Sant Camil 

PARTE JUDICIAL 
 

Obligació Legal Professional 
Derivació als cossos de 
seguretat: mossos o policia 
local 
Si no cal anar a l’hospital citar 
amb la treballadora social de 
l’ICS 

PARTE JUDICIAL 
 

Segons valoració 
Citar amb la treballadora 
social de l’ICS 

 
Des de l’hospital ja es farà 
l’exploració per un metge 
forense, notificació judicial i 
atenció per la treballadora 
social de l’hospital 

 
 

 

 

 

 
TREBALLADORA SOCIAL:  Assessorament – Orientació – Contenció – Derivació  
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MALTRACTAMENT  DE  GÈNERE  EN   L’AP / ASSIR 
 
ACOLLIMENT, EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC, CONTENCIÓ, TRACTAMENT I 
ORIENTACIÓ 
 
AMB LESIÓ FÍSICA: 
 
• Exploració, valoració i tractament 
• Parte judicial de lesions 
• Citar amb la treballadora social de l’ICS 

 
ALTERACIÓ PSICOLÒGICA, SENSE LESIONS FÍSIQUES: 
 
• Exploració, valoració, contenció i tractament 
• Valorar parte judicial de lesions 
• Citar amb la treballadora social de l’ICS 

 
AMB LESIÓ SEXUAL: 
 
• Derivació servei d’urgències de ginecologia de l’Hospital Sant 

Camil 
 
EN SITUACIÓ GREU D’URGÈNCIA O DE SOSPITA DE RISC 
IMMINENT: 
 
• Contactar cossos de seguretat 

 
EN CAS D’ALTERACIÓ EMOCIONAL SEVERA: 
 
• Contenció i tractament 
• Valorar servei de psicologia de guàrdia 

 
TREBALLADORA SOCIAL: 
 
• Contenció, orientació i assessorament 
• Registre 
• Coordinació amb Espai Equitat / Serveis Socials de l’Ajuntament, 

relació amb els referents dels casos i derivació per 
assessorament jurídic, atenció psicològica, grups d’autoajuda.... 

 
 
TREBALLADORA SOCIAL:  Assessorament – Orientació – Contenció- 
Derivació 
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SERVEIS COMUNITARIS DE SALUT MENTAL DEL 
GARRAF 

 
 

 
XARXA DE SALUT 
MENTAL 

P.S.P. 
M.A.P. 

C.A.P.s C.S.M.A

CIUTADANS/ES 

 

 
 

C.A.P..:Centres d’Atencio Primària.. 
M.A.P. Metge/essa d’Atenció Primària. 
C.S.M.A.: Centre Salut Mental Adults. 
P.S.P.: Programa de Suport a la Primària. 

 
 
PROGRAMA DE SUPORT A LA PRIMÀRIA 

 Servei format per personal pertanyent a Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental que 
s’emmarca dins el Pla Director de Salut Mental i Addiccions i que es troba ubicat a l’àmbit assistencial 
d’Atenció Primària (actualment prestant servei als Centre D’Atenció Primària  ViG-I i ViG-II).  

  Integrat per professionals de la salut mental (psiquiatres/psicòlegs/infermers) 
amb una dedicació setmanal de 9 hores 30 minuts en el cas dels infermers/es i psicòlegs i de 7 hores 
quinzenals en el cas dels professionals especialistes en psiquiatria. 

 Prevenció, detecció, atenció i resolució dels trastorns mentals menys greus dins l’àmbit de 
l’atenció primària.  
 
CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS 

 Servei pertanyent a Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental integrat  dins del conjunt de 
l'assistència sanitària pública.  

 Atenció especialitzada ambulatòria de les persones que pateixen un trastorn mental greu, 
p ada ort a terme per part d’un equip interdisciplinari constituït per psiquiatres, psicòlegs, infermers i 
treballadors socials. 
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ROL DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA PRIMÀRIA 
EN EL CIRCUIT D’ATENCIÓ A LES DONES VÍCTIMES 
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
 
 

 
 

 
 El Programa de Suport a la Primària (P.S.P.) és un servei des d’on es poden detectar dones 

víctimes de violència de gènere a les que es procedirà a derivar  al Metge/essa d’Atenció Primària 
(M.A.P.) per a vinculació al servei corresponent (Pla d’Equitat). 

 L’accés al Programa de Suport a la Primària i per tant a les intervencions que des d’allí es 
porten a terme, únicament es realitzarà via Metge/essa d’atenció Primària seguint els procediments 
actualment existents.  

 Únicament s’atendran aquells casos que prèviament hagin estat valorats des del Pla d’Equitat 
de l’Ajuntament de ViG.  

 Les intervencions seran les pròpies del Programa de Suport a la Primària tant per el que 
respecte a la tipologia com a la duració.  

 Un cop s’hagi realitzat la intervenció per part del Programa de Suport a la Primària, el pacient 
es derivarà al seu Metge/essa d’Atenció Primària tal i com està establert en l’actualitat.  

P.S.
M.A. C.A.P.C.S.M.

A  

D.T.S. 

V.G. +T.M. 
V.G.  
 V.G.  

 

V.G.  

C.A.P.s.: Centre d’Atenció Primària (ViG I 
i II). 
M.A.P.: Metge/essa d’Atenció Primària. 
D.T.S.: Diplomat/a en Treball Social. 
C.S.M.A.: Centre de Salut Mental 
d’Adults. 
P.S.P.: Programa de Suport a la Primària. 

PLA D’EQUITAT 
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RECEPCIÓ 

 
PRIMERA 
ATENCIÓ 

 
ATENCIÓ 

PSICOLÒGICA 

 
ASSESSORIA 

JURÍDICA 

 
CONTENCIÓ 

VALORACIÓ DEMANDA 
EXPLORACIÓ 
DERIVACIÓ 

 
ORIENTACIÓ 

INTERVENCIÓ INDIVIDUAL 
INTERVENCIÓ GRUPAL 

DERIVACIÓ 

 
INFORMACIÓ 

ASSESSORAMENT 
DERIVACIÓ 

ESP  DAI ’EQUITAT: SERVEI D’ATENCIÓ A LES DONES QUE 

HAN PATIT VIOLÈNCIA MASCLISTA 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
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SERVEIS SOCIALS ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
 
Des del Servei distingiríem dues situacions front la violència de gènere: 
 

a) Situacions amb demanda inespecífica amb un detecció / prevenció 
 
b) Situacions amb demanda explícita i urgent 

 
 
a) Situacions inespecífiques 
 
En aquestes situacions es realitzarà una atenció mitjançant la entrevista 
d’acollida, valoració del cas i pronòstic. 
Es realitzaran actuacions d’informació, assessorament i orientació 
Es pactarà amb la persona /família una continuïtat de seguiment i per tant 
entrevistes posteriors al servei 
Es treballarà la demanda per la posterior derivació al recurs específic 
Es realitzaran coordinacions amb els diferents agents implicats a la xarxa. 
 
 
b) Atenció amb demanda explícita i urgent 

 
En situacions d’urgència per violència de gènere serà atès al Servei en 
situacions de: 
 

- necessitat d’allotjament. 
- necessitat de protecció: teleassistència mòbil. 
- existeixin altres problemàtiques a nivell relacional – familiar – 

econòmic. 
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DENÚNCIA:  COSSOS DE SEGURETAT O JUTJAT          

                                                    
⇓ 

 

CIRCUIT JUDICIAL 
 
Declaració víctima 
 
↓ 
Sol·licitud ordre de protecció  →    Mesures civils 
      →    Mesures penals 
↓                                                
Visita metge forense 
 
↓ 
Declaració agressor 
 
 
 

JUDICI RÀPID 

 
Declaració agressor 
 
↓  
Possibilitat d’adopció ordre de protecció 
 
↓ 
Pràctica altres proves 
 
↓ 
Si l’agressor reconeix els fets, es dicta sentència 
 
↓ 
Si no reconeix els fets s’obre procediment penal per delicte, amb data de 
judici en alguns casos, mantenint les mesures cautelars si s’han acordat 
 
↓ 
Es pot passar també a judici de faltes per injúries o faltes lleus 
 
↓ 
Sentència després del judici de faltes o penal, amb mesures que formen 
part de la condemna 
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MESURES PENALS 

 
 

• Allunyament de la víctima o familiars, en la distància que es determini, 

del domicili, lloc de treball o llocs freqüentats per la víctima 

• Prohibició de residir en determinat lloc, barri, ciutat, província 

• Prohibició de comunicació per qualsevol mitjà 

• Retirada d’armes 

 
Aquestes mesures estaran vigents de forma cautelar fins a dictar sentència o 

en el termini que estableix la resolució judicial. 

 
 
 

MESURES CIVILS 

 
 
S’acorden quan hi ha menors 
 
• Guarda i custòdia fills/filles 

• Règim visites, amb intervenció de 3a. persona o punt de trobada 

• Pensions aliments 

• Ús domicili 
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PROFESSIONALS  DE REFERÈNCIA 
 
SANITAT 
 
CAP Jaume I 93 893 22 00 
  
CAP Sant Joan 93 815 80 36 
 
TREBALL SOCIAL ABS 93 893 22 00 
 
ASSIR 93 815 03 00 
 
 
 
SERVEIS DE SALUT MENTAL 
 
 93 811 58 25 
 
 
URGÈNCIES HOSPITALÀRIES 
 
Hospital de Sant Antoni Abat 93 893 16 16 
 
Hospital Sant Camil 93 896 00 25 
 
COSSOS DE SEGURETAT 
 
Policia Local 93 810 66 66 
 
Mossos d’Esquadra 93 657 11 50 
Grup d’Atenció a la víctima Ext.  45906 i 45907 
   
 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Espai d’Equitat 93 816 90 02 
 
Serveis Socials  93 814 00 00 
 
 
 
ASSOCIACIÓ DE DONES  
 
La Frontissa     646 75 22 59 
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A N N E X   I 
 
SERVEI DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
 
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 
Telèfon  93 810 04 10 
www.ccgarraf.cat
Qualsevol entitat o àmbit ho pot sol·licitar, almenys amb 4 dies 
d’antel·lació 
No per a persones usuàries directament. 
 
SANITAT RESPON 
Telèfon  902.111.444 
Només per centres sanitaris i hospitalaris. 
El/la professional ha de trucar i demanar pel Servei de traducció i 
interpretació amb la persona usuària davant. 
 
 
A N N E X   I I 
 
ATENCIÓ PSICOLÒGICA D’URGÈNCIA 
 
Per a totes les persones usuàries  900.900.120  (ICD) 
 
Només per a persones professionals  669.613.206  
(Generalitat, gestionat per una empresa subcontractada).  
 
Des d’aquest telèfon responen unes educadores les 24 hores del dia, 365 
dies l’any. Elles truquen a la psicòloga d’urgència perquè es desplaci al lloc 
dels fets. Fa l’informe i després el seguiment amb el/la professional de 
Vilanova i la Geltrú que hagi de seguir amb l’atenció. 
____________________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Disculpim.  Sr. Espinàs.  
 
MIRIAM ESPINÀS 
 
Bé, com vostès ja saben, el novembre de 2006, ja aviat farà 3 anys, es va 
elaborar el Protocol Municipal d’Accions Contra la Violència de Gènere. Es 
tractava d’un protocol que tenia un marc molt teòric i sobre el qual s’han anat 
fent un seguiment a través d’una comissió que es va establir amb els diferents 
agents de la ciutat que tenen en algun moment o altre relació amb dones que 
han patit violència de gènere.  Fruit d’aquestes comissions de seguiment es va 
creure oportú elaborar, ai! constituir un grup de treball  més petit, d’unes deu 

 

http://www.ccgarraf.cat/
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persones que pogués elaborar el circuit, un circuit més concret, una proposta 
més concreta de circuit que estableixi una mica els camins i el recorregut que 
ha de fer o que pot fer una dona que pateix violència de gènere.  El que pretén 
aquest circuit és donar una resposta adequada, coordinada, transversal, 
integral i àgil a totes les dones per evitar la vitimització secundària que tantes 
vegades es produeix, i per tant poder-les atendre  molt millor.  Les persones 
que han estat participant en aquesta comissió que ha elaborat aquest circuit, 
deixeu-me que les digui ràpidament, de quina, de quina, de quin sector venen 
per agrair-les la feina que han fet voluntàriament: són la Policia local, els 
Mossos d’esquadra, l’Hospital Sant Antoni Abat, l’Hospital Sant Camil, els dos 
equips d’Atenció Primària dels 2 CAPS, l’equip d’Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva, el Centre de Salut Mental, Serveis Socials, l’Espai d’Equitat, el 
Programa de Suport a la Primària, el Jutjat d’Instrucció núm. 6 que és exclusiu 
per a violències sobre la dona, la Creu Roja i l’Associació de Dones la 
Frontissa. Per tant, també m’agradaria públicament agrair a tots els 
representants d’aquestes associacions, aquestes entitats, la feina que han 
anant fent, que ha aconseguit doncs un treball en xarxa, que ha aconseguit 
establir aquests canals estables de coordinació que en permetran poder 
prendre decisions més fàcilment sobre possibles accions a emprendre i també 
noves línies d’intervenció que puguin anar sorgint. Per tant, gràcies a tots ells i 
que doncs aprovar aquest circuit que estableix, crec que no s’ha d’aprovar, que 
només és donar compte, però en tot cas donar compte de que aquest circuit ja 
està funcionant i per tant, aquesta xarxa i aquests canals de comunicació entre 
els diferents agents funcionin adequadament per evitar més mals a les dones 
que pateixen violència.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Paraules? Passem a la votació.  No! és donar compte. Gràcies senyora 
Espinàs. 
 

 4. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVAR ELS PROJECTES I 
ACTIVITATS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT 2009.  

 
ALCALDE 
 
I el punt núm. 4 es aprovar els projectes i activitats de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament 2009. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està plenament implicat, identificat i 
compromès amb tots els temes que fan referència al món de la cooperació i la 
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solidaritat, prova d’aquest fet és que la institució municipal destina l’1% dels 
ingressos propis a la Cooperació i la Solidaritat. 
 
Aquest any les subvencions s’han aplicat atenent unes noves bases 
consensuades pel Consell Municipal de Cooperació que per aquesta 
convocatòria s’aplicaran sense caràcter retroactiu. 
 
La distribució dels recursos que es destinen a la cooperació i la solidaritat està 
contemplat en el Reglament del Consell Municipal de Cooperació i atenent 
aquesta reglamentació i l’acord del Consell Municipal de Cooperació, es 
proposa el següent: 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar els projectes que s’adjunten i que es relacionen a 
continuació: 

 
    SUBVENCIÓ 
 ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE ATORGADA 
    ANY 2009  

1 La Frontissa  

  
Millora de la productivitat agrícola a la comunitat de 
Wellingara.Gàmbia- 2ª Fase 2.785,78 €

   
2 Fundació privada Vida Útil   

  Suport a la Unitat sanitària mòbil de Clínic Nepal. Nepal 4.522,37 €
   

3 Casal d'Amistat Cuba- Garraf "Camilo Cienfuegos"  

  
Recolzament al desenvolupament de l'agricultura urbana del municipi 
Pedro Betancour Matanza (2a fase" 6.376,76 €

   
4 Conosud   

  

Construint el desenvolupament local per a la inclusió social: creació 
d'una cooperativa productiva rural a Cerrito Alegre 2a fase d'execució 
del projecte, 2008- 2010 19.640,50 €

   
5 Cooperació  

  Formació de dones líders a El Salvador. 3a fase 16.438,80 €
   

6 Creu Roja  
  Implementació de finques integrals familiars al Cantó Pindal 4.777,43 €
   

7 Ajuda en Acció  

  

Producción e Instalación de Plantaciones Frutícolas y Forestales para 
la Recuperación y Protección de los recursos naturales y del medio 
ambiente 9.269,57 €

   
8 ESFA. Espai Social i de Formació d'Arquitectura  
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Rehabilitació d'una seu i centre de venda de productes del camp de 
MOCASE  4.603,77 €

   
9 Fundació Educació Solidària   

  
Suport a la formació professional al centre de promoció agrària de 
M'LOMP 5.526,33 €

   
10 Fundació Josep Comaposada- UGT de Vilanova i la Geltrú  
  Suport a la formació de joves de cooperatives del nord del Marroc  6.837,82 €
   
11 Fundació Salut i Societat Sense Fronteres  
  Suport a la construcció d'una escola- pensionat per a noies a Goundi* 4.631,00 €
   
12 Grup de Solidaritat Fem Pous  
  Construcció d'una aula a l'escola de Blangoua (Camerun) 4.992,69 €
   
13 Mans Unides  
  Millora de la qualitat de vida de les famílies del districte de Umari 15.002,52 €
   
14 Fundació Pau i Solidaritat  
  Projecte d'Enfortiment de l'Economia Solidària del Brasil 10.772,37 €
    
15 Fundació Intermón Oxfam   

  
Acció per al coneixement, promoció i exigibilitat dels Drets Econòmics 
als sectors urbans populars de Cartagena d'Índies 14.815,28 €

16 Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres   

  
Construcció d'una xarxa pública autogestionada de fonts d'aigua en 
barri informals de la ciutat de Yaoundé 4.048,29 €

 

SEGON. Destinar la quantitat total de 135.041,28 € a subvencionar els 
projectes presentats per les entitats i amb càrrec a la partida 07.464.48000 de 
Cooperació. 
TERCER. Efectuar aquest pagament en el termini màxim de 45 dies a partir de 
la resolució.” 
 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Sra. Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé.  Un any més presentem per a la seva aprovació doncs la relació de 
projectes presentats en la convocatòria de Cooperació i Solidaritat.  
Bàsicament jo crec que s’ha de fer una valoració molt positiva en el sentit de 
que com a Consistori, com a ciutat, històricament hem estat pioners en les 
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ajudes a la cooperació i a demés som dels ajuntaments que s’està destinant l’1 
per cent dels ingressos municipals al desenvolupament i a la cooperació i això 
ha servit perquè doncs totes les entitats i persones vinculades al món de la 
cooperació tinguin impuls, ganes, empenta per posar en pràctica aquests 
valors concretament de solidaritat i cooperació.  Com deia el secretari, setze 
projectes en el 2009 presentats. Un import total de 135.041,65€.  L’any anterior 
es van presentar, per fer la comparativa, 14 projectes, o sigui hem incrementat 
el número de projectes.  Sabeu que les entitats a través del Consell de 
Cooperació al 2008 van aprovar doncs unes bases que regulen la baremació i 
la puntuació d’aquests projectes que en definitiva tenen 2 grans continguts.  
Per un costat la baremació, el 70% dels punts, es donen en funció del mateix 
projecte, en un seguit d’items consensuats i treballats des de la comissió 
tècnica del Consell de Cooperació i el 30% doncs per les característiques de 
l’entitat i el seu treball bàsicament sensibilitzador i difusor dels valors de 
solidaritat i cooperació en la nostra ciutat.  La tramitació que hem portat és que 
la comissió tècnica del Consell de Cooperació va fer un esborrany proposta 
que va passar pel Consell de Cooperació “l’Anali”: No va haver cap esmena i 
avui es presenta doncs a la seva aprovació pels regidors i per les regidores.   
 
ALCALDE 
 
Sra.  Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Si.  Hola.  Pel que fa a les subvencions dels projectes volem felicitar els tècnics 
municipals per la feina feta, especialment pel que fa a l’ajustament i modificació 
dels imports sol·licitats inicialment en alguns dels projectes presentats.  
Considerem necessari que aquesta tasca de vetlla, seguiment i control continuï 
especialment en aquelles entitats que hagin demostrat certes irregularitats per 
tal de garantir el sentit original de l’adjudicació d’aquests recursos econòmics.  
D’altra banda volem felicitar a totes les parts implicades en el projecte El 
Sahara també juga, que ha estat dut a terme amb tant d’èxit.  A l’hora volem 
encoratjar a totes les entitats integrants del Consell de Cooperació per tal de 
dur a terme projectes com aquests malgrat les dificultats que puguin comportar 
la seva organització i execució. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé i gràcies. Passem per tant a la votació.  Vots a favor.  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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 5. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. CONTRACTACIÓ 
D’OPERACIONS DE PRÉSTEC. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 5 que sinó els fa res suggerim de fer el 5 i el 6 plegats 
i després en tot cas si el demanen doncs la votació seria separada. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de les propostes següents: 
 
El Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents 
per facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de 
pagament amb empreses i autònoms preveu que les Entitats Locals que hagin 
liquidat el Pressupost de 2008 amb romanent de tresoreria negatiu i/o amb 
obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicació al Pressupost de 2009, 
puguin finançar aquestes quantitats amb endeutament bancari en les 
condicions que fixa el mateix Decret Llei.  
 
Atès que les quantitats resultats d’aquestes previsions a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú són: 
 
 Romanent de tresoreria negatiu 2008: 3.155.648,20 € 
 Obligacions pendents Pressupost 2009:    543.258,17 € 
 
     TOTAL 3.698.907,37 € 
 
Una vegada elaborat el preceptiu Pla de sanejament a què es refereix 
l’esmentat Decret Llei, l’Ajuntament formalitzarà dues operacions 
d’endeutament per cobrir la quantitat de 3.698.907,00 €. 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis la facultat de 
concertar operacions de crèdit amb entitats financeres. 
 
Junt amb les operacions de préstec s’autoritza el senyor alcalde per a la 
signatura dels corresponents contractes. 
 
Per tot això, el president de la Comissió Informativa de l’àrea Econòmica i 
Organització Interna proposa l’adopció del següent acord, una vegada es van 
informar a la Comissió de l’àrea celebrada el 30 de juny de 2009: 
 
“PRIMER. Aprovar la contractació d’un préstec amb CAIXA PENEDÈS per 
import de 1.717.907,00 €, d’acord amb les previsions del Reial Decret Llei 
5/2009, de 24 d’abril, amb les condicions següents: 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 
 Import:  1.717.907,00 € 
 Termini:  6 anys, inclòs 2 de carència 
 Tipus:   EURIBOR Anual més un diferencial de 2,25 punts 
 Períodes liquidació: Trimestral 
 Comissió Obertura: 0,25% 
 
SEGON. Aprovar la contractació d’un préstec amb CAJA DE AHORROS DE 
LA INMACULADA (CAI) per import de 1.981.000 €, d’acord amb les previsions 
del Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, amb les condicions següents: 
  
 Import:  1.981.000,00 € 
 Termini:  6 anys, amb 2 de carència 
 Tipus:   Fix al 3,50% els dos primers anys  
    Resta EURIBOR més un diferencial de 1,50 punts 
 Períodes liquidació: Trimestral 
 Comissió Obertura: 0,35% 
 
TERCER. Autoritzar el senyor alcalde per a la signatura dels contractes de 
préstec, sempre que s’ajustin a les condicions màximes establertes per a cada 
operació d’endeutament.” 
 

 6. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DEL PLA 
DE SANEJAMENT (2009-2015). 

 
D’acord amb el Real Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures 
extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals el sanejament de 
deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, i segons la 
Resolució de 5 de maig 2009, de la Direcció de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual s’estableix un 
procediment concret i la remissió de la informació a subministrar per les 
entitats locals. 
 
Atès que la liquidació del Pressupost municipal del 2008 va donar un resultat 
negatiu i així mateix es va aprovar per Decret de l’alcalde el reconeixement de 
crèdits del 2008 per incorporar-los al Pressupost del 2009, per tot això es 
considera que l’Ajuntament es pot acollir al règim d’endeutament i procediment 
de sanejament previst a l’esmentada normativa. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
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“PRIMER. Aprovar el Pla de Sanejament 2009-2015 i la Memòria i annexos 
complementaris, documents que figuren adjunts al present escrit i formen part 
integrant de l’acord.  
 
SEGON. Comunicar l’acord al Ministeri d’Economia i Hisenda, juntament amb 
l’Informe d’Intervenció, i subministrar la informació prevista a la Resolució de 5 
de maig de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per via telemàtica, en els 
terminis i condicions establertes.  
 
TERCER. S’autoritza el senyor alcalde, previ informe d’Intervenció, a efectuar, 
si s’escau, modificacions puntuals en la configuració del Pla de Sanejament per 
tal d’adaptar-ne l’estructura a la tramesa d’informació al Ministeri d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb les indicacions d’aquest, havent de donar compte al Ple 
en cas que realment es produeixin.”  
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(amb préstecs inversions 2009)         
 2008   2009   2010   2011   
INGRESSOS  Liquidat        Recaptat Liquidat Recaptat Liquidat Recaptat Liquidat Recaptat
                 
Impostos directes 25.443.823,00 24.630.508,00 26.580.000 25.729.440 27.111.600 26.244.029 28.196.064 27.293.790
Variació interanual         2 2 4 4
Impostos indirectes 685.191,00 693.282,00 300.000 300.000 600.000 600.000 1.300.000 1.300.000
Variació interanual         100 100 117 117
Taxes i alltres 35.095.283,00 19.237.459,00 12.400.000 12.300.000         
Afectats a op. Capital 22.593.168,00 7.166.353,00 300.000 300.000         
Taxes i altres no afectats 12.502.115,00 12.071.106,00 12.100.000 12.000.000 12.584.000 12.860.000 12.961.520 13.245.800
         4 7 3 3
Transferències corrents 18.978.521,00 18.922.168,00 19.450.000 19.200.000 19.839.000 19.584.000 20.434.170 20.171.520
Variació interanual         2 2 3 3
Ingressos patrimonials 1.008.058,00 504.429,00 1.101.000 600.000 1.123.020 800.000 1.156.711 824.000
variació interanual         2 3 33 3
Passius financers     3.698.907 3.698.907         
Saldo devolucions d'ingressos     0 0         
Total 58.617.708,00 56.821.493,00 63.229.907 61.528.347 61.257.620 60.088.029 64.048.465 62.835.110
              
DESPESES Liquidat        Pagat Liquidat Pagat Liquidat Pagat Liquidat Pagat
                 
Despeses personal 26.168.107,00 26.259.602,00 26.150.000 26.140.000 26.411.500 26.401.400 26.939.730 26.929.428
variació interanual         1 1 2 2
Despeses béns i dserveis 23.574.102,00 21.389.355,00 20.690.000 19.500.000 21.103.800 19.890.000 21.736.914 20.486.700
variació interanual         2 2 3 3
Despeses financeres 1.712.592,00 1.713.039,00 1.986.702 1.986.702 2.447.863 2.447.863 2.356.958 2.356.958
Endeutament anterior     1.218.766 1.218.766 1.515.968 1.515.968 1.429.172 1.429.172
Operació de refinançament     194.193 194.193 129.462 129.462 127.568 127.568
Altres desp. Financeres     573.743 573.743 802.433 802.433 800.218 800.218
Tranferències corrents 7.861.763,00 7.304.379,00 9.242.000 9.000.000 9.426.840 9.180.000 9.709.645 9.455.400
variació interanual         2 2 3 3
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Passius financers 2.056.632,00 2.041.632,00 1.835.006 1.835.006 1.855.664 1.855.664 3.284.249 3.284.249
Endeutament anterior     1.835.006 1.835.006 1.855.664 1.855.664 2.558.598 2.558.598
operació refinançament     0 0 0 0 434.665 434.665
endeutament 2009     0 0 0 0 290.986 290.986
Saldo obligacions no aplicades     543.259 543.259         
Total 61.373.196,00 58.708.007,00 60.446.967 59.004.967 61.245.667 59.774.927 64.027.496 62.512.735
                 
Estalvi net / Tresoreria -2.755.488,00 -1.886.514,00 2.782.939,83 2.523.379,83 11.953,00 313.101,80 20.968,40 322.374,95
                 
 
 
 
(amb préstecs inversions 2009) 2012   2013   2014   2015   
INGRESSOS  Liquidat       Recaptat Liquidat Recaptat Liquidat Recaptat Liquidat Recaptat 
                 
Impostos directes 29.323.907 28.385.542 30.496.863 29.520.963 31.716.737 30.701.802 32.985.407 31.929.874
Variació interanual 4 4 4 4 4 4 4 4
Impostos indirectes 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Variació interanual 23 23         
Taxes i alltres                 
Afectats a op. Capital                 
Taxes i altres no afectats 13.479.981 13.775.632 14.019.180 14.326.657 14.579.947 14.899.724 15.163.145 15.495.713
 4 4 4 4 4 4 4 4
Transferències corrents 21.251.537 20.978.381 22.101.598 21.817.516 22.985.662 22.690.217 23.905.089 23.597.825
Variació interanual 4 4 4 4 4 4 4 4
Ingressos patrimonials 1.202.979 856.960 1.251.098 891.238 1.301.142 926.888 1.353.188 963.963
variació interanual 4 4 4 44 4 4 4
Passius financers                 
Saldo devolucions d'ingressos                 
Total 67.158.403 65.896.514 69.768.739 68.456.375 72.483.489 71.118.630 75.306.828 73.887.375
             
DESPESES Liquidat        Pagat Liquidat Pagat Liquidat Pagat Liquidat Pagat
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Despeses personal 27.747.922 27.737.311 28.857.839 28.846.803 30.012.152 30.000.675 31.212.638 31.200.702
variació interanual 3 3 4 4 4 4 4 4
Despeses béns i dserveis 22.389.021 21.101.301 23.284.582 21.945.353 24.215.966 22.823.167 25.184.604 23.736.094
variació interanual 3 3 4 4 4 4 4 4
Despeses financeres 2.199.578 2.199.578 2.004.626 2.004.626 1.808.276 1.808.276 1.662.122 1.662.122
Endeutament anterior 1.313.938 1.313.938 1.170.718 1.170.718 1.027.354 1.027.354 933.305 933.305
Operació de refinançament 102.621 102.621 70.975 70.975 38.207 38.207 6.455 6.455
Altres desp. Financeres 783.019 783.019 762.933 762.933 742.715 742.715 722.362 722.362
Tranferències corrents 10.098.031 9.833.616 10.501.952 10.226.961 10.922.030 10.636.039 11.358.912 11.061.481
variació interanual 4 4 4 4 4 4 4 4
Passius financers 4.623.401 4.623.401 4.672.701 4.672.701 3.724.199 3.724.199 3.266.489 3.266.489
Endeutament anterior 3.232.464 3.232.464 3.246.426 3.246.426 2.261.333 2.261.333 2.265.415 2.265.415
operació refinançament 892.383 892.383 924.029 924.029 956.797 956.797 491.047 491.047
endeutament 2009 498.554 498.554 502.246 502.246 506.069 506.069 510.027 510.027
Saldo obligacions no aplicades                 
Total 67.057.953 65.495.207 69.321.700 67.696.444 70.682.623 68.992.357 72.684.765 70.926.888
               
Estalvi net / Tresoreria 100.449,86 401.307,51 447.039,01 759.930,97 1.800.865,65 ########## ########## 2.960.487,22
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M E M Ò R I A 
Que acompanya el Pla de Sanejament 2009-2015 

 
Antecedents 
 
D’acord amb el que prescriu l’article 3 del Real Decret Llei 5/2009 de 24 d’abril 
de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals el 
sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha elaborat un Pla de Sanejament financer 
amb les previsions d’ingressos i despeses ordinàries del 2009 al 2015, termini 
durant el qual estaran vigents les operacions especials d’endeutament, tot això 
segons assenyala el Real Decret llei abans esmentat. 
 
L’objecte del Pla és doble: Per una banda pretén  la generació d’estalvi positiu 
que permeti el retorn del deute extraordinari que es formalitza més tot el deute 
consolidat així com la despesa financera meritada. I per l’altra la generació 
d’uns nivells de tresoreria suficient per tal de fer front al pagament normal dels 
creditors. 
 
Per això el Pla contempla dos escenaris, el de la liquidació pressupostària, que 
permet calcular l’estalvi financer, i el de la recaptació i pagament durant 
l’exercici, sigui del mateix anys o d’anys anteriors, que dóna la capacitat de 
tresoreria de l’entitat. 
 
Previsió del marc econòmic general 
 
Es contempla un marc econòmic general 2010 – 2015 de sortida de la crisi i 
progressiu creixement moderat. La previsió d’IPC seguiria la tendència 
següent:  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2% 3% 4% 4% 4% 4% 

 
D’acord amb aquesta sèrie es preveu que durant aquest any 2009 la recessió 
econòmica toqui sòl, i a partir del 2010 es comenci a notar una lleugera i 
progressiva dinàmica econòmica, també en el sector immobiliari, que podrà 
permetre la millora del rendiment dels tributs lligats a aquest sector. 
 
Les dades percentuals d’evolució del rendiment de les figures tributàries no 
suposa necessàriament augments automàtics de la càrrega fiscal municipal, 
tanmateix l’increment també contempla les variacions de creixement vegetatiu 
dels mateixos. En aquest sentit els percentatges de variació son indicadors 
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d’objectius que el govern municipal considera convenients per equilibrar les 
previsions pressupostàries, però no suposen necessàriament previsions 
d’increment dels tipus impositius a les ordenances fiscals. 
 
Pel que fa a la recaptació d’ingressos, d’acord amb les dades extretes de la 
liquidació del 2008, s’ha mantingut la mateixa proporció per a exercicis futurs, 
amb les excepcions que s’esmenten a cada apartat. 
 
Ingressos directes 
 
Es contempla el rendiment futur d’aquests tributs segons l’evolució del marc 
general definit, excepte per a l’any 2011 en què es preveu un rendiment del 
conjunt d’aquests ingressos per damunt de l’escenari general. El possible 
estancament els primers anys dels tributs més relacionats amb l’activitat 
econòmica d’aquest capítol, IAE i l’Impost d’Increment de Valor dels terrenys, 
es preveu que es compensi amb un major rendiment de IBI, atès que es el 
tribut amb més recorregut de creixement.  
 
La previsió de rendiment de cada impost es troba a l’annex d’aquest document. 
 
Pel que fa a la recaptació d’ingressos, d’acord amb les dades extretes de la 
liquidació del 2008, s’ha mantingut la mateixa proporció per exercicis futurs, 
amb les excepcions que s’esmenten més endavant. 
 
Impostos indirectes 
 
Inclou només  l’Impost de Construccions i Obres, indubtablement el tribut local 
que ha estat més sensible a les fluctuacions de la conjuntura econòmica. La 
previsió de rendiment que es fa és moderada. Partint de la base d’una 
liquidació per aquest any (300.000 euros) que representa tan sols el 50% de 
l’import pressupostat, es preveu que l’any vinent amb el canvi de tendència 
econòmica, el tribut arribi al nivell del 2008, i després continuï per una via de 
creixement fins al 2012 amb 1.900.000 euros, mantenint aquest rendiment fins 
el 2015. Aquesta quantitat és inferior a la del 2003, i en cap cas es preveuen 
import com els del 2005-2006. A l’annex de la memòria es comparen els 
darrers anys d’aquest impost  i les previsions futures. 
 
Pel que fa a la recaptació d’aquest tributs s’ha de fer constar que es liquida per 
autoliquidació, per la qual cosa el càrrec liquidat coincideix en bona part amb la 
quantitat recaptada. 
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Taxes i altres ingressos no afectats 
 
Es preveu una evolució similar a la que es contempla en el marc general, 
excepte per l’any 2010 que es preveu un increment del rendiment d’aquests 
conceptes d’un 4% ( 2 punts més)  a causa de la previsió de majors càrrecs de 
multes, atès que serà el primer any complet que la Diputació farà la gestió 
d’aquest ingrés.  
 
Per la mateixa raó es preveu una major recaptació de deutes pendents d’anys 
anteriors amb gairebé 400.000 euros. 
 
Transferències corrents 
 
Es preveu un creixement igual que el definit en el marc econòmic general. 
 
Ingressos patrimonials 
 
Es preveu un creixement igual que el marc econòmic general. Pel que fa a la 
recaptació dels ingressos es contempla un increment a partir del 2010, 
bàsicament per la negociació d’un conveni de pagament amb la Companyia 
d’Aigües que permetrà fer efectiu els cànons amb major celeritat. 
 
Despeses 
 
Despeses de Personal 
 
El pla preveu pels anys  2010 a 2012 un creixement del Capítol 1 un punt per 
sota del marc econòmic general definit més amunt. Això comporta la contenció 
de la plantilla municipal i de les revisions dels conceptes salarials. 
 
Despeses de béns i serveis 
 
Es preveu un creixement similar al que s’ha establert en el marc general, però 
més restrictiu, atès que es mantindria l’augment del 3% durant dos anys (2011 
i 2012). Es continuarà amb la política d’austeritat de la despesa pública, amb la 
revisió de les condicions dels contractes vigents i amb la tendència de gestió i 
centralització de comandes a través del Servei de Compres i Contractació.  
 
Transferències corrents  
 
Es preveu una evolució igual a l’escenari general. 
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Càrrega financera 
 
D’acord amb el quadre de projecció anual de càrrega financera que 
s’acompanya a aquest document, s’estableix la previsió de despeses 
d’interessos i de retorn de capital dels préstecs a llarg termini vius a 31 de 
desembre de 2008, dels préstecs formalitzats o pendents de formalitzar 
consignats en el pressupost vigent corresponents al finançament de les 
inversions d’aquest any, i finalment la previsió de càrrega dels dos préstecs a 
contractar per a fer front al dèficit del 2008 més les obligacions pendents no 
consignades a 31 de desembre de l’any passat, d’acord amb el Real Decret llei 
esmentat. 
 
Vilanova i la Geltrú, 29 de juny 2009 
______________________________________________________________ 
 
ANNEX Memòria 
 
 PREVISIÓ IMPOSTOS  DIRECTES    
         
milers € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
         
IBI 17.772 19.100 19.540 20.450 21.384 22.307 23.317 24.402
variació   7,5 2,3 4,7 4,6 4,3 4,5 4,7
IVTM 3.460 3.680 3.752 3.886 4.000 4.150 4.250 4.380
variació   6,4 2,0 3,6 2,9 3,8 2,4 3,1
IIVTV 1.535 1.350 1.360 1.380 1.410 1.440 1.480 1.500
variació  -12,1 0,7 1,5 2,2 2,1 2,8 1,4
IAE 2.387 2.450 2.460 2.480 2.539 2.600 2.670 3.705
variació  2,6 0,4 0,8 2,4 2,4 2,7 38,8

Total 25.154 26.580 27.112 28.196 29.333 30.497 31.717 33.987
variació   5,7 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,2

         
         
         
 PREVISIÓ IMPOSTOS  INDIRECTES    
         
 Rendiments anys anteriors      
         
milers € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
         
ICIO 1.825 1.368 2.744 3.370 3.618 4.203 2.289 685
variació   -25,0 100,6 22,8 7,4 16,2 -45,5 -70,1
         
         
 Previsió Pla de Sanejament      
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milers € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
         
ICIO 685 300 600 1.300 1.900 1.900 1.900 1.900
variació   -56,2 100,0 116,7 46,2 0,0 0,0 0,0
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PROJECCIO DE LA CÀRREGA FINANCERA ANUAL        
      

 

           

 Entitat   Data  Principal Euros Tipus  Termini   Pendent 01/01/09  Int 09 Amort 09 Total 09 Pendent 01/01/10 Int 10 

              
  B. C. L.   15,01,00  11.868.460,33 4,50 12 4.945.191,82 247.259,59 989.038,36 1.236.297,95 3.956.153,46 197.807,67
 B. C. L   03,12,04  2.095.402,00 5,30  2+18  1.746.168,31 60.024,54 116.411,24 176.435,78 1.629.757,07 76.613,13
  B. C. L.   15.07.96  1.235.161,66 5,00  2+13  78.455,94 1.452,68 78.455,94 79.908,62 0,00  
              
 C.Catalunya.Refin.2004   01,01,04  4.612.228,00 4,00  1+14  3.294.448,74 131.761,47 329.444,88 461.206,35 2.965.003,86 127.865,79
 C. Catalunya 2004   09,07,04  1.800.000,00 4,00  2+10  1.151.064,00 45.101,57 153.475,20 198.576,77 997.588,80 42.301,60
 C. Catalunya 2007   21.11.07  1.918.000,00 5,00  2+10  1.649.086,78 68.325,79 0,00 68.325,79 1.649.086,78 71.426,07
 C Catalunya 2009   02.03.09  2.000.000,00   2+10  1.722.172,10 61.275,09 0,00 61.275,09 1.722.172,10 77.497,74
              
 C. Pensions. Mercat 1ª   21,05,99  1.315.888,55 4,15 10 65.794,46 1.023,92 65.794,46 66.818,38 0,00  
 C. Pensions. Mercat 2ª   22,02,00  674.807,51 4,50 15 281.169,84 11.155,41 44.987,17 56.142,58 236.182,67 9.869,06
 C. Pensions ICO Turisme   17.05.07  250.000,00 0,50 60+120 250.000,00 1.250,40  1.250,40 250.000,00 1.250,40
 Santander   30,12,00  635.978,99 4,00  1+15  339.188,86 16.487,76 42.398,59 58.886,35 296.790,27 11.471,63
 Santander 2009   06.03.09  4.000.000,00   2+18  4.000.000,00 77.800,00 0,00 77.800,00 4.000.000,00 155.600,00
 Reste Inver  2009   1.981.000,00   2+15  1.981.000,00 34.667,50  34.667,50 1.981.000,00 69.335,00
              
 Dexia Sabadell Ch. Rivel   12.01.09  3.005.060,52 4,05  2+18  3.005.060,52 106.684,66  106.684,66 3.005.060,52 121.704,95
 Dexia Sabadell Inv.2005   12.01.09  3.700.000,00 4,05 2+18 3.700.000,00 131.356,17  131.356,17 3.700.000,00 148.740,00
 Dexia Sabadell Inv.2006   12.01.09  4.930.000,00 4,05 2+20 4.930.000,00 18.319,06  18.319,06 4.930.000,00 199.665,00
 Dexia Sabadell Inv.2008   20.06.08  4.900.000,00 4,12 2+20 4.900.000,00 204.820,00  204.820,00 4.900.000,00 204.820,00
 Caixa Crèdit 2007   11.12.07  150.000,00 0,00   135.000,00  15.000,00 15.000,00 120.000,00  
              
 Total 30/06/2009   51.071.987,56    38.173.801,37 1.218.765,61 1.835.005,84 3.053.771,45 36.338.795,53 1.515.968,04
 Crèdits 2009 contractats  7.981.000,00    7.703.172,10 173.742,59 0,00 173.742,59 7.703.172,10 302.432,74
 Total 31/12/2008   43.090.987,56    30.470.629,27 1.045.023,02 1.835.005,84 2.880.028,86 28.635.623,43 1.213.535,30
              
 C. Penedès   1.717.907,00 3,50 2+4 1.717.907,00 30.063,00  30.063,00 1.717.907,00 60.127,00
 C. Inmaculada (CAI)   1.981.000,00 3,50 2+4 1.981.000,00 34.668,00  34.668,00 1.981.000,00 69.335,00
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 Total préstecs dèficit 08  3.698.907,00    3.698.907,00 64.731,00 0,00 64.731,00 3.698.907,00 129.462,00
              
 a Contractat 31/12/08 + Cdèficit 08  46.789.894,56    34.169.536,27 1.109.754,02 1.835.005,84 2.944.759,86 32.334.530,43 1.342.997,30
 b Comissions nous préstecs (0,35)       129.462,00      
 c Tresoreria        500.000,00     500.000,00
              
 Total a + b + c   46.789.894,56    34.169.536,27 1.739.216,02 1.835.005,84 2.944.759,86 32.334.530,43 1.842.997,30
              

 Total contractat i càrrega financera  54.770.894,56     41.872.708,37 1.912.958,61 1.835.005,84 3.118.502,45 40.037.702,53 2.145.430,04
 
 
 

Amort 10 Total 10 Pendent 01/01/11 Int 11 Amort 11 Total 11 Pendent 1/1/12 Int 12 Amort 12 Total 12 
Pendent 
1/1/13 

              
989.038,36 1.186.846,03 2.967.115,10 148.355,75 989.038,36 1.137.394,11 1.978.076,74 98.903,84 989.038,36 1.087.942,20 989.038,38
116.411,24  193.024,37 1.513.345,83 71.374,63 116.411,24 187.785,87 1.396.934,59 66.136,12 116.411,24 182.547,36 1.280.523,35

         0,00 0,00 0,00
   0,00           

329.444,88  457.310,67 2.635.558,98 113.040,77 329.444,88 442.485,65 2.306.114,10 98.215,75 329.444,88 427.660,63 1.976.669,22
153.475,20  195.776,80 844.113,60 35.395,22 153.475,20 188.870,42 690.638,40 28.488,83 153.475,20 181.964,03 537.163,20
164.908,68  236.334,75 1.484.178,10 64.005,18 164.908,68 228.913,86 1.319.269,42 56.584,29 164.908,68 221.492,97 1.154.360,74

0,00  77.497,74 1.722.172,10 76.044,66 129.162,90 205.207,56 1.593.009,20 68.779,25 172.217,20 240.996,45 1.420.792,00
      0,00       
         0,00 0,00 0,00

44.987,17  54.856,23 191.195,50 9.869,06 44.987,17 54.856,23 146.208,33 7.844,63 44.987,17 52.831,80 101.221,16
  1.250,40 250.000,00 1.250,40 1.250,40 250.000,00 1.232,21 14.242,59 15.474,80 235.757,41

42.398,59  53.870,22 254.391,68 10.732,15 42.398,59 53.130,74 211.993,09 8.824,21 42.398,59 51.222,80 169.594,50
0,00  155.600,00 4.000.000,00 155.059,72 111.111,10 266.170,82 3.888.888,90 148.036,11 222.222,20 370.258,31 3.666.666,70

 69.335,00 1.981.000,00 69.114,10 50.712,24 119.826,34 1.930.287,76 66.203,50 104.114,18 170.317,68 1.826.173,58
              
 121.704,95 3.005.060,52 121.704,95 166.947,81 288.652,76 2.838.112,71 121.704,95 166.947,81 288.652,76 2.671.164,90
  148.740,00 3.700.000,00 148.740,00 148.740,00 3.700.000,00 148.740,00 205.555,56 354.295,56 3.494.444,44
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  199.665,00 4.930.000,00 199.665,00 199.665,00 4.930.000,00 199.665,00 246.500,00 446.165,00 4.683.500,00
 204.820,00 4.900.000,00 204.820,00 245.000,00 449.820,00 4.655.000,00 194.579,00 245.000,00 439.579,00 4.410.000,00

15.000,00   15.000,00 105.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00
              
1.855.664,12 3.371.632,16 34.483.131,41 1.429.171,59 2.558.598,17 3.987.769,76 ########### 1.313.937,69 3.232.463,66 4.546.401,35 28.692.069,58

0,00  302.432,74 7.703.172,10 300.218,48 290.986,24 591.204,72 7.412.185,86 283.018,86 498.553,58 781.572,44 6.913.632,28
1.855.664,12 3.069.199,42 26.779.959,31 1.128.953,11 2.267.611,93 3.396.565,04 ########### 1.030.918,83 2.733.910,08 3.764.828,91 21.778.437,30

              
 60.127,00 1.717.907,00 59.247,00 201.874,00 261.121,00 1.516.033,00 47.661,00 414.455,00 462.116,00 1.101.578,00
 69.335,00 1.981.000,00 68.321,00 232.791,00 301.112,00 1.748.209,00 54.960,00 477.928,00 532.888,00 1.270.281,00

0,00  129.462,00 3.698.907,00 127.568,00 434.665,00 562.233,00 3.264.242,00 102.621,00 892.383,00 995.004,00 2.371.859,00
              
1.855.664,12 3.198.661,42 30.478.866,31 1.256.521,11 2.702.276,93 3.958.798,04 ########### 1.133.539,83 3.626.293,08 4.759.832,91 24.150.296,30

              
    500.000,00     500.000,00     
              
1.855.664,12 3.198.661,42 30.478.866,31 1.756.521,11 2.702.276,93 3.958.798,04 ########### 1.633.539,83 3.626.293,08 4.759.832,91 24.150.296,30

              

1.855.664,12 3.501.094,16 38.182.038,41 2.056.739,59 2.993.263,17 4.550.002,76 ########### 1.916.558,69 4.124.846,66 5.541.405,35 31.063.928,58
 
 
 

Int 13 Amort 13 Total 13 Pendent 1/1/14 Int 14 Amort 14 Total 14 Pendent 1/1/15 Int 15 Amort 15 Total 15 

             
49.451,92 989.038,36 1.038.490,28           
60.897,62    116.411,24 177.308,86 1.164.112,11 55.659,11 116.411,24 172.070,35 1.047.700,87 50.420,61 116.411,24 166.831,85

             
             

83.390,73    329.444,88 412.835,61 1.647.224,34 68.565,71 329.444,88 398.010,59 1.317.779,46 53.740,69 329.444,88 383.185,57
21.582,45    153.475,20 175.057,65 383.688,00 14.676,07 153.475,20 168.151,27 230.212,80 7.769,68 153.475,20 161.244,88
49.163,40    164.908,68 214.072,08 989.452,06 41.742,51 164.908,68 206.651,19 824.543,38 34.321,62 164.908,68 199.230,30
61.029,47    172.217,20 233.246,67 1.248.574,80 53.279,70 172.217,20 225.496,90 1.076.357,60 45.529,93 172.217,20 217.747,13
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5.820,21    44.987,17 50.807,38 56.233,99 3.795,79 44.987,17 48.782,96 11.246,82 1.771,37 44.987,17 46.758,54
1.122,66    24.512,70 25.635,36 211.244,71 999,82 24.635,54 25.635,36 186.609,17 876,36 24.759,00 25.635,36
6.916,27    42.398,59 49.314,86 127.195,91 5.008,34 42.398,59 47.406,93 84.797,32 3.100,40 42.398,59 45.498,99

139.391,67    222.222,20 361.613,87 3.444.444,50 130.747,22 222.222,20 352.969,42 3.222.222,30 122.102,78 222.222,20 344.324,98
62.511,40    107.806,28 170.317,68 1.718.367,30 58.688,36 111.629,32 170.317,68 1.606.737,98 54.729,76 115.587,92 170.317,68

             
114.943,56    166.947,81 281.891,37 2.504.217,09 108.182,18 166.947,81 275.129,99 2.337.269,28 101.420,79 166.947,81 268.368,60
140.476,67    205.555,56 346.032,23 3.288.888,88 132.213,33 205.555,56 337.768,89 3.083.333,32 123.950,00 205.555,56 329.505,56
189.681,75    246.500,00 436.181,75 4.437.000,00 179.698,50 246.500,00 426.198,50 4.190.500,00 169.715,25 246.500,00 416.215,25
184.338,00    245.000,00 429.338,00 4.165.000,00 174.097,00 245.000,00 419.097,00 3.920.000,00 163.856,00 245.000,00 408.856,00

   15.000,00 15.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 15.000,00
             
1.170.717,78    3.246.425,87 4.417.143,65 25.445.643,69 1.027.353,64 2.261.333,39 3.288.687,03 23.184.310,30 933.305,24 2.265.415,45 3.198.720,69

262.932,54    502.245,68 765.178,22 6.411.386,60 242.715,28 506.068,72 748.784,00 5.905.317,88 222.362,47 510.027,32 732.389,79
907.785,24    2.744.180,19 3.651.965,43 19.034.257,09 784.638,36 1.755.264,67 2.539.903,03 17.278.992,42 710.942,77 1.755.388,13 2.466.330,90

             
32.963,00    429.153,00 462.116,00 672.425,00 17.745,00 444.371,00 462.116,00 228.054,00 2.998,00 228.060,00 231.058,00
38.012,00    494.876,00 532.888,00 775.405,00 20.462,00 512.426,00 532.888,00 262.979,00 3.457,00 262.987,00 266.444,00
70.975,00    924.029,00 995.004,00 1.447.830,00 38.207,00 956.797,00 995.004,00 491.033,00 6.455,00 491.047,00 497.502,00

             
978.760,24    3.668.209,19 4.646.969,43 20.482.087,09 822.845,36 2.712.061,67 3.534.907,03 17.770.025,42 717.397,77 2.246.435,13 2.963.832,90

             
500.000,00     500.000,00     500.000,00   

             
1.478.760,24    3.668.209,19 4.646.969,43 20.482.087,09 1.322.845,36 2.712.061,67 3.534.907,03 17.770.025,42 1.217.397,77 2.246.435,13 2.963.832,90

             

1.741.692,78    4.170.454,87 5.412.147,65 26.893.473,69 1.565.560,64 3.218.130,39 4.283.691,03 23.675.343,30 1.439.760,24 2.756.462,45 3.696.222,69
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ALCALDE 
 
Gràcies.  Sr. Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies.  Bé, com vostès saben l’any passat l’Ajuntament de Vilanova tenia un 
dèficit de tres milions coma 2.  3,2 milions d’euros.  El Govern central va 
publicar, va aprovar en el seu moment el Real Decret 5/2009, de 24 d’abril, 
que preveia unes mesures, dues mesures diferents.  Per una banda les 
entitats locals que haguessin liquidat els pressuposts de l’any 2008, en 
romanent de tresoreria negatiu o que tinguessin obligacions vençudes i 
exigibles pendents d’aplicar al pressupost del 2008, podrien finançar aquest 
import amb un endeutament bancari sempre i quan es compleixen una sèrie 
de requisits: que l’import màxim susceptible de ser finançat sigui el 
corresponent al saldo negatiu del romanent de tresoreria del 2008 i que les 
obligacions vençudes i exigibles que van quedar pendents d’aplicar al 
pressupost, també es poguessin finançar.  Junt amb aquest finançament hi 
havia d’haver-hi una aprovació d’un Pla de Sanejament que ha de contenir els 
compromisos anuals d’ingressos i despeses corrents.  L’esmentat Pla i 
l’operació d’endeutament havien de ser aprovades pel Ple de la Corporació, si 
no m’equivoco abans del 24 de juliol d’enguany i és per això que el portem en 
aquest Ple.  Tal com ha llegit el Sr. secretari els préstecs són de dues caixes 
diferents, una la Caixa de Penedès  i una altra amb la Caixa de l’Immaculada, 
nova caixa que se’ns ha posat aquí a Vilanova.  El problema, permeti’m dir’ls 
hi, el problema que tenim i que tenen molts ciutadans a l’hora de demanar 
préstecs a les caixes i als bancs també els té l’Ajuntament, també els té 
ponents com la gent de Vilanova.  Fa poc va aprovar un crèdit de 4 milions 
d’increment del Pla d’Inversions.  En aquest cas hem tingut dificultats per 
trobar una caixa que ens donés, una caixa o un banc que ens donés 3,7 
milions. De fet no l’ha he trobat i per això he fet dos préstecs en dues caixes 
diferents.  El Pla de Sanejament és un pla que s’allarga sis anys.  Els dos 
primers anys, aquests préstecs són de carència, per tant representa que tot  
aquest diríem import l’hem de tornar a partir del 2011 fins al 2016.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé. Gràcies Sr. Sanabra. Sr. Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí.  Molt breument.  Nosaltres interpretem i confiem justament en les paraules 
del regidor Sanabra a la comissió.  Partirem en que el Pla de Sanejament és 
un document annex que es demana justament per demanar aquests crèdits, 
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però que no està fet amb la plena consciencia de calcular exactament quines 
són les previsions de creixement.  Trobem que hi ha previsions que creiem 
que no encaixaran amb la realitat però entenem que el document es presenta 
doncs perquè és una obligació, requisit burocràtic per dir-ho de alguna 
manera, i en aquest sentit doncs endavant. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Arrufat.  Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies senyor alcalde. En condicions normals, en condicions ordinàries 
prendria la paraula per anunciar-li el vot en contra del nostre grup tant a la 
petició dels préstecs com en el Pla de Sanejament.  Crec que de sobre és 
conegut per l’equip de govern que aquest grup municipal igual que d’altres 
venim reivindicant la realització d’una auditoria dels comptes municipals per 
saber exactament a on estem.  No obstant això, en aquesta ocasió, i si se’m 
permet voldria fer una pregunta adreçada al regidor d’Hisenda per tal de que 
se’m contestés i en funció de la resposta que obtinguéssim a la pregunta el 
nostre grup optaria per un posicionament de vot o per un altre. I la pregunta en 
concret és:  La petició d’aquests préstecs, o l’atorgament d’aquests préstecs 
servirà per accelerar el tràmit de pagament als proveïdors de l’Ajuntament o 
no? En funció de la resposta que ens puguin donar en aquesta pregunta el 
nostre grup prendrà una decisió en quant al seu posicionament.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Rodríguez.  Sra. Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, per posicionar el grup de Convergència i Unió.  És negatiu que hagin de 
demanar un préstec de quasi quatre milions d’euros per al dèficit acumulat de 
l’any 2008, però sí que entenem que aquesta operació és ara per ara la millor 
solució i entre d’altres tenint en compte que donarà liquidés a l’Ajuntament 
amb la qual cosa es podrà pagar als proveïdors.  Per aquest motiu bàsicament 
nosaltres hem decidit donar suport a aquesta operació.  També és positiu que 
aquests préstecs obliguen al Govern a cada any fer un informe de compliment 
del Pla de Sanejament, amb la qual cosa crec que s’assegura que com a 
mínim hi hagi una mica més de vigilància de que es vagi complint.  Per tots 
aquests motius nosaltres donarem suport a aquesta operació. 
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ALCALDE 
 
Molt bé.  Gràcies Sra. Lloveras.  Sr. Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA   
 
Si.  Com vostès segurament saben també tot el que aprovem avui porta 
implícit de que després de un mes de que nosaltres tinguem aquest préstec, la 
caixa al cap d’un mes, abans de 30 dies hem d’haver pagat totes les factures 
que hi havia pendents a 30 de desembre.  Ara bé, en aquests moments, 
pràcticament a 1 de juliol o a 30 de juny, que ho mirà amb el Tresorer, hi havia 
ja abans de demanar aquest préstec perquè és l’evolució natural de cada any 
hi havia més d’un 75% de factures pagades de 30 de desembre.  Ho dic 
perquè jo puc donar fe de que quan tinguem aquests diners, no hi haurà cap 
factura que a 30 de desembre d’aquests 3,6 milions es degui.   
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Gràcies també per la resposta Sr. Sanabra.  En aquest cas nosaltres 
donarem suport també en aquesta proposta de préstecs tot i que inclús fins i 
tot donarem suport al Pla de Sanejament tot i ser conscients, tot i ser 
conscients així com altres vegades doncs ens creiem la possibilitat de que el 
govern considerés el Pla de Sanejament com un compromís, tot i ser 
conscients de que vostès això s’ho prenen com un tràmit i que no donarem 
compliment en el Pla de Sanejament que avui porten a aprovació.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem doncs a la votació. (Punts 5 i 6) Vots a favor? Abstencions?   
 
S’aprova amb l’abstenció de la CUP i el vot a favor de la resta de grups. 
 
Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA  i ERC (22) 
Abstenció: CUP (1) 
 

 7. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. IMPOSICIÓ 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CONSISTENTS EN LA REURBANITZACIÓ DE PART DELS 
CARRERS DEL NUCLI ANTIC (EIX VERD I EIX 3). 
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ALCALDE 
 
I passem al número 7 que és imposició de contribucions especials per a 
l’execució de les obres consistents en la reurbanització de part dels carrers del 
nucli antic (Eix Verd i Eix 3).  Endavant senyor. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Pels Serveis Tècnics municipals s’han redactat els projectes de reurbanització 
de carrers del Nucli Antic: EIX VERD (Carrers de Sant Pere, Mossèn Cots, 
Plaça de les Neus i Plaça Llarga) i EIX 3 (Carrers dels Horts, Josep A. 
Marqués i Bomba), aprovats definitivament per part de la Junta de Govern 
Local a la sessió de 28 d’abril de 2009 (BOP de 13/5/2009). 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, 
TRLHL), estableix que es poden establir Contribucions Especials per a la 
realització d’obres públiques que comportin l’obtenció d’un benefici especial o 
un augment de valor dels béns, circumstància que concorre al present cas tota 
vegada que les obres d’urbanització representaran un benefici per als 
immobles amb façana als trams de carrer afectats, a més a més, de comportar 
un previsible augment de valor d’aquests immobles, encara que no es pugui 
fixar en una quantitat concreta. 
 
Per mantenir el tractament semblant amb anteriors projectes en que s’han 
imposat Contribucions Especials, es fixa la participació dels propietaris de les 
finques afectades en un 20% del cost total de les obres i s’estableix com a 
sistema de repartiment el valor cadastral de les finques, amb la introducció 
d’una bonificació del 50% de la quota resultant aplicable a les finques 
afectades que tinguin façanes a carrers en que no es realitzen obres. 
 
Atès que aquestes obres gaudeixen de la subvenció del 50% del cost per la 
Llei de Barris, només es repercutirà als propietaris la part corresponent al cost 
no subvencionat, 
 
Per tot l’exposat, el president de la comissió informativa de l’àrea Econòmica i 
Organització Interna proposa l’adopció dels següents acords, una vegada es 
van informar a la comissió de l’àrea celebrada el 30 de juny de 2009, 
 
A C O R D S 
 
“PRIMER. Imposar contribucions especials per l’execució de les obres 
consistents en la reurbanització de part dels carrers del Nucli antic (Eix Verd i 
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Eix 3) d’aquest municipi, de conformitat amb l’article 31 del TRLHL, segons les 
dades següents: 
 
EIX VERD (Carrers de Sant Pere, Mossèn Cots, Plaça de les Neus i Plaça Llarga) 
 

Cost Obres 50% Llei Barris Cost afectat 
Propietaris 

20% 
Ajuntament 

80% 
1.250.182,71 625.091,36 625.091,36 125.018,27 500.073,08

 
EIX 3 (Carrers Horts, Josep A. Marqués i Bomba) 
 

Cost Obres 50% Llei Barris Cost afectat 
Propietaris 

20% 
Ajuntament 

80% 
511.113,38 255.556,69 255.556,69 51.111,34 204.445,35

 
SEGON. El percentatge potestatiu que es determina, de conformitat amb 
l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. 26 d’aquest Ajuntament i els articles 
30.2 a) i b) i 31 del TRLHL, d’imposició de contribucions especials sobre el 
pressupost provisional anteriorment indicat, una vegada descomptada la part 
d’aportació per la Llei de Barris, es fixa en el 20% per als propietaris afectats, 
resultant els imports indicats a l’acord Primer. D’acord amb l’article 36.2 
TRLHL, és facultativa la constitució d’una associació administrativa de 
contribuents. 
 
TERCER. El mòdul d’aplicació del repartiment serà el valor cadastral a efectes 
de l’Impost sobre Béns Immobles, segons allò que disposa l’article 9è de 
l’Ordenança fiscal núm. 26 i l’article 32 a) del TRLHL. 
 
QUART. S’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària per a les 
finques afectades que tinguin façanes a carrers en què no es realitzen obres 
de reurbanització. 
 
CINQUÈ. Exposar al públic els acords precedents mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, amb notificació individualitzada 
als propietaris de les finques afectades.” 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor secretari.  Sr. Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, en aquest cas, tal i com ha llegit el senyor secretari es tracta de lo que hem 
anomenat l’Eix Verd, que són els carrers de Sant Pere, Mossèn Cots, plaça de 
les Neus i la plaça Llarga, i l’Eix 3, carrer dels Horts, Josep A. Marqués i el 
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carrer la Bomba.  Dir que fruit de les últimes intervencions que vam fer d’això 
de que fem el 80% l’Ajuntament i el 20% com que en aquest cas doncs estan 
finançats un 50% per la Llei de Barris, i com que a demés els propietaris doncs 
que tenen cantonada per entendre’ns dos carrers, doncs també en aquest cas 
apliquem una bonificació del real, del cost real de les obres, dir que els veïns 
paguen efectivament un 6 i mig per cent sobre el cost real de les obres, per tal 
l’altre finançament ve o bé a través de la Llei de Barris o bé a través de 
l’Ajuntament.   
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Gràcies senyor Sanabra.  Sr. Carretero. 
 
ÒSCAR CARRETERO 
 
Si.  Gràcies senyor Alcalde.  Només per anunciar el vot en contra del grup 
Popular, perquè pensem que després de les actuacions que, de les obres que 
s’estan fent a la nostra ciutat amb el Plan ZP, o el Plan E, doncs pensem que 
és un greuge comparatiu doncs que n’hi hagin zones que no estan tan 
degradades que paguin, o sigui, que no paguin contribucions, i que en aquesta 
zona sí que es paguin.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies Sr. Carretero.   
 
Passem a la votació.  Vots a favor? Vots en contra? S’aprova amb el vot en 
contra del Partit Popular. 
 
Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC I CUP (21) 
Vot en contra: PP (2) 
 

8. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS 
PREUS PÚBLICS MUNICIPALS (ANNEXOS 1 I 2). TARIFES 
ESPORTIU LA PISCINA. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt 9, vot disculpin, que és l’aprovació inicial de la modificació de 
l’ordenança reguladora dels preus públics municipals (annexos 1 i 2), de 
Tarifes de la piscina, del Complex Esportiu la piscina. 
  
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
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Atès que a l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics núm. 27, de l’any 
2009, es van aprovar els preus públics de la Piscina Municipal del carrer 
d’Olivella pel període de gener a juny de 2009. 
 
Atès que durant els mesos de juliol a setembre de 2009, la Piscina Municipal 
restarà tancada al públic per obres de reforma. 
 
Atès que és previst reobrir la instal·lació novament al públic durant el mes 
d’octubre amb el nom de ESPORTIU LA PISCINA. CENTRE MUNICIPAL 
D’ESPORT I SALUT. 
 
Atès que la nova instal·lació estarà gestionada de forma indirecta, mitjançant 
concessió administrativa per l’empresa Parc del Garraf Sport AIE, correspon 
doncs aprovar els preus públics que regiran durant el període d’octubre a 
desembre de 2009. 
 
Atès que aquests acords es van informar  a la comissió informativa de l’àrea de 
Règim Intern i Serveis Generals de 30 de juny de 2009. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció així com els estudis econòmics 
elaborats, el president de la comissió informativa de l’àrea de Règim Intern i 
Serveis Generals proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics 
municipals (Annexos 1 i 2). 
 

Ordenança Fiscal núm. 27 
Ordenança reguladora dels Preus Públics 

 
ANNEX 1 
 
Es modifica l’apartat A) Piscina Carrer Olivella del Número 4:  
 
4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
 
NATACIÓ 
 
A) ESPORTIU LA PISCINA 
 

Cursets 1 2 3 2 
Natació escolar:      

1 dia setmana P3,P4,P5 14,35 € 15,35 €  9,95 € 10,65 € 
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1er. Curs primària subvencionat 50% 5,14 € 5,50 €  5,14 € 5,50 € 
De 6 anys en endavant 11,33 € 12,12 €  9,30 € 9,95 € 

Natació extraescolar:      
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana 14,35 € 15,35 €  11,45 € 12,25 € 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana 28,69 € 30,70 €  22,71 € 24,30 € 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana 11,33 € 12,12 €  10,61 € 11,35 € 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana 22,65 € 24,24 €  20,79 € 22,25 € 
Cursets adults 1 dia / setmana 18,22 € 19,50 €  13,83 € 14,80 € 
Cursets adults 2 dies / setmana 36,45 € 39,00 €  27,34 € 29,25 €

1 - Tarifa sense IVA 
2 - Tarifa amb IVA 
3 - Tarifa Bonificada sense IVA 

 
 

ANNEX 2 
 
Es modifica el Número 5:  
 
5) ESPORTIU LA PISCINA 
 

Matrícules 1 2 
Adults 65,42 €  70,00 € 
Infantils 40,65 €  43,50 € 
Majors de 60 anys 40,65 €  43,50 € 
Pensionistes 40,65 €  43,50 € 
Quota Familiar, tercer membre 40,65 €  43,50 € 
Quota Familiar, quart membre  ---   --- 
Tarifa Plana Familiar, tercer adult 24,30 €  26,00 € 
Tarifa Plana Familiar, Quart adult  ---   --- 
Tarifa Plana Familiar, nens 5-15anys  ---   --- 

Quota natació adults:    
Abonats a data 30.06.2009  ---   --- 
Nous abonats 65,42 €  70,00 €

Inclou revisió mèdica obligatòria (27,00 €) i reserva drets 
matrícula quota general (20,50 €)    

Quota natació infantil:    
Abonats a data 30/06/2009  ---   --- 
Nous abonats 40,65 €  43,50 €

Inclou reserva drets matrícula quota general (21,00 €)    
1 - Tarifa sense IVA 
2 - Tarifa amb IVA 

 
 

Tot el dia Matins Cap setmana Abonaments Mensuals 
1 2 1 2 1 2 

Adults 36,45 € 39,00 € 28,04 € 30,00 €  25,70 € 27,50 € 
Infantils (5-15anys) 19,16 € 20,50 €  ---  ---   ---  --- 
Majors de 60 anys 28,04 € 30,00 € 21,12 € 22,60 €  20,09 € 21,50 € 
Pensionistes 36,45 € 39,00 € 28,04 € 30,00 €  25,70 € 27,50 € 
CEVNG C.D.S.  ---  ---  ---  ---  20,09 € 21,50 € 
Tercer familiar 5-15 anys 9,58 € 10,25 €  ---  ---   ---  --- 
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Tercer familiar 16-19 anys 18,69 € 20,00 €  ---  ---   ---  --- 
Tercer familiar >20 anys 36,45 € 39,00 € 28,04 € 30,00 €  25,70 € 27,50 € 
Quart familiar 5-15 anys 4,81 € 5,15 €  ---  ---   ---  --- 
Quart familiar 16-19 anys 9,35 € 10,00 €  ---  ---   ---  --- 
Quart familiar >20 anys 36,45 € 39,00 € 28,04 € 30,00 €  25,70 € 27,50 € 
Tarifa Plana familiar 84,11 € 90,00 €  ---  ---   ---  --- 
Quota empresa 1 21,12 € 22,60 €  ---  ---   ---  --- 
Quota empresa 2 18,22 € 19,50 €  ---  ---   ---  --- 
Quota empresa 3 14,58 € 15,60 €  ---  ---   ---  --- 
Quota natació adult 13,08 € 14,00 €  ---  ---   ---  --- 
Quota natació infantil 8,88 € 9,50 €  ---  ---   ---  --- 
Baixa temporal 13,08 € 14,00 €  ---  ---   ---  --- 
1 - Tarifa sense IVA 
2 - Tarifa amb IVA 

 
 

Entrades Puntuals i altres serveis 1 2 
Adults Entrada Instal·lació 8,27 € 8,85 € 
Adults Només Piscina 8,27 € 8,85 € 
Infantils Entrada Instal·lació 5,33 € 5,70 € 
Infantils Només Piscina 5,33 € 5,70 € 
Menors 5 anys  ---  --- 
Lloguer de guixetes 8,08 € 8,65 € 
Lloguer de tovallola 0,79 € 0,85 € 
Bonus lloguer de tovallola, per mes 9,58 € 10,25 € 
3D 8,55 € 9,15 € 
Entrenador personal, per sessió 28,04 € 30,00 € 
Reposició carnet 3,27 € 3,50 € 
Despeses rebut retornat 1,50 € 1,60 € 
Entrada puntual a CEM Parc del Garraf  
per a abonat de Esportiu La Piscina Adult  3,27 € 3,50 € 
Entrada puntual a CEM Parc del Garraf  
per a abonat de Esportiu La Piscina Infantil 2,86 € 3,06 € 
Revisió Mèdica 25,23 € 27,00 € 
Reserva plaça d'Abonat Piscina Municipal 19,63 € 21,00 € 
1 - Tarifa sense IVA 
2 - Tarifa amb IVA 

 
Es modifica el Número 7:  
 
7) UTILITZACIÓ CONJUNTA DE L’ESPORTIU LA PISCINA I COMPLEX 
ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 
 

Tot el dia Matins Cap setmana Utilització conjunta 
Esportiu La Piscina i CEM 

Parc del Garraf 1 2 1 2 1 2 
Adults 46,50 € 49,75 € 36,45 € 39,00 €  33,41 € 35,75 € 
Infantils 24,91 € 26,65 €  ---  ---   ---  --- 
Majors de 60 anys 36,45 € 39,00 € 27,48 € 29,40 €  26,12 € 27,95 € 
Pensionistes 46,50 € 49,75 € 36,45 € 39,00 €  33,41 € 35,75 € 
Tercer familiar 5-15 anys 12,48 € 13,35 €  ---  ---   ---  --- 
Tercer familiar 16-19 anys 24,30 € 26,00 €  ---  ---   ---  --- 
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Tercer familiar >20 anys 46,26 € 49,50 € 36,45 € 39,00 €  33,41 € 35,75 € 
Quart familiar 5-15 anys 6,26 € 6,70 €  ---  ---   ---  --- 
Quart familiar 16-19 anys 12,15 € 13,00 €  ---  ---   ---  --- 
Quart familiar >20 anys 46,26 € 49,50 € 36,45 € 39,00 €  33,41 € 35,75 € 
Tarifa Plana familiar 117,76 € 126,00 €  ---  ---   ---  --- 
1 - Tarifa sense IVA 
2 - Tarifa amb IVA 

 
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament 
durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari 
de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí 
Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de 
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals (Annexos 1 i 2), les 
quals entraran en vigor el dia 1 d’octubre de 2009 i regiran mentre no s’acordi 
la seva modificació o derogació.” 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Sr. Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Si.  Com recordaran en el seu moment que ho van aprovar al mes de 
novembre les ordenances fiscals per a l’any 2009, ja van dir que deixàvem 
pendent el tema del pagament de la piscina del carrer de Josep Coroleu, 
perquè ja sabíem que hi hauria aquestes obres.  Vostès saben que hi ha una 
concessió, que això s’ha donat també a la mateixa concessionària del Parc 
Esportiu del Garraf i l’únic que hem fet aquí és equiparar els preus del Parc 
Esportiu del Garraf en aquesta diríem nova o piscina remodelada.  Però amb 
l’excepció de que les persones que fins ara hi estaven abonades a natació, i 
sigui les persones que utilitzen, més de 1.000 persones que utilitzen la piscina, 
que utilitzaven la piscina només per anar a nedar, continuaran fins els mes de 
desembre pagant el mateix preu que pagaven fins ara que eren 14 euros 
mensuals.  I si alguna persona nova que no anava a la piscina i que hi vol anar 
fins a final d’any i no estava abonada, també pagarà aquests 14 euros 
mensuals fins el mes de desembre i dic fins el mes de desembre perquè com 
saben al mes de novembre per tant tornarem a aprovar, espero, les 
ordenances fiscals per l’any que ve, llavorens ja entrarà conjuntament a la raó, 
diríem, de les dels dos complexos esportius. 
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ALCALDE 
 
Paraules?  Sr. Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
La CUP votarà a favor perquè ens sembla encertat el sistema que s’ha dut a 
terme d’equiparar els preus d’un  i altre i mantenir uns preus baixos per donar 
només el servei de piscina, uns preus que eren els d’abans per tant ens 
sembla correcte i per tant votarem a favor. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per anunciar l’abstenció del nostre grup en aquesta proposta.  Per un 
costat la coherència ens demana mantenir el posicionament contrari que varem 
mostrar a les ordenances fiscals quan es varen aprovar i per una altra banda 
doncs valorem el fet d’aquesta congelació de preus que s’aplica a la piscina i 
per tant ens abstindrem.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Rodríguez. Neus?  Sra. Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé.  Per posicionar el grup de Convergència. Tenint en compte aquests 
aspectes, que els preus es respectaran, el grup de Convergència i Unió, 
votarem a favor. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs passem a la votació.  Vots a favor? Abstencions?   S’aprova 
amb l’abstenció del grup Popular. 
 
Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC I CUP (21) 
Abstencions: PP (2) 
 
 

 9. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 
2010. 
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ALCALDE 
 
I passem al punt núm. 10 que és l’aprovació de les Festes Locals.  9. 
Aprovació de les Festes Locals 2010, aquest és el problema. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que, com cada any, s’estableixen les dues Festes Locals per a la ciutat, 
d’acord amb el que es sol·licita per part del Servei Territorial del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament acorda el 
següent: 
 
“Establir com a Festes Locals de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2010, el 
dilluns 15 de febrer (dilluns de Carnaval) i el dijous dia 5 d’agost (Festivitat de 
la Verge de les Neus), les quals seran publicades en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Em sembla que hi ha la petició de que ho torni a repetir.  A ver si ho 
pot tornar a repetir. 
 
El secretari torna a llegeix la part dispositiva de la proposta. 
 
ALCALDE 
 
El disset de gener cau en diumenge i per tant hem hagut de triar un altre i 
sempre habitualment es fa el dilluns de Carnaval.  És així, no? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí.  En tot cas la proposta ha de passar per la comissió informativa i el que s’ha 
seguit és, divendres passat senyor Carretero, la proposta és la de cada any.  
Quan una de les festes o el 17 de gener o el 5 d’agost cau en diumenge, 
s’agafa el dilluns, dilluns de Carnaval i per tant la proposta és aquesta.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Si no hi ha paraules.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels presents. 
 

  10. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DELS 
CONVENIS AMB LES ENTITATS PARRÒQUIA DE SANT JOAN 
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BAPTISTA, ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE FILADELFIA, 
ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA I L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA 
PENTECOSTAL EMMANUEL.  

 
ALCALDE 
 
Passem al número 10 que és l’aprovació dels convenis amb les entitats 
Pàrroquia de Sant Joan Baptista, Esglèsia Evangèlica de Filadelfia, Associació 
Cultural Islàmica i  Emmanuel Entitat Cultural Romanesa. Ha demanat la 
paraula el rector de la Parròquia de Sant Joan Baptista, el Sr. Agustí Pañella.  
Té 10 minuts per intervenir.  Gràcies. 
 
AGUSTÍ PAÑELLA 
 
Gràcies.  Excel·lentissim  senyor alcalde, senyores regidors, senyors regidors.  
En primer lloc vull aprofitar l’avinentesa d’aquesta intervenció oral en aquest 
ple, en sessió ordinària per agrair les bones relacions de col·laboració entre 
l’església i aquesta casa ja des de fa anys sobre tot en temps del Mossèn 
Jaume Bardó, i com a rector de Sant Antoni Abat i arxiprest i de Mossèn 
Valentí Alonso com a responsable de la Pastoral de Joventut. Ells potenciaren 
aquest treball de col·laboració que avui té la seva continuïtat.  Estic convençut 
que aquesta bona harmonia ha estat un benefici per a les institucions de la 
nostra ciutat i sobre tot pels seus ciutadans i ciutadanes.   
 
Avui he demanat intervenir en aquest punt del Ple d’avui com a representant 
màxim de la Parròquia Sant Joan Baptista i per tant representant de l’església 
catòlica. Però a la vegada sentir-me molt a prop dels meus germans cristians 
de les Esglésies Evangèlica, de Filadelfia, i Romanesa, Pentecostal 
Emmanuel.  Alhora també la meva intervenció m’apropa a la comunitat de 
creients de l’Islam, existent a la nostra ciutat.  No és massa habitual que un 
capellà intervingui en un ple.  Possiblement a la nostra ciutat és insòlit.  Però 
des del meu més profund respecte, a les dos institucions civils i sense cap 
ànim d’intervencionisme religiós al terreny polític vull expressar obviament 
unes reflexions.   
 
En el nou estatut de Catalunya a l’art. 42, el capítol dedicat als principis rectors 
en el número 7 es diu:  “Els poder públics han de vetllar per la convivència 
social, cultural i religiosa entre totes les persones a Catalunya i pel respecte a 
la diversitat de creences i conviccions ètiques i filosòfiques  de les persones i 
ha de fomentar les relacions interculturals per mitjà de l’impuls i la creació 
d’àmbits de coneixement recíproc, diàleg i mediació.  També han de garantir el 
reconeixent de la cultura del poble gitano com a salvaguarda a la realitat 
històrica d’aquest poble”.  Parla doncs d’una actitud activa de vetllar, és a dir, 
gràcies, és a dir, de protegir, ajudar, diu entre d’altres, la convivència religiosa 
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a Catalunya.  I parla també de respecte a la diversitat de creences.  Certament 
que la realitat religiosa de la nostra ciutat és diversa.  Per una part s’expressa 
mitjançant de les diferents comunitats creients que es reuneixen, com a mínim 
setmanalment, com també s’expressa la interioritat personal dels seus 
ciutadans i ciutadanes que moguts per diferents creences viuen personalment 
una actitud de fe i/o de transcendència. Pot semblar que això de la religió és 
cosa del passat, que una societat catalana moderna i laica ha de prescindir 
dels temes de la fe, però certament això seria posar-se d’esquena a una 
realitat existent i que encara actualment no tant sols en el camp del culte sinó 
també dels serveis socials, del lleure infantil i juvenil, que s’està realitzant un 
gran servei a la nostra ciutat.  Poso un exemple, el cas que em pertoca a mi, 
com a rector de la parròquia de Sant Joan Baptista, la creació ara fa 4 anys 
d’una comunitat cristiana al barri de la Collada ha estat el germen d’un projecte 
social que vol donar més vida als barris de la Collada-Sis Camins i Fondo 
Somella, ven a prop de les institucions veïnals existents,  a l’atenció de les 
persones malaltes, com a la creació futura d’un esplai i d’altres iniciatives 
tradicionalment integradores a la nostra ciutat.  Parlàvem doncs de vetllar i de 
respecte a la diversitat de creences com a principis rectors, és a dir, com a 
eixos capdals de la construcció de la nostra societat catalana.  El punt que avui 
es porta per a aprovació crec que és un pas molt important en primer lloc, 
perquè hi ha la voluntat de donar legalitat, dignitat i possibilitat de 
desenvolupament a unes comunitats religioses ja existents i ben vives a la 
nostra ciutat.  Perquè es presenta conjuntament la proposta de tres 
confessions cristines diferents i la religió islàmica.  Donant un primer pas en 
aquest treball per al diàleg en la diversitat creador de cohesió social, perquè 
l’aprovació si fora el cas, unànime, d’aquests convenis seria una mostra per 
part de vostès, de l’ajuntament, de la voluntat que les diferents sensibilitats 
religioses a la nostra ciutat, s’apropessin per al servei comú a la ciutadania 
creient fins i tot a la no creient.  El mateix article 42 de l’estatut, al punt sisè es 
diu:  “els poders públics han d’emprendre les accions necessàries per establir 
un règim d’acolliment de les persones immigrades i han de promoure les 
polítiques que garanteixen el reconeixement i efectivitat dels drets i deures de 
les persones immigrades, la igualtat d’oportunitats, les prestacions i els ajuts 
que em permetin la plena acomodació social i econòmica en la participació en 
els afers  públics”.  És evident, crec, que la majoria de persones immigrades 
tant de Romania com del nord d’Àfrica, o d’altres països de majoria islàmica, hi 
ha aquesta sensibilitat religiosa com a quelcom cultural inherent a la persona, i 
sovint, moltes vegades aquestes conviccions religioses són les que les 
sostenen a la seva  precarietat que viuen sota la condició d’immigrants.  
Entenc per tant, que establir un règim d’acolliment i reconèixer l’efectivitat dels 
drets i deures no pot excloure la vivència de la fe en comunitat ja que 
possiblement serà aquesta, la comunitat, un lloc on treballar l’acolliment 
d’aquestes persones que van arribant com també de prendre consciència dels 
seus drets i deures que sovint van més enllà que els que la legislació ordena.  
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Son aquells drets i deures morals i de consciència que tots plegats dins la casa 
nostra o dintre de l’associanisme intentem regular i exercir. Hi ha realitats que 
ens espanten, els fanatismes, les actituds integristes, la violència, i quan 
aquestes es fan a nom de la fe, les religions perdem la nostra credibilitat. Però 
també és cert que tal i com en les societats civil i política es van superant 
aquestes mateixes actituds, tot i que desgraciadament veien retorn de 
fantasmes com a Hondures o a l’Iran, les religions també fem la nostra 
maduració trobant en cada moment el nostre paper i lloc a la societat.  Em pot 
fer por el rebuig dels ciutadans del que és diferent, del que creu una altra cosa 
i té altres costums, per això ara tenen vostès l’oportunitat de donar un pas 
important per ser exemple davant dels vilanovins i vilanovines d’aquest treball 
de diàleg i de mediació de la diversitat i ajuda a la nostra societat a ser més 
integradora.   
 
Acabo amb una salutació religiosa.  Permeteu-me. “La pau sigui amb 
vosaltres”. Ei piersica cu tu. Salam Aleikum, handú lilà. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  I té la paraula el senyor secretari.  
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
“Vist que les entitats “Parròquia de Sant Joan Baptista”, “Església Evangèlica 
de Filadèlfia”, “Associació Cultural Islàmica de Vilanova i la Geltrú” i l’ Església 
Evangélica Pentecostal Emmanuel de Vilanova i la Geltrú, han sol·licitat i 
manifestat expressament les seves necessitats de comptar amb terrenys i/o 
instal·lacions adequades per a ser destinades a activitats de culte o de reunió 
amb fins religiosos, segons consta als expedients administratius 
corresponents. 
 
IAtès que aquesta Corporació, una vegada analitzades les diferents 
disponibilitats de terrenys adequats o altres alternatives per a tal finalitat, 
considera que s’han d’atendre aquestes sol·licituds, amb l’objectiu de facilitar 
l’existència d’emplaçaments al municipi destinats a la referida activitat de culte 
o de reunió amb fins religiosos, per la qual cosa té la voluntat d’implementar 
aquells procediments administratius, i en alguns casos urbanístics, que 
permetin donar resposta a aquestes necessitats. 
 
Vistes, d’una banda, les propostes de conveni de concessió administrativa de 
domini públic amb les entitats “Parròquia de Sant Joan Baptista” i “Església 
Evangèlica de Filadèlfia” que s’adjunten, per a la construcció d’instal·lacions 
destinades a l’activitat de culte o de reunió amb fins religiosos, en les porcions 
de finques demanials descrites a cada un dels referits convenis, i en els termes 
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i condicions que es reflecteixen en els mateixos, de conformitat amb l’art. 93.1 
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, segons el qual podrà acordar-se l’atorgament directe sobre béns de 
domini públic en els supòsits previstos a l’article 137.4 de dita llei, i l’apartat b) 
de dit article contempla com un d’aquests supòsits quan el beneficiari sigui una 
església, confessió o comunitat religiosa legalment reconeguda; així com en 
virtut dels articles 61 i següents del Reglament de Patrimoni dels ens locals, en 
relació a les concessions administratives sobre el domini públic.  
 
Vista la proposta de conveni amb l’entitat “Associació Cultural Islàmica de 
Vilanova i la Geltrú”, que s’adjunta, en el sentit de dur a terme els procediments 
urbanístics i administratius necessaris als efectes de poder disposar d’un 
emplaçament municipal adequat i compatible urbanísticament amb l’ús religiós 
per poder ser cedit el seu ús en règim de concessió administrativa demanial, 
en les mateixes condicions bàsiques que les establertes en els anteriors 
convenis de concessió administrativa, a l’entitat religiosa esmentada, que 
s’ubicarà en part dels terrenys inclosos pel planejament general vigent en el 
sector de sòl urbanitzable ”Ortoll 1”, qualificats com a sistema d’equipaments 
col·lectius, compatible amb l’ús religiós, respecte al qual en la data del present 
acord s’han iniciat els tràmits per a aconseguir la cessió anticipada dels 
mateixos mitjançant conveni urbanístic amb la propietat actual.   
 
Vista la proposta de conveni amb l’Església Evangélica Pentecostal Emmanuel 
de Vilanova i la Geltrú, que s’adjunta, a l’objecte de dur a terme els 
procediments urbanístics necessaris, incloses possibles modificacions puntuals 
del Pla General d’Ordenació municipal, als efectes d’admetre urbanísticament 
l’ús religiós dins el Sector “La Bòbila” on es troba l’emplaçament ubicat al 
carrer Solicrup, núm. 35 d’aquest municipi, on la referida entitat desplega la 
seva activitat de culte o de reunió amb fins religiosos, dins l’objectiu general 
abans esmentat de facilitar l’existència d’emplaçaments al municipi destinats a 
la referida activitat, i en els termes i condicions previstos en dit conveni.  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’adopció del 
present acord, en virtut de l’article 22.2 n) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local.  D’acord amb l’article 114.3 g) i k) 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, per a l’adopció d’aquest acord es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació. 
 
Per tot això,  
 
S’ACORDA: 
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“PRIMER. Aprovar els convenis de concessió administrativa amb les entitats 
“Parròquia de Sant Joan Baptista” i “Església Evangèlica de Filadèlfia”, que 
s’adjunten, per a la construcció d’instal·lacions destinades a l’activitat de culte o  
de reunió amb fins religiosos en les porcions de finques demanials de titularitat 
municipal que es descriuen a cada un dels referits convenis, i en els termes i 
condicions que es reflecteixen en els mateixos, d’acord amb els articles 93.1 i 
137.4 b) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques i restant normativa concordant de règim local. 
 
SEGON. Aprovar el conveni amb l’entitat “Associació Cultural Islàmica de 
Vilanova i la Geltrú”, que s’adjunta, per tal de dur a terme els procediments 
urbanístics i administratius necessaris a l’efecte de poder disposar d’un 
emplaçament municipal adequat i compatible urbanísticament amb l’ús religiós 
per poder ser cedit el seu ús a l’entitat religiosa esmentada en règim de 
concessió administrativa demanial, en les mateixes condicions bàsiques que 
les establertes en els anteriors convenis de concessió administrativa, que 
s’ubicarà en part dels terrenys inclosos pel planejament general vigent en el 
sector de sòl urbanitzable ”Ortoll 1”, qualificats com a sistema d’equipaments 
col·lectius, compatible amb l’ús religiós, respecte al qual en la data del present 
acord s’han iniciat els tràmits per a aconseguir la cessió anticipada dels 
mateixos, mitjançant conveni urbanístic amb la propietat actual.   
 
TERCER. Aprovar el conveni amb l’Església Evangèlica Pentecostal 
Emmanuel de Vilanova i la Geltrú, que s’adjunta, a l’objecte de dur a terme els 
procediments urbanístics necessaris, incloses possibles modificacions puntuals 
del Pla General d’Ordenació Municipal, als efectes d’admetre urbanísticament 
l’ús religiós dins el Sector “La Bòbila” on es troba l’emplaçament ubicat al 
carrer de Solicrup, núm. 35, d’aquest municipi, on la referida entitat desplega la 
seva activitat de culte o de reunió amb fins religiosos, dins l’objectiu general 
abans esmentat de facilitar l’existència d’emplaçaments al municipi destinats a 
la referida activitat, i en els termes i condicions previstos en dit conveni.  
 
QUART. Facultar l’Alcalde per a la signatura de dits convenis, així com de tots 
aquells tràmits i documents necessaris i/o convenients per a la seva 
formalització en escriptura pública i posterior inscripció registral. 
 
CINQUÈ. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la web municipal i 
en un dels diaris de major difusió provincial o local, en virtut del contingut dels 
acords segon i tercer que precedeixen. 
 
SISÈ. Notificar el present acord a les entitats interessades.” 
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CONVENI DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE BÉ DEMANIAL ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN 
BAPTISTA 

 
 
Vilanova i la Geltrú, 7 de juliol de 2009 
 
REUNITS D’UNA PART 
 
L’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. Joan Ignasi Elena i 
Garcia, autoritzat per aquest acte per acord de Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol 
de 2009 i assistit en aquest acte pel Sr. Josep Gomariz i Meseguer, Secretari acctal. 
d’aquesta corporació i 
 
D’ALTRA PART 

 
Mn. Agustí Pañella Baró, major d’edat, veí de Vilanova i la Geltrú, amb domicili al 
Passatge del Trobador Cercamon, núm. 10 baixos 2a i DNI 43420516-N, actuant en 
nom i representació, en qualitat de Rector, de l’entitat “PARRÒQUIA DE SANT JOAN 
BAPTISTA” de Vilanova i la Geltrú, amb CIF R5800102E, i amb adreça al carrer Joan 
Llaverias s/n d’aquest municipi, segons acredita amb la presentació dels poders 
atorgats a tal efecte i que s’adjunten a l’expedient del present Conveni. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és propietari entre d’altres de la finca 
qualificada d’equipament, procedent de la reparcel.lació del Fondo Somella, Sector 
2.11, ubicada al carrer Agricultura núm. 1 cantonada Avinguda Fondo de Somella, 2. 
 
Finca identificada amb el número 265.10 del Patrimoni municipal, que té la següent 
descripció: .” Solar situat al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, en el sector 
Fondo de Somella, de forma aproximadament triangular. Té accés rodat pel carrer de 
l’Agricultura i l’Avinguda Somella núm. 2. Els seus límits són: al Nord-est en línia de 
14,24 metres amb Zona d’equipament públic E01020; al Sud-est en línia de 76,85 i 
12,55 metres a l’avinguda de Somella i zona d’equipament públic E01020; al Sud-
oest en línia de 31,17,28,2 i 14,18 metres amb Parcel.la C01000, Parcel.la A01010 i 
Zona d’equipament públic E01020; al Nord-oest amb carrer de l’Agricultura. 
 
Inscrita al Registre de la propietat al Tom 2184  de l’arxiu, Llibre de 1203, Foli 222, 
Finca 53.362, inscripció 1a. 
 
La seva qualificació urbanística segons la revisió del Pla General d’ordenació 
municipal aprovat definitivament el 29 de juny de 2001 (publicat al DOGC núm. 3444, 
de 2 d’agost de 2001) és:  
 
- Classificació del sòl:   Urbà  
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- Qualificació del sòl:  Sistema General d’Equipaments Col·lectius 
(Clau E)   

- Superfície de parcel·la:    2.683,40 m2. 
- Edificació per:     Ordenació Aïllada  
-  Alçada reguladora màxima:  12,00 m., excepcionalment  elements 

singulars fins a 18,00 m. 
- Ocupació màxima:  60% 
- Sostre edificable:   1m2 sostre / 1m2 sòl 
- Usos permesos:   Sanitari-assistencial 

Socio-cultural 
Religiós 
Públic-Administratiu 
Tanatoris i similars 

 
II.- Que el representant de l’entitat “Parròquia de Sant Joan Baptista” de Vilanova i la 
Geltrú ha sol·licitat per escrit a aquest Ajuntament mitjançant instància de data 05 de 
gener de 2009 (Registre d’entrada núm. 127) un terreny al barri de La Collada-Sis 
Camins per construir un centre destinat a l’activitat de culte o de reunió amb fins 
religiosos, segons consta a l’expedient relatiu al present Conveni. 
 
III.- Que aquesta Corporació, i una vegada analitzades les disponibilitats de terrenys, 
considera que s’ha d’atendre aquesta sol·licitud, al igual que s’ha fet amb altres 
congregacions religioses del municipi amb l’objectiu de facilitar l’existència 
d’emplaçaments al municipi destinats a l’activitat de culte o de reunió amb fins 
religiosos, per la qual cosa ha realitzat les gestions oportunes al efecte de poder 
facilitar 1000 m² de superfície de la finca descrita a l’antecedent primer, segons 
figura grafiat en el plànol adjunt al present conveni. 
 
IV.- D’acord amb l’art. 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, podrà acordar-se l’atorgament directe sobre béns de 
domini públic en els supòsits previstos a l’article 137.4 de dita llei, i l’apartat b) de dit 
article contempla com un d’aquests supòsits quan el beneficiari sigui una església, 
confessió o comunitat religiosa legalment reconeguda.  
 
V.- Les concessions administratives sobre el domini públic resten regulades, així 
mateix, pels articles 61 i següents del Reglament de Patrimoni dels ens locals.  
 
VI.- Posats de comú acord l’entitat esmentada i aquesta Corporació per a la 
concessió administrativa demanial de la part de superfície de la finca descrita a 
l’antecedent I, i reconeixent-se mútua capacitat per contractar i obligar-se ambdues 
parts convenen els següents 
 
 
PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per mitjà del seu Alcalde-President 
convé a favor de l’entitat “Parròquia de Sant Joan Baptista” d’aquest municipi la 
constitució d’una concessió administrativa demanial de 1000 m² de superfície de la 
finca descrita a l’antecedent primer identificada com a finca núm. 265.10, ubicada al 
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Sector Fondo de Somella carrers Agricultura núm. 1 i Av. Somella núm2.  del 
Patrimoni municipal i que es destinarà a l’activitat de culte o de reunió amb fins 
religiosos. S’adjunta com a annex al present conveni el plànol de situació del referit 
terreny acotant la superfície objecte de concessió.   
 
SEGON.- La concessió administrativa començarà a comptar a partir de la data 
d’atorgament del present conveni i s’estableix per un termini màxim de CINQUANTA 
(50) ANYS. Transcorregut aquest termini es produirà la reversió de les obres i 
instal·lacions que hi hagin en la finca, de tal manera que el que s’hagi edificat passarà 
a ser propietat de l’Ajuntament sense que aquest hagi de satisfer cap indemnització.  
 
L’extinció de la concessió per decurs del termini provocarà la de tota classe de drets 
reals o personals imposats pel concessionari, i a aquest efecte s’inscriurà al Registre 
de la Propietat.  
 
TERCER.- La concessió es fa a títol gratuït ateses les necessitats argumentades per 
la congregació religiosa beneficiària de la mateixa.  
 
QUART.- L’entitat beneficiària d’aquesta concessió s’obliga a iniciar les obres de 
construcció en el termini màxim de TRES (3) ANYS comptador a partir de la signatura 
del present conveni, per la qual cosa haurà de sol·licitar les corresponents llicències 
d’activitat i llicència d’obres de construcció amb antelació suficient, corrent del seu 
càrrec les despeses que s’originin, extingint-se la concessió si no s’edifica en el 
temps previst i donant un termini màxim de DOS (2) ANYS per a la finalització de les 
obres, (que es començarà a comptar a partir de la data de l’atorgament de la llicència 
d’obres), la qual cosa es constatarà amb l’aportació a aquest Ajuntament del Certificat 
final d’obres signat per l’arquitecte director de les mateixes.  
 
CINQUÈ.- La inobservança dels terminis establerts al pacte quart donarà lloc a 
l’extinció automàtica de la concessió que motiva aquest conveni. Així mateix d’acord 
amb el que disposa l’article 61 b) i f) i concordants del Decret 336/88 Reglament de 
Patrimoni dels Ens locals, aquest terreny no podrà destinar-se a cap altre ús que no 
sigui el d’activitat de culte o de reunió amb fins religiosos i s’haurà d’utilitzar per 
aquest ús en un termini màxim de CINC (5) ANYS a partir de la data en que pot 
disposar del terreny, i s’haurà de mantenir el destí previst durant els cinquanta (50) 
anys que s’estableixen com a termini de la concessió.  
 
Demostrada la no destinació del terreny a l’ús previst n’hi haurà prou amb l’acta 
notarial de constatació de fets, notificada en forma legal, perquè el terreny reverteixi 
automàticament de Ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament.  
 
SISÈ.- L’edifici a construir es destinarà exclusivament per a l’activitat de culte o de 
reunió amb fins religiosos, excloent qualsevol activitat lucrativa i respectarà en tot cas 
la normativa d’edificació establerta al Pla General vigent i a la resta de normativa 
sectorial aplicable.  
 
El local que construeixi l’entitat concessionària en l’emplaçament municipal cedit 
haurà de reunir les condicions legalment establertes per al correcte desenvolupament 
de la seva activitat religiosa.    
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SETÈ.- La concessió administrativa serà controlada pels serveis competents de 
l’Ajuntament, que faran un seguiment , tant de les condicions de salubritat, 
sanejament i manteniment del terreny objecte de concessió com dels locals a 
construir. 
 
VUITÈ.- Totes les despeses que originin la construcció i manteniment dels locals 
descrits aniran a càrrec del concessionari, així com també aniran al seu càrrec totes 
les despeses, drets i impostos que s’originin per l’atorgament de l’escriptura de 
concessió.  
 
NOVÈ.- No es podrà transmetre la concessió administrativa a tercers sense la prèvia 
autorització de l’Ajuntament que en aquest cas és qui cedeix aquest dret, restant 
expressament exclosa qualsevol tipus de subrogació.  
 
Qualsevol transformació, escissió o canvi en la titularitat haurà de ser expressament 
comunicada per escrit a aquesta Corporació, que podrà decidir sobre la resolució de 
la concessió que motiva aquest conveni.  
 
DESÈ.- La concessió administrativa serà formalitzada en escriptura pública i inscrita 
al Registre de la propietat per a la seva eficàcia, essent a càrrec del concessionari les 
despeses i impostos que s’originin per l’esmentada formalització.  
 
ONZÈ.- La present concessió administrativa s’extingirà pel transcurs del seu termini, 
així com per la resta de supòsits regulats a l’article 70 del Reglament de Patrimoni 
dels ens locals i l’article 100 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques.  
 
DOTZÈ.- En tot allò que no estigui previst expressament en el present conveni, serà 
d’aplicació supletòria l’establert al Reglament de Patrimoni dels ens locals, la Llei de 
Patrimoni de les Administracions Públiques, i la restant legislació administrativa i de 
dret local que sigui aplicable.  
 
TRETZÈ.- Els termes i condicions establerts en el present conveni podran ser 
revisats i/o modificats per acord d’ambdues parts a petició de qualsevol d’aquestes, o 
per derivar-se obligacions sobrevingudes, en especial les referents a l’aplicació de la 
normativa que resulti aplicable.  
 
I perquè consti i en prova de conformitat, signen el present conveni ambdues parts 
per duplicat exemplar i a un sol efecte al lloc i data indicats ut supra.  
 
 

CONVENI DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE BÉ DEMANIAL ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE 

FILADÈLFIA 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 7 de juliol de 2009 
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REUNITS D’UNA PART 
 
L’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. Joan Ignasi Elena i 
Garcia, autoritzat per aquest acte per acord de Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol  
de 2009 i assistit en aquest acte pel Sr. Josep Gomariz i Meseguer, Secretari acctal. 
d’aquesta corporació i 
 
D’ALTRA PART 
 
El Sr. Pere Valentí Ximenez, major d’edat, veí de Vilanova i la Geltrú, amb domicili al 
carrer Casernes, núm. 26 1r 3a i DNI 79290459-Y, actuant en nom i representació de 
l’entitat “ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE FILADÈLFIA” segons acredita amb la 
presentació dels poders atorgats a tal efecte i que s’adjunten a l’expedient del present 
Conveni. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és propietari entre d’altres de la finca 
qualificada d’equipament al sector Sant Jordi I, entre els carrers Mare Isabel Ventosa 
i Maria Aurèlia Capmany 
 
Finca identificada amb el número 248.21 del Patrimoni municipal, que té la següent 
descripció: “ Urbana: finca núm. 76. ILLA-10. Solar de forma trapezoïdal amb una 
superfície de 4.800 m2.  
 
Limita: al Nord, amb el carrer de M. Aurèlia Campmany; al Sud, amb carrer de la 
Mare Isabel Ventosa; a l’Est, amb terrenys aliens al polígon; a l’Oest amb les finques 
núm. 44 i 45 de la mateixa illa. 
 
Inscrita al Registre de la propietat al Tom 1177 de l’arxiu, Llibre 2148 de Vilanova, 
Foli 133, Finca 52556, inscripció 1a..  
 
La seva qualificació urbanística segons la revisió del Pla General d’ordenació 
municipal aprovat definitivament el 29 de juny de 2001 (publicat al DOGC núm. 3444, 
de 2 d’agost de 2001) és:  
 
- Classificació del sòl:  Urbanitzable (resta pendent, la recepció de 

les obres d’urbanització)  
- Qualificació del sòl:  Sistema General, Equipaments per Serveis 

d’Interès Social - Equipaments Col·lectius 
(Clau E)   

- Superfície de parcel·la:    4.800,00 m2. 
- Edificació per:     Ordenació Aïllada  
-  Alçada reguladora màxima:  12,00 m., excepcionalment  elements 

singulars fins a 18,00 m. 
- Ocupació màxima:  60% 
- Sostre edificable:   1m2 sostre / 1m2 sòl 
- Usos permesos:   Sanitari-assistencial 

Socio-cultural 
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Religiós 
Públic-Administratiu 
Tanatoris i similars 

 
II.- Que el representant de l’entitat “Església Evangèlica de Filadèlfia” ha sol·licitat per 
escrit a aquest Ajuntament mitjançant instància de data 11 d’agost de 2008 (Registre 
d’entrada núm. 18558) un terreny per construir un local destinat a l’activitat de culte o 
de reunió amb fins religiosos, segons consta a l’expedient relatiu al present Conveni. 
 
III.- Que aquesta Corporació, i una vegada analitzades les disponibilitats de terrenys, 
considera que s’ha d’atendre aquesta sol·licitud, al igual que s’ha fet amb altres 
congregacions religioses del municipi amb l’objectiu de facilitar l’existència 
d’emplaçaments al municipi destinats a l’activitat de culte o de reunió amb fins 
religiosos, per la qual cosa ha realitzat les gestions oportunes al efecte de poder 
facilitar 1000 m² de superfície de la finca descrita a l’antecedent primer, segons 
figura grafiat en el plànol adjunt al present conveni. 
 
IV.- D’acord amb l’art. 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, podrà acordar-se l’atorgament directe sobre béns de 
domini públic en els supòsits previstos a l’article 137.4 de dita llei, i l’apartat b) de dit 
article contempla com un d’aquests supòsits quan el beneficiari sigui una església, 
confessió o comunitat religiosa legalment reconeguda.  
 
V.- Les concessions administratives sobre el domini públic resten regulades, així 
mateix, pels articles 61 i següents del Reglament de Patrimoni dels ens locals.  
 
VI.- Posats de comú acord l’entitat esmentada i aquesta Corporació per a la 
concessió administrativa demanial de la part de superfície de la finca descrita a 
l’antecedent I, i reconeixent-se mútua capacitat per contractar i obligar-se ambdues 
parts convenen els següents 
 
PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per mitjà del seu Alcalde-President 
convé a favor de l’entitat “Església Evangèlica de Filadèlfia” la constitució d’una 
concessió administrativa demanial de 1000 m² de superfície de la finca descrit a 
l’antecedent primer identificat com a finca 248.21, del Patrimoni municipal i que es 
destinarà a l’activitat de culte o de reunió amb fins religiosos. S’adjunta com a annex 
al present conveni el plànol de situació del referit terreny acotant la superfície 
objecte de concessió.   
 
SEGON.- La concessió administrativa començarà a comptar a partir de la data 
d’atorgament del present conveni i s’estableix per un termini màxim de CINQUANTA 
(50) ANYS. Transcorregut aquest termini es produirà la reversió de les obres i 
instal·lacions que hi hagin en la finca, de tal manera que el que s’hagi edificat passarà 
a ser propietat de l’Ajuntament sense que aquest hagi de satisfer cap indemnització.  
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L’extinció de la concessió per decurs del termini provocarà la de tota classe de drets 
reals o personals imposats pel concessionari, i a aquest efecte s’inscriurà al Registre 
de la Propietat.  
 
TERCER.- La concessió es fa a títol gratuït ateses les necessitats argumentades per 
la congregació religiosa beneficiària de la mateixa.  
 
QUART.- L’entitat beneficiària d’aquesta concessió s’obliga a iniciar les obres de 
construcció en el termini màxim de TRES (3) ANYS comptador a partir de la signatura 
del present conveni, per la qual cosa haurà de sol·licitar les corresponents llicències 
d’activitat i llicència d’obres de construcció amb antelació suficient, corrent del seu 
càrrec les despeses que s’originin, extingint-se la concessió si no s’edifica en el 
temps previst i donant un termini màxim de DOS (2) ANYS per a la finalització de les 
obres, (que es començarà a comptar a partir de la data de l’atorgament de la llicència 
d’obres), la qual cosa es constatarà amb l’aportació a aquest Ajuntament del Certificat 
final d’obres signat per l’arquitecte director de les mateixes.  
 
CINQUÈ.- La inobservança dels terminis establerts al pacte quart donarà lloc a 
l’extinció automàtica de la concessió que motiva aquest conveni. Així mateix d’acord 
amb el que disposa l’article 61 b) i f) i concordants del Decret 336/88 Reglament de 
Patrimoni dels Ens locals, aquest terreny no podrà destinar-se a cap altre ús que no 
sigui el d’activitat de culte o de reunió amb fins religiosos i s’haurà d’utilitzar per 
aquest ús en un termini màxim de CINC (5) ANYS a partir de la data en que pot 
disposar del terreny, i s’haurà de mantenir el destí previst durant els cinquanta (50) 
anys que s’estableixen com a termini de la concessió.  
 
Demostrada la no destinació del terreny a l’ús previst n’hi haurà prou amb l’acta 
notarial de constatació de fets, notificada en forma legal, perquè el terreny reverteixi 
automàticament de Ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament.  
 
SISÈ.- L’edifici a construir es destinarà exclusivament per a l’activitat de culte o de 
reunió amb fins religiosos, excloent qualsevol activitat lucrativa i respectarà en tot cas 
la normativa d’edificació establerta al Pla General vigent i a la resta de normativa 
sectorial aplicable.  
 
El local que construeixi l’entitat concessionària en l’emplaçament municipal cedit 
haurà de reunir les condicions legalment establertes per al correcte desenvolupament 
de la seva activitat religiosa.    
 
SETÈ.- La concessió administrativa serà controlada pels serveis competents de 
l’Ajuntament, que faran un seguiment , tant de les condicions de salubritat, 
sanejament i manteniment del terreny objecte de concessió com dels locals a 
construir. 
 
VUITÈ.- Totes les despeses que originin la construcció i manteniment dels locals 
descrits aniran a càrrec del concessionari, així com també aniran al seu càrrec totes 
les despeses, drets i impostos que s’originin per l’atorgament de l’escriptura de 
concessió.  
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NOVÈ.- No es podrà transmetre la concessió administrativa a tercers sense la prèvia 
autorització de l’Ajuntament que en aquest cas és qui cedeix aquest dret, restant 
expressament exclosa qualsevol tipus de subrogació.  
 
Qualsevol transformació, escissió o canvi en la titularitat haurà de ser expressament 
comunicada per escrit a aquesta Corporació, que podrà decidir sobre la resolució de 
la concessió que motiva aquest conveni.  
 
DESÈ.- La concessió administrativa serà formalitzada en escriptura pública i inscrita 
al Registre de la propietat per a la seva eficàcia, essent a càrrec del concessionari les 
despeses i impostos que s’originin per l’esmentada formalització.  
 
ONZÈ.- La present concessió administrativa s’extingirà pel transcurs del seu termini, 
així com per la resta de supòsits regulats a l’article 70 del Reglament de Patrimoni 
dels ens locals i l’article 100 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques.  
 
DOTZÈ.- En tot allò que no estigui previst expressament en el present conveni, serà 
d’aplicació supletòria l’establert al Reglament de Patrimoni dels ens locals, la Llei de 
Patrimoni de les Administracions Públiques, i la restant legislació administrativa i de 
dret local que sigui aplicable.  
 
TRETZÈ.- Els termes i condicions establerts en el present conveni podran ser 
revisats i/o modificats per acord d’ambdues parts a petició de qualsevol d’aquestes, o 
per derivar-se obligacions sobrevingudes, en especial les referents a l’aplicació de la 
normativa que resulti aplicable.  
 
I perquè consti i en prova de conformitat, signen el present conveni ambdues parts 
per duplicat exemplar i a un sol efecte al lloc i data indicats ut supra.  
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 

CULTURAL ISLÀMICA D’AQUEST MUNICIPI 
 
Vilanova i la Geltrú, 7 de juliol de 2009 
 
 
REUNITS D’UNA PART 
 
L’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. Joan Ignasi Elena i 
Garcia, autoritzat per aquest acte per acord de Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol 
de 2009 i assistit en aquest acte pel Sr. Josep Gomariz i Meseguer, Secretari acctal. 
d’aquesta corporació i 
 
D’ALTRA PART 
 
El Sr. Amarouch Azbir, major d’edat, veí de Vilanova i la Geltrú, amb domicili al carrer 
Lepant, núm. 34 4t 2a i NIE núm. X-3804171-V, actuant en nom i representació de 
l’entitat “ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ”, en 
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qualitat de Precedent de la Comunitat Mezquita Al Furkan de Vilanova i la Geltrú, 
amb NIF núm. Q0801359A i amb núm. 826-SG del Registro de Entidades Religiosas 
del Ministerio de Justicia, segons acredita amb la presentació dels poders atorgats a 
tal efecte i que s’adjunten a l’expedient del present Conveni. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- El representant de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ ha sol·licitat mitjançant instància de data 22 de desembre de 2008 (Registre 
d’entrada núm. 29402) la seva necessitat d’un terreny per construir una mesquita com 
a local destinat a activitat de culte o de reunió amb fins religiosos, segons consta a 
l’expedient relatiu al present Conveni. 
 
En l’actualitat aquesta associació es troba ocupant un local ubicat al carrer 
Crespellins, núm. 2 d’aquest municipi, en règim d’ús a precari que finalitza al 
desembre de 2009.    
 
II.- Que aquesta Corporació, una vegada analitzades les diferents disponibilitats 
actuals de terrenys de titularitat municipal pel seu destí com a ús religiós, considera 
que s’ha d’atendre aquesta necessitat al igual que s’ha fet amb altres congregacions 
religioses del municipi amb l’objectiu de facilitar l’existència d’emplaçaments al 
municipi destinats a l’activitat de culte o de reunió amb fins religiosos, per la qual cosa 
té la voluntat d’implementar aquells procediments urbanístics que siguin necessaris 
per poder disposar d’un emplaçament adequat i compatible urbanísticament amb l’ús 
religiós, en les mateixes o similars condicions que les altres congregacions religioses, 
per poder ser cedit en règim de concessió administrativa demanial a l’esmentada 
associació. 

En aquest sentit, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per a aconseguir la cessió 
anticipada dels terrenys inclosos pel planejament general vigent en el sector de sòl 
urbanitzable ”Ortoll 1”, qualificats com a sistema d’equipaments col·lectius 
(compatible amb l’ús religiós) i sistema de d’espais lliures, segons figura grafiat en el 
plànol adjunt al present Conveni. 
   
III.- Que d’acord amb l’establert en l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, les Administracions Públiques podran celebrar acords, pactes, 
convenis o contractes amb persones tant de dret públic com de dret privat, sempre 
que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles 
de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat.  
 
IV.- Posats de comú acord l’associació esmentada i aquesta Corporació per a la 
consecució de l’objectiu referit, i reconeixent-se mútua capacitat per contractar i 
obligar-se ambdues parts convenen els següents 
 
PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a dur a terme els 
procediments urbanístics i administratius necessaris als efectes de poder disposar 
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d’un emplaçament municipal adequat i compatible urbanísticament amb l’ús religiós 
per poder ser cedit el seu ús en règim de concessió administrativa demanial a l’entitat 
“ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.  

A tal efecte, aquest emplaçament concret s’ubicarà en part dels terrenys inclosos pel 
planejament general vigent en el sector de sòl urbanitzable ”Ortoll 1”, qualificats com 
a sistema d’equipaments col·lectius, compatible amb l’ús religiós, segons figura 
grafiat en el plànol adjunt al present Conveni, respecte al qual en la data de 
signatura del present Conveni s’han iniciat els tràmits per a aconseguir la cessió 
anticipada dels mateixos mitjançant conveni urbanístic amb la propietat actual.   
 
SEGON.- En aquest sentit, aquest Ajuntament es compromet a cedir a l’esmentada 
entitat religiosa, en règim de concessió administrativa, l’ús de 1000 m2 de superfície 
corresponents a dits terrenys qualificats com a equipament col·lectiu.  
 
Aquesta concessió administrativa tindrà eficàcia i efectivitat automàtica, una vegada 
perfeccionada la cessió anticipada esmentada en el pacte anterior, i la resta 
d’actuacions administratives que siguin escaients. 
 
TERCER.- L’espai de culte que construeixi dita associació en l’emplaçament 
municipal cedit haurà de reunir les condicions legalment establertes per al correcte 
desenvolupament de la seva activitat religiosa.    
 
QUART.- Una vegada adquireixi eficàcia i efectivitat d’acord amb l’establert al pacte 
segon, l’esmentada concessió administrativa demanial es regirà per les següents 
CONDICIONS: 
 
1.- La superfície objecte de cessió serà de 1000 m2.  
 
2.- El termini màxim de durada de la concessió administrativa serà de CINQUANTA 
(50) ANYS, a comptar des del moment en què tècnicament i jurídicament es pugui 
materialitzar l’edificació per a espai de culte. Transcorregut aquest termini, revertiran 
les obres i instal·lacions que hi hagin en la finca, de tal manera que el que s’hagi 
edificat passarà a ser propietat de l’Ajuntament sense que aquest hagi de satisfer cap 
indemnització. 
 
L’extinció de la concessió per decurs del termini provocarà la de tota classe de drets 
reals o personals imposats pel concessionari, i a aquest efecte s’inscriurà al Registre 
de la Propietat.  
 
3.- La concessió es fa a títol gratuït, ateses les necessitats argumentades per 
l’associació beneficiària de la mateixa.  
 
4.- Les obres de construcció s’hauran d’iniciar en el termini màxim de TRES (3) ANYS 
des de l’inici dels efectes de la concessió administrativa demanial, per la qual cosa 
haurà de sol·licitar les corresponents llicències d’activitat i llicència d’obres de 
construcció amb antelació suficient, corrent del seu càrrec les despeses que 
s’originin, extingint-se la concessió si no s’edifica en el temps previst i donant un 
termini màxim de DOS (2) ANYS per a la finalització de les obres, (que es començarà 
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a comptar a partir de la data de l’atorgament de la llicència d’obres), la qual cosa es 
constatarà amb l’aportació a aquest Ajuntament del Certificat final d’obres signat per 
l’arquitecte director de les mateixes.  
 
5.- La inobservança dels terminis establerts al punt anterior donarà lloc a l’extinció 
automàtica de la concessió que motiva aquest conveni. Així mateix d’acord amb el 
que disposa l’article 61 b) i f) i concordants del Decret 336/88 Reglament de Patrimoni 
dels Ens locals, aquest terreny no podrà destinar-se a cap altre ús que no sigui el 
d’activitat de culte o de reunió amb fins religiosos i s’haurà d’utilitzar per aquest ús en 
un termini màxim de CINC (5) ANYS a partir de la data en que pot disposar del 
terreny, i s’haurà de mantenir el destí previst durant els cinquanta (50) anys que 
s’estableixen com a termini de la concessió.  
 
Demostrada la no destinació del terreny a l’ús previst n’hi haurà prou amb l’acta 
notarial de constatació de fets, notificada en forma legal, perquè el terreny reverteixi 
automàticament de Ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament.  
 
6.- L’edifici a construir es destinarà exclusivament per a l’activitat de culte o de reunió 
amb fins religiosos, excloent qualsevol activitat lucrativa i respectarà en tot cas la 
normativa d’edificació establerta al Pla General vigent i a la resta de normativa 
sectorial aplicable.  
 
7.- La concessió administrativa serà controlada pels serveis competents de 
l’Ajuntament, que faran un seguiment , tant de les condicions de salubritat, 
sanejament i manteniment del terreny objecte de concessió com dels locals a 
construir. 
 
8.- Totes les despeses que originin la construcció i manteniment dels locals descrits 
aniran a càrrec del concessionari, així com també aniran al seu càrrec totes les 
despeses, drets i impostos que s’originin per l’atorgament de l’escriptura de 
concessió.  
 
9.- No es podrà transmetre la concessió administrativa a tercers sense la prèvia 
autorització de l’Ajuntament que en aquest cas és qui cedeix d’aquest dret, restant 
expressament exclosa qualsevol tipus de subrogació.  
 
Qualsevol transformació, escissió o canvi en la titularitat haurà de ser expressament 
comunicada per escrit a aquesta Corporació, que podrà decidir sobre la resolució de 
la concessió que motiva aquest conveni.  
 
10.- La concessió administrativa serà formalitzada en escriptura pública i inscrita al 
Registre de la propietat per a la seva eficàcia, essent a càrrec del concessionari les 
despeses i impostos que s’originin per l’esmentada formalització.  
 
11.- La present concessió administrativa s’extingirà pel transcurs del seu termini, així 
com per la resta de supòsits regulats a l’article 70 del Reglament de Patrimoni dels 
ens locals i l’article 100 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques.  
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12.- En tot allò que no estigui previst expressament en el present conveni, serà 
d’aplicació supletòria l’establert al Reglament de Patrimoni dels ens locals, la Llei de 
Patrimoni de les Administracions Públiques, i la restant legislació administrativa i de 
dret local que sigui aplicable.  
 
CINQUÈ.- Els termes i condicions establerts en el present conveni podran ser 
revisats i/o modificats per acord d’ambdues parts a petició de qualsevol d’aquestes, o 
per derivar-se obligacions sobrevingudes, en especial les referents a l’aplicació de la 
normativa que resulti aplicable.  
 
I perquè consti i en prova de conformitat, signen el present conveni ambdues parts 
per duplicat exemplar i a un sol efecte al lloc i data indicats ut supra.  
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA PENTECOSTAL EMMANUEL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Vilanova i la Geltrú 7 de juliol de 2009. 
 
REUNITS D’UNA PART 
 
L’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. Joan Ignasi Elena i 
Garcia, autoritzat per aquest acte per acord de Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol  
de 2009 i assistit en aquest acte pel Sr. Josep Gomariz i Meseguer, Secretari acctal. 
d’aquesta corporació i 
 
D’ALTRA PART 
 
El Sr. Mateo Tarmure major d’edat, DNI / NIE  X-3299184-H, actuant en qualitat de 
pastor de l’Església Evangélica Pentecostal Emmanuel de Vilanova i la Geltrú segons 
acredita amb la presentació dels poders atorgats a tal efecte i que s’adjunten a 
l’expedient del present Conveni. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Els representants de L’ESGLÉSIA  EVANGÉLICA PENTECOSTAL EMMANUEL 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, desenvolupen en l’actualitat la seva activitat cultural i 
religiosa al local ubicat al carrer Solicrup, núm. 35 d’aquest municipi, on la referida 
entitat desplega la seva activitat de culte o de reunió amb fins religiosos. 
 
D’acord amb el vigent Pla General d’Ordenació municipal, en el Sector “La Bòbila”, 
on es troba aquest emplaçament, no està admès en l’actualitat l’ús religiós, segons 
estableixen les determinacions de dit Pla General.   
 
Per tal motiu, la referida entitat ha sol·licitat a aquest Ajuntament la possibilitat 
d’admetre urbanísticament l’ús religiós a l’esmentat emplaçament dins el Sector on 
s’ubica, per tal de continuar desenvolupant els seus actes i activitats de culte o de 
reunió amb fins religiosos. 
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II.- Que aquesta Corporació considera que s’ha d’atendre aquesta sol·licitud, al igual 
que s’ha fet amb altres congregacions religioses del municipi amb l’objectiu de 
facilitar l’existència d’emplaçaments al municipi destinats a l’activitat de culte o de 
reunió amb fins religiosos, per la qual cosa té la voluntat d’implementar aquells 
procediments urbanístics que siguin necessaris per poder admetre urbanísticament 
l’ús religiós dins el Sector “La Bòbila” on s’ubica el reiterat emplaçament.  
 
III.- Que d’acord amb l’establert en l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, les Administracions Públiques podran celebrar acords, pactes, 
convenis o contractes amb persones tant de dret públic com de dret privat, sempre 
que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles 
de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat.  
 
IV.- Posats de comú acord l’entitat esmentada i aquesta Corporació per a la 
consecució de l’objectiu referit, i reconeixent-se mútua capacitat per contractar i 
obligar-se ambdues parts convenen els següents 
 
PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a dur a terme els 
procediments urbanístics necessaris, incloses possibles modificacions puntuals del 
Pla General d’Ordenació municipal, als efectes d’admetre urbanísticament l’ús religiós 
dins el Sector “La Bòbila” on es troba l’emplaçament ubicat al carrer Solicrup, núm. 
35 d’aquest municipi, on l’Església Evangélica Pentecostal Emmanuel de Vilanova i la 
Geltrú desplega la seva activitat de culte o de reunió amb fins religiosos, dins 
l’objectiu general de facilitar l’existència d’emplaçaments al municipi destinats a la 
referida activitat, per tal de permetre que aquesta entitat pugui continuar 
desenvolupant els seus actes i activitats de culte o de reunió amb fins religiosos.  
 
SEGON.- En aquest sentit, aquest Ajuntament es compromet a iniciar en el termini 
més breu possible aquelles actuacions administratives dirigides a implementar 
aquells procediments urbanístics que siguin necessaris, incloses possibles 
modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació municipal, per tal de permetre 
l’admissió de l’ús religiós en dit Sector. 
 
TERCER.- La referida entitat es compromet a què el local que es destina per a la 
seva activitat de culte o de reunió amb fins religiosos compti amb les preceptives 
llicències municipals i d’altres autoritzacions que siguin necessàries, així com ha de 
reunir les condicions legalment establertes per al correcte desenvolupament de la 
seva activitat.    
 
QUART.- Els termes i condicions establerts en el present conveni podran ser revisats 
i/o modificats per acord d’ambdues parts a petició de qualsevol d’aquestes, o per 
derivar-se obligacions sobrevingudes, en especial les referents a l’aplicació de la 
normativa que resulti aplicable.  
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I perquè consti i en prova de conformitat, signen el present conveni ambdues parts 
per duplicat exemplar i a un sol efecte al lloc i data indicats ut supra.  
_______________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies senyor alcalde.  Davant la necessitat de diversos, diverses comunitats 
religioses de la ciutat de gaudir d’un espai en condicions per poder exercir el 
culte, el govern municipal s’ha plantejat la possibilitat de continuar fent 
cessions de terrenys perquè aquestes confessions puguin tenir les seves seus 
i desenvolupar les seves activitats de forma normalitzada.   Tradicionalment 
l’església catòlica ha rebut cessions o donacions en aquest sentit però des de 
fa uns anys també figuren a la nostra ciutat doncs confessions que han obert 
espais pel culte i per tant doncs l’any 2001 i 2002 es van signar convenis 
perquè es poguessin desenvolupar activitats religioses no únicament de 
l’església catòlica.  L’equip de govern considera que pot ser una bona 
oportunitat aquest cas, perquè diferents col·lectius puguin regularitzar les 
seves activitats religioses en tot el que això comporta, és a dir, dignificar 
espais, tenir espais, temes de llicències, ordenació dels equipaments, etc.  A 
més hi ha un projecte de Llei al Parlament que preveu tractar aquesta qüestió 
plurireligiosa i per tant, doncs afavorir la convivència religiosa a l’àmbit 
municipal o en els àmbits de les ciutats de Catalunya. En aquest cas el que 
portem avui a consideració dels regidors i per tant que demanaríem que 
votessin a favor, són cessions, convenis que preveuen cessions de titularitat 
municipal que tot i ser municipals doncs passarien a ser durant 50 anys 
d’aquestes entitats i per tant podrien fer viable la construcció d’espais per 
desenvolupar aquestes activitats religioses.  En aquest cas com ha dit el Sr. 
secretari, es tractaria de cedir terreny a la parròquia de Sant Joan Baptista, a 
l’església Evangélica de Filadelfia, a l’Associació Cultural Islàmica i en el cas 
de l’entitat Emmanuel, l’entitat cultural Romanesa el que faríem és tenint en 
compte que estan exercint la seva activitat i que per tant doncs això el que 
volem és afavorir que puguin regularitzar aquestes activitats religioses, doncs 
el que faríem és que fos compatible la seva, el seu, les seves cerimònies 
religioses amb el Planejament i per tant facilitar doncs que puguin tramitar 
llicències i que puguin tramitar doncs totes aquelles sèrie de coses que 
urbanísticament es demana.  
 
Segurament sorgeixen preguntes com si, potser algú, hi ha gent que entén que 
ho te molt clar i de fer el Sr. Agustí Pañella ha fet una explicació jo crec que 
bastant didàctica de tot plegat com ens ho hem de prendre, no únicament per 
una religió sinó per totes les religions i em sembla que ens ha convençut 
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bastant a tots.  Però si no estem convençut, doncs pot ser podem qüestionar el 
fet de que l’Administració pugui cedir espais per a aquestes activitats però és 
que realment és una activitat que hi és, que a més a més genera doncs un 
moviment de gent que no un dia sinó que molts dies a l’any van assistint a 
unes cerimònies que podem compartir o no però que són i que són una realitat 
i que per tant que com administració em sembla que li hem de donar resposta.  
Una possibilitat és aquesta, cedir el terreny i per tant establir un mecanisme 
perquè en els terminis establerts en els convenis, doncs aquestes comunitats 
construeixin aquest equipament doncs per desenvolupar les cerimònies 
religioses.  No vol dir que tots els equipaments hagin de ser equipaments 
religiosos sinó evidentment fer una distribució doncs equilibrada d’aquest 
espais perquè pugui ser compatible les necessitats de la ciutat amb les 
necessitats d’aquests col·lectius que no mouen simplement una persona ni 
dues, ni tres com probablement tothom ha comprovat, sinó que acostumen a 
generar doncs moviment de gent importants.  A més a més s’afegeix que com 
ha dit el senyor Pañella en totes aquestes comunitats hi ha un plus afegit 
d’acció social que també acaben de conformar l’activitat de cada comunitat i 
per tant és una realitat això i entenem que com a administració hi hem de 
donar resposta.   
 
En aquests casos també a més a més teníem precedents i per les ubicacions 
entenem que han de ser llocs d’equipament que permetin doncs aquesta 
comunicació doncs acceptable a mitjans públics i a comunicació que pugui 
permetre doncs entrar i sortir sense provocar altres doncs qüestions o destorbs 
a veïnat com per exemple podria ser doncs estar sota un edifici d’habitatges en 
que qualsevol església que estigués en aquesta situació  doncs evidentment 
només pel fet d’entrar i sortir constantment podria doncs comportar problemes, 
no que fos problema, sinó el fet d’entrar i sortir.  En fi, la proposta, és fer una 
proposta conjunta.  Ens hi sembla que és la diversitat religiosa de la ciutat.  Hi 
ha un grau d’implantació de les entitats que ens han demanat aquesta cessió.  
Hi ha una tradició de presència a la ciutat i sobre tot hi ha un nombre de fidels 
que estan darrera d’ells i que per tant doncs els hem d’escoltar en les seves 
necessitats i que per tant compartim o no el fet religiós, entenem que ens 
trobem en una realitat a la qual hi hem de donar resposta.  A més a més doncs 
d’aquesta manera entenem que treballem també per la igualtat entre les 
diferents creences religioses ja que el que fem son donacions similars per a 
cada comunitat que ens ho ha demanat.  Per tant després de tot això els 
demano el seu vot favorable en aquesta proposta. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Martorell.  Sr. Arrufat. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Moltes gràcies. Gràcies al senyor rector per la seva intervenció que realment 
ha estat d’una gran qualitat i d’una gran filosofia.  La CUP farem una 
intervenció explicant els arguments a favor i en contra que ens porten a 
abstenir-nos en aquesta votació.  No és una abstenció per no prendre el 
compromís de decidir.  És una abstenció per responsabilitat tal com explicarem 
ara. Nosaltres hi votaríem  en contra de la decisió de cedir terrenys de titularitat 
municipal a congregacions religioses per programa polític, perquè en el nostre 
programa polític, no perquè estigui escrit en fulls sinó perquè així ho creiem, no 
és una política pública justificable el fet de cedir terrenys a les congregacions 
religioses.  No creiem que sigui just, no creiem que sigui igualitari, però és 
probable que promogui la igualtat entre les religions però la qüestió no és la 
igualtat entre les religions sinó la igualtat entre els ciutadans, perquè justament 
crea precedents que després difícil ens poden posar més d’una trampa, perquè 
ja se’ls hi va donar, ja se’ls hi va cedir terreny als Testimoni de Gehovà, però 
ara se’ls hi cedeix terrenys a 4 entitats més. Poden venir d’altres, ens poden... 
etc. i per tant pensem que és un antecedent, és un precedent perillós perquè 
Vilanova no va sobrada de terrenys públics, perquè és un bé escàs el sòl 
municipal i perquè creiem que potser haurien altres necessitats, altres serveis 
socials bàsics, altres serveis públics que tindrien, que segurament serien 
bastants més necessaris. Fan anys i anys que demanen el poble de Vilanova i 
que hauria d’anar doncs en sòl municipal hi això doncs resta sòl municipal i 
justament perquè en sembla molt bé la idea de promoure el diàleg però no 
confonguem promoure el diàleg  entre religions a promoure les religions perquè 
és molt diferent, promoure el diàleg a promoure religions. Perquè posar una 
congregació religiosa en una punta de la ciutat i l’altra a l’altra punta de la 
ciutat, de diàleg en té poc, el diàleg segurament el farà, no ho dubto, en 
absolut, no dubto en absolut d’aquesta voluntat compartida per tothom.  Però 
no és cedint terrenys a cada punta la ciutat com es promou el diàleg entre 
religions, així es promouen les religions.  I repeteixo no tots ens adscrivint en 
una religió.  Per tant no és una cosa que compartim tots.  I a més a més venim 
d’una història, venim d’un passat polític en el que això ha estat un punt central, 
elemental de la història d’aquest país i de l’actualitat d’aquest país, mediàtica i 
cultural d’aquest país, la presència de les religions i la seva presència a l’espai 
públic.  Però per altra banda nosaltres votaríem a favor per altres arguments 
d’aquesta proposta.  El principal és per responsabilitat.  Justament perquè les 
religions, i pensem el que pensem d’elles, agrupen a la nostra ciutat a molta 
població que tenen tot el seu dret de desenvolupar les seves activitats doncs 
amb dignitat en espais adequats per desenvolupar-la i perquè no voldríem fer 
un greuge comparatiu evidentment.  Perquè ja s’ha començat aquesta cursa de 
cedir terrenys públics, està començant i no és una cosa recent i ara 
evidentment seria una greuge comparatiu unes sobre tot per la comunitat 
Emmanuel i per l’Associació Cultural Islàmica, seria un greuge comparatiu que 
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ara justament paréssim les cessions de terreny ara que els hi toca a ells.  I per 
tant per això hi votaríem a favor.  I votarem a favor perquè a banda de que 
siguin religions n’hi ha com a mínim dues que representen comunitats 
d’immigrants i mereixen una especial atenció pel fet que son comunitats que no 
demanen moltes coses en l’espai públic de la nostra ciutat. I que ara que 
demanen tenir un espais, doncs per poder-se segurament trobar amb els seus, 
i fer-ho servir no només d’espai religiós sinó segurament d’espai cultural, de 
comunitat, etc. doncs és necessari que hi sapiguem respondre justament per 
afavorir la convivència.  I després hi votaríem a favor també perquè la pluralitat, 
també la pluralitat religiosa, és un actiu positiu a la nostra ciutat, tot i que també 
és un repte.  És un repte, segurament per a la convivència.  Per tant valorant 
els arguments que tenim en contra que són per principis i per programa polític i 
valorant els elements que hi hem trobat a favor que és per responsabilitat i per 
evitar greuges comparatius i sobre tot per donar veu i espai i dignitat a 
comunitat religioses, però sobre tot a comunitats culturals de la immigració, la 
CUP ha optat per fer un vot d’abstenció responsable.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Arrufat.  Senyor Álvaro. 
 
TOMÀS ALVARO 
 
Gràcies senyor alcalde.  Bé.  Esquerra Republicana s’abstindrà.  S’abstindrà 
perquè al 1995, ja va fer una intervenció en una línia quan s’havia de cedir uns 
espais per a 2 religions que ens havien demanat també uns espais per poder 
doncs realitzar el seu espai de culte.  I celebro la seva intervenció perquè no 
entra en contradicció amb l’abstenció d’Esquerra Republicana.  Perquè una 
cosa és facilitar, ajudar, buscar les maneres de que es puguin desenvolupar 
les religions amb tranquil·litat i normalitat i una altra cosa és la cessió d’aquests 
espais per part d’una  institució pública perquè es pugui doncs realitzar aquest 
temple. Des d’Esquerra sempre hem considerat des de la licitat de que lo 
públic és públic i lo privat és lo privat, i per tant que totes les confessions 
religioses tenen els seus afins i que per tant que haurien de ser ells els que 
haurien de que en aquest cas, sufragar amb les despeses que signifiquen 
doncs, amb les aportacions que fessin, no?  Per una qüestió de que el sistema 
públic ha de ser el màxim de repartició pels ciutadans i que hi ha altres 
maneres i altres formes per arribar a acords amb aquests religions, és a dir, 
des dels convenis, des dels acords i en aquest cas val a dir que hi ha moltes, 
molts convenis i molts acords tenen la religions catòlica, en la que vostès està, 
com amb els romanesos com amb tots els que fins en aquest moments estem 
a la nostra ciutat.  Però l’acord de cessió d’un espai per en aquest cas, per part 
de l’Ajuntament, sigui a 50 anys que és el que ens permet la llei o no sigui a 50 
anys, considerem que és un greuge comparatiu amb altre tipologia d’entitats de 
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la ciutat que seria entrar en contradicció.  No obstant celebro la seva 
intervenció i sap que estem a disposició amb allò que més faci falta però que 
des de l’any 95 fins el dia d’avui nosaltres ens quedat sempre sols ara no ens 
queden sols ja no serem els dolents de la pel·lícula per entendre’ns en que 
pensem que la cessió d’aquests espais per una religió no entra dins del que és 
la funció d’una administració pública. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Jo en primer lloc voldria fer una molt breu consideració de valoració 
positiva de la intervenció de Mossèn Agustí en relació al caràcter religiós i totes 
aquelles, tots aquells elements que poden formar part de la religió.  I en aquest 
sentit explicitar que el posicionament que expressarà el nostre grup no serà 
tant en clau religiosa, la qual quina llibertat perfectament doncs, respectem i 
que a més a més creiem que també s’ha de tenir en consideració el fet de que  
una majoria molt important de la nostra població expressa una religió que és la 
catòlica i encara més majoritàriament la religions d’arrel cristiana. Però els 
arguments que exposaré per fitxar la nostra posició no tenen tant a veure amb 
els aspectes religiosos sinó que tenen més a veure amb aspectes municipals i 
amb aspectes urbanístics. I en aquest sentit el nostre grup valorarà 
positivament i valora positivament els convenis que es porten a aprovació per 
dos motius.  Un primer pel fet que allò que havia estat objecte de crítica per 
part del nostre grup municipal en anys anteriors per tal de no donar suport Sr. 
Álvaro, no va estar sol en alguna ocasió, per tal de no donar suport a la cessió 
de terrenys municipals, confessions religioses o inclús a altres entitats per 
exercir algunes altres activitats, era el fet que enteníem que en aquests 
convenis havia de quedar clar que les entitats que obtenien la cessió d’aquests 
terrenys municipals disposaven del finançament necessari per realitzar les 
construccions que eren objecte del conveni i així nosaltres ho varem expressar 
ja en els últims convenis de cessió de terrenys que s’havien fet en aquest 
ajuntament i celebrem que en aquests convenis que venen avui en els que hi 
ha cessió de terrenys perquè això també convé clarificar-ho en el cas de 
l’entitat Cultural Romanesa Emmanuel no hi ha cessió de terrenys, hi ha un 
canvi d’usos del Pla General però no hi ha una cessió concreta.  Es preveu la 
reversió o la possibilitat de la reversió de la cessió si en un termini determinat, 
3 anys concretament, no s’han iniciat o no s’ha realitzar la construcció.  I per 
tant, des d’aquest punt de vista ho valorem positivament perquè això evita que 
hi hagi cessions indeterminades en el temps que no s’acaben d’executar ni 
s’acaben de materialitzar mai. Fins i tot vull recordar que una de les cessions 
que es va fer amb aquestes característiques va ser ja a l’església Evangèlica 
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Filadelfia, a la qual se li va cedir un terreny que no van poder materialitzar en el 
seu moment i vam haver de tornar a passar per Ple a acordar la reversió de la 
cessió d’aquests terrenys perquè no havien pogut fer front a la construcció de 
caire religiós que es pretenia en aquell conveni.  Aquesta és una primera 
qüestió que consideràvem positiva.  La segona és el fet de donar sortida com 
havia expressat  en la línia de donar sortida a les necessitats de les diferents 
confessions religioses.  Però en el cas dels convenis que es porten a 
aprovació, n’hi ha un concretament, el de l’Associació Cultural Islàmica que en 
el nostre parer hi ha 2 elements que ens recomanen i que faran que votem en 
contra d’aquest conveni.  I són els següents.  El primer, hi ha un conveni, hi ha 
un conveni de gener de l’any 2008, en el qual es dóna sortida, es dóna una 
solució a les necessitats d’aquesta associació, a les necessitats d’aquesta 
confessió.  I no se’ns ha explicitat els motius pels quals aquell conveni de 
gener del 2008, no s’ha dut a terme.  No se’ns ha explicat i no se’ns han donat 
les raons per la qual no és possible dur a terme aquell conveni.  Concretament 
aquell conveni l’associació Cultural Islàmica es comprometia a adquirir amb 
unes condicions de negociar amb l’empresa municipal PIVSAM una de les 
naus de les quals n’hi ha moltes per vendre, em consta, que aquesta empresa 
ha construït en el torrent de Santa Magdalena, i per tant, entenem que havent-
hi aquest conveni que ara es procedeixi a la cessió de superfície d’un altre 
terreny, en primer lloc no és adequat, però en segon lloc tampoc no 
considerem adequat el indret concret per motius urbanístics al qual es realitza 
la cessió en aquesta entitat.  I per tant per aquests motius demanarem la 
votació separada dels convenis, i anunciem el nostre vot contrari en el conveni 
amb l’Associació Cultural Islàmica.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Rodríguez.  Sra. Glòria Garcia. 
 
GLORIA GARCIA 
 
Sí, gràcies.  Nosaltres també volem agrair la intervenció de Mossèn Agustí, per 
la seva oportunitat i per la seva brillantó.  El grup de Convergència i Unió 
votarà a favor d’aquesta d’aquesta proposta.  Des del grup de Convergència i 
Unió considerem molt oportú atorgar espais públics perquè la gent pugui 
realitzar les diferents formes d’expressió religiosa.  A més a més quan 
aquestes entitats signants tenen un arrelament en la nostra ciutat i a més a 
més compten amb un nombre important de fidels.  És una dada important i 
penso que a l’espai, podem estar a favor o en contra però el que està clar és 
que és una realitat social, que la gent té la necessitat d’expressar-se de forma 
a través d’una religió i això ha d’anar acompanyat d’un espai adequat i digne 
per poder exercir aquestes activitats.  És per això que nosaltres votarem a 
favor.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Molt bé.  Si els hi sembla passarem a la votació.  Vots a favor de la primera de 
les cessions.  Sí?  De la cessió a la parròquia de Sant Joan Baptista.  Que?  
Quin problema hi ha? 
 
SECRETARI 
 
Pensava que també es votava a l’hora la de l’església Evangèlica de Filadelfia. 
 
ALCALDE 
 
Fent-les per separat. Fent les 4 així.  Un per un.  Serà més ràpid.  Vots a favor 
de la cessió, bueno, de conveni amb l’entitat parròquia de Sant Joan Baptista. 
Abstencions?   
 
Vots a favor: PSC, CIU, PP i ICV-EA (21)  
Abstencions:  ERC i CUP (2) 
 
S’aprova amb les dues abstencions d’Esquerra Republicana i de la CUP. 
 
En favor de l’Església Evangèlica de Filadelfia. Vots a favor? Abstencions? El 
resultat és exactament el mateix. 
 
Vots a favor: PSC, CIU, PP i ICV-EA (21)  
Abstencions:  ERC i CUP (2) 
 
S’aprova amb les dues abstencions d’Esquerra Republicana i de la CUP. 
 
Conveni amb l’Associació Cultural Islàmica.  Vots a favor? Abstencions? Vots 
en contra?  Amb el vot en contra del PP, l’abstenció del grup de la CUP i 
d’ERC i el vot a favor de la resta de grups. 
 
Vots a favor: PSC, CIU, i ICV-EA (19)  
Vots en contra: PP (2) 
Abstencions:  ERC i CUP (2) 
 
S’aprova amb les dues abstencions d’Esquerra Republicana i de la CUP i el vot 
en contra del PP. 
 
En aquest moment surt de la sala el Sr. Santiago Rodríguez Serra. 
 
I en favor d’Emmanuel, Entitat Cultural Romanesa. Vots a favor? 
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TOMÀS ÁLVARO 
 
Aquí sí que voto a favor jo.  Si, perquè aquí sí, perquè és un canvi d’ús. 
 
ALCALDE 
 
 Abstencions?  Molt bé.  En aquest cas només hi ha l’abstenció de la CUP.  El 
vot a favor perquè és un canvi d’ús, i no una cessió de terreny.  Per tant ERC 
vota a favor.  Per tant, vots a favor de CIU, bueno tots els grups excepte de, 
perdoneu, de la CUP que s’absté.   
 
Vots a favor: PSC, CIU, PP,  ICV-EA i ERC (21)  
Abstencions:  CUP (1) 
 
S’aprova amb el vot a favor de tots els grups l’abstenció de la CUP. 
 
 

  11. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE NOMS 
AL SECTOR MASIA DEL NOTARI, A UNA PLAÇA DEL CARRER 
VALÈNCIA DEL BARRI DEL TACÓ I A UNA ALTRA DEL SECTOR 
FONDO DE SOMELLA, A UNS PASSATGES DEL SECTOR 
L’ARAGAI 1, AIXÍ COM ALGUNES MODIFICACIONS I/O 
RECTIFICACIONS ORTOGRÀFIQUES DEL NOMENCLÀTOR DE 
LA CIUTAT.  

 
En aquest moments es reincorpora a la sessió el Sr. Santiago Rodríguez. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs passem al següent punt que és l’aprovació de noms al sector 
Masia del Notari, a una plaça del carrer València del Barri del Tacó a una altra 
del sector Fondo de Somella, a uns passatges del sector de l’Aragai 1, així 
com algunes modificacions i/o rectificacions ortogràfiques del nomenclàtor de 
la ciutat. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta. 
 
El dia 29 d’octubre de 2008 la Comissió Municipal de Treball per la 
Nomenclatura dels Vials Públics a la ciutat va informar favorablement el donar 
nom a uns passatges del sector l’Aragai, a sol·licitud del Departament de 
Serveis Viaris, atès que hi ha elements que cal tenir cura i que és impossible 
localitzar la seva situació per fer una reparació, i algunes rectificacions 
ortogràfiques en el nomenclàtor oficial de la ciutat. 
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El dia 25 de juny de 2009, l’esmentada Comissió va informar favorablement el 
donar nom al sector Masia del Notari, a una plaça del barri del Tacó, a 
sol·licitud de l’AV, i a una altra del sector Fondo de Somella, així com algunes 
rectificacions ortogràfiques el nomenclàtor oficial de la ciutat. 
 
Vista la proposta de la comissió informativa de l’àrea de Ciutat Sostenible i 
Participació, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER.  Aprovar els noms del sector Masia del Notari, com: 
 

• Carrer del Mas Galceran 
• Carrer del Mas n’Alegret 
• Carrer dels Masos 
• Carrer del Mas Borràs 
• Carrer de les Oliveres 

 
Els noms de carrer de les Oliveres i carrer dels Masos són continuació de la 
nomenclatura dels sectors col·lindants, adjuntant-se plànol de situació. 
 
SEGON. Aprovar com a plaça de la Cucanya una plaça situada al carrer 
València, al darrera del local municipal del Tacó. 
 
S’adjunta plànol. 
 
TERCER. Aprovar el nom de plaça de la Podadora a una plaça situada al 
sector Fondo de Somella, situada entre els carrers de l’Agricultura, carrer de la 
Podadora i carrer de la Falç. 
 
S’adjunta plànol. 
 
QUART. Aprovar els noms d’uns passatges del sector l’Aragai, com: 
 

• Passatge dels Estornells 
• Passatge del Pi 
• Passatge del Colibrí 
• Passatge de la Cadernera 

 
I quina situació consta en el plànol que s’adjunta. 
 
CINQUÈ. Aprovar, del nomenclàtor oficial de la ciutat, les rectificacions 
següents: 
 

• Camí de la Masia d’en Frederic (fins ara camí de la Masia en 
Frederic) 
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• Carrer de Miquel Martí i Pol (fins ara carrer de Miquel Martí i Pol) 
• Carrer de la Masia del Notari (fins ara carrer de la Masia d’en Notari) 
• Plaça de la Masia del Notari (fins ara plaça de la Masia d’en Notari) 
• Passatge de la Masia del Notari (fins ara passatge de la Masia d’en 

Notari).” 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor? S’aprova per unanimitat.   
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  12. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. RATIFICACIÓ DE 
L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 9 DE JUNY DE 
2009, D’APROVACIÓ  DEL CONVENI DE  COL·LABORACIÓ AMB 
ADIGSA SOBRE GESTIÓ DE PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER A 
LLOGUER SOCIAL A VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat 12 que és la ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
Local de 9 de juny de 2009, d’aprovació del conveni de col·laboració amb 
ADIGSA sobre gestió de programa de mediació per a lloguer social a Vilanova 
i la Geltrú. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta. 
 
La presidenta de la comissió informativa, proposa al Ple Municipal la ratificació 
del següent acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2009: 
 
“I.- La política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya i dels ens municipals 
requereixen l’establiment de tot un seguit de mesures per al foment públic de 
l’habitatge, facilitant l’accés de la ciutadania als recursos institucionals evitant 
disfuncions i duplicacions en la prestació dels serveis en matèria d’habitatge. 
 
II.- La legislació actual estableix que el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat podrà subscriure convenis amb els ajuntaments o 
altres administracions locals per establir els termes de la col·laboració per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques competència de la Generalitat. 
 
III.- El Departament de Medi Ambient i Habitatge mitjançant Adigsa, empresa 
pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge ha redactat una 
proposta de conveni que proposa signarà l’ajuntament Vilanova i la Geltrú, per 
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a la gestió del Programa de mediació per al lloguer social en el municipi de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
IV.- Per tot l’exposa’t i d’acord amb les competències que atorga a l’alcalde 
l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions 
de l’alcalde a la Junta de Govern Local de data  21 de juny de 2007, aquesta 
Junta de Govern Local, a proposta de la comissió informativa de l’àrea de 
Ciutat Sostenible i Participació, acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i l’ajuntament Vilanova i la Geltrú, per a la gestió del 
Programa de mediació per al lloguer social en el municipi de Vilanova i la 
Geltrú.  El text del conveni s’adjunta com Annex I. 
 
SEGON. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
TERCER. Les obligacions  que s’originin a l’ajuntament amb motiu del conveni 
que s’aprova es satisfarà amb els mitjans personals i materials de que ja 
disposa, sense cap increment de despesa i també amb càrrec als ingressos 
provinents d’Adigsa. 
 
QUART. Facultar l’alcalde per a la signatura del referit conveni en 
representació de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ. Notificar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya del present acord.” 
______________________________________________________________ 
 
Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per la gestió del Programa de mediació per al lloguer social en el 
municipi de Vilanova i la Geltrú.  
 
Barcelona, 15 de juny de 2009  
 
REUNITS  
 
D’una part el senyor Frederic Linares i Aguilar, conseller delegat de l’empresa 
pública Adigsa, que actua en virtut de les facultats atorgades pel Consell 
d’Administració de la societat en data 29 de desembre de 2006.  
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D’altre el senyor Joan Ignasi Elena García, alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.  
 
Les parts formalitzen aquest conveni per crear la Borsa d’Habitatge per al Lloguer 
Social que formarà part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, en base als 
següents:  
 
ANTECEDENTS  
 
I. El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en l’exercici de les competències 

en matèria d’Habitatge, ha impulsat el Decret 244/2005, de 8 de novembre, 
d’actualització del Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007, amb el qual 
s’implementa el Programa de Mediació per a l’habitatge de lloguer social i el 
parc desocupat. Aquest Decret s’ha acordat prorrogar l’any 2008, segons el 
Decret 262/2008 de 23 de desembre.  

 
II. Un dels eixos prioritaris del Decret 244/2005 és l’accés a l’habitatge en règim 

de lloguer a preus assequibles. Amb aquesta finalitat, s’ha posat en marxa la 
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social per incrementar l’oferta de lloguer a 
preus moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos, donant 
suport i coordinant les borses locals d’habitatge per al lloguer social, avui 
existents, i impulsant la creació d’altres de noves per cobrir tot el territori de 
Catalunya.  

 
III. En l’article 46, apartats 3 i 4, s’estableix que la Xarxa de Mediació per al 

Lloguer Social serà gestionada i coordinada per Adigsa, i que les tasques de 
la Xarxa s’establiran mitjançant conveni entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, Adigsa i les borses locals d’habitatge.  

 
IV.  L'article 49 preveu que les borses d’habitatge per al lloguer social municipals 

o supramunicipals, puguin ser gestionades directament per l'administració 
local, mitjançant una entitat municipal o supramunicipal, o mitjançant una 
entitat gestora.  

 
V. Sigui quina sigui la modalitat de gestió, el Decret preveu que el Departament 

de Medi Ambient i Habitatge faci una aportació específica pels serveis de 
mediació prestats.  

 
VI. D’altra banda, el capítol VI del referit Decret posa en marxa un programa per a 

la prevenció de l'exclusió social residencial, mitjançant la concessió d’ajuts 
per pagar el lloguer a famílies amb risc d’exclusió residencial.  

 
VII. En relació a l’esmentat programa, l’article 44.1 preveu que en els supòsits de 

sol·licitants d’ajuts al lloguer previstos en els apartats c) i d) de l'article 42.1, 
les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social, de les entitats col·laboradores signants de convenis.  
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VIII. Així mateix, en l’article 45.1 es preveu la subscripció de convenis de 

col·laboració amb entitats o organismes l’activitat habitual dels quals és la 
mediació en el lloguer residencial, perquè donin suport a llogaters que tenen 
dificultats per gestionar els ajuts al lloguer, i perquè tramitin, gestionin i, si 
s’escau, abonin, els ajuts previstos en el capítol 6, de prevenció de l’exclusió 
social residencial.  

 
IX. En el mateix Decret l’ article 56, estableix un programa de cessió d’habitatges 

desocupats, per ser gestionats per Adigsa o pels ens gestors de les borses 
d’habitatge per al lloguer social, a fi que aquests habitatges siguin arrendats a 
preus moderats.  

 
X. En l’àmbit de l’exercici de les competències que li són pròpies, els municipis i 

demés ens locals tenen un important paper a desenvolupar en l’àmbit de les 
polítiques d’habitatge.  

 
XI. El R.D. 1472/2007, de 2 de novembre, regula la Renda Bàsica d’Emancipació 

amb ajuts adreçats als joves de 22 a 30 anys. La Secretaria d’Habitatge ha 
subscrit un conveni amb el Ministerio de la Vivienda per desenvolupar la 
gestió d’aquests ajuts a Catalunya, mitjançant la Xarxa de Mediació.  

 
Amb la finalitat de col·laborar en la creació i desenvolupament de la Borsa 
d’Habitatge per al Lloguer Social i atendre coordinadament les accions adreçades 
a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones o unitats de convivència que 
demostrin necessitat d’un habitatge i, d’acord amb el Decret 244/2005, el Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els articles 6 i 15 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
ACORDS  
 
Primer.- Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de relacions entre Adigsa, empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a 
la creació i desenvolupament de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social al 
municipi de Vilanova i la Geltrú, i formalitzar la col·laboració entre les 
Administracions Públiques signatàries així com l’encàrrec de gestions segons allò 
que preveu la llei 30/1992, de 26 de novembre.  
 
Segon.- Entitat col·laboradora  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Borsa d’Habitatge per al 
Lloguer Social establerta en l’esmentat municipi, es constitueix com a entitat 
col·laboradora de l’Administració de la Generalitat per tramitar i gestionar les 
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sol·licituds de subvencions i, si s’escau, el pagament dels ajuts dels programes 
previstos en els articles 42 a 58, del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’acord 
amb el que es preveu en aquest conveni.  
 
Tercer.- Compromisos d’Adigsa, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya  
 
1. Adigsa aportarà a la Borsa per al lloguer Social:  
 
1.1. Una quantia de 450 € per contracte de cessió o de lloguer signat, o per 
habitatge obtingut, gestionat i cedit a Adigsa per destinar-lo a lloguer, que 
compleixi els requisits establerts a l’article 50.2,a) del Decret 244/2005, i amb les 
següents condicions:  
 

a) Que hagi transcorregut un mínim de tres mesos de vigència.  
 
b) Que l’arrendatari estigui al corrent de les rendes de lloguer o, en el seu 

defecte, tingui un acord amb el propietari.  
 
c) Que no s’hagin executat les pòlisses d’assegurança.  
 
d) Que s’acrediti per part de la Borsa el seguiment del compliment del 

contracte i la resta de normes generals de convivència per part del 
llogater.  

 
1.2 Una quantia de 200 euros pel seguiment tant del contracte de cessió o de 
lloguer signat des de la Borsa, com de l’habitatge obtingut, gestionat i cedit a 
Adigsa per destinar-lo a lloguer per cada un dels anys posteriors al de signatura.  
 
1.3 Una quantia 50 euros per els ajuts al lloguer tramitats.  
 
1.4 Aquestes aportacions, restaran condicionades a l’existència de crèdit o 
dotació pressupostaria suficient per atendre els compromisos derivats d’aquest 
conveni de col·laboració.  
 
2. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social assegurances 
multirisc de la llar i de caució per a tots els habitatges que llogui d’acord amb els 
requisits del Decret 244/2005.  
 
3. Fer el seguiment i control dels habitatges que la Borsa d’Habitatge per al 
Lloguer Social obtingui cedits de propietaris.  
 
4. Establir el sistema de gestió per dur a terme obres de rehabilitació en els 
habitatges llogats o cedits a través de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, 
o cedits a la pròpia Adigsa quan els propietaris no vulguin o no les puguin 
realitzar.  
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5. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social una eina 
telemàtica de funcionament en xarxa, com a suport de la gestió de la Borsa.  
 
6. Donar suport formatiu al personal de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social 

per al desenvolupament adequat de les seves tasques professionals.  
 
7. Establir un sistema de seguiment i de valoració de la qualitat de la gestió de la 

Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i celebrar reunions periòdiques a fi 
d’avaluar els resultats i impulsar noves propostes.  

 
8. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social els diferents 

acords i convenis que signi amb institucions i entitats a fi de potenciar la Xarxa 
de Mediació per al Lloguer Social.  

 
9. Coordinar i gestionar la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, segons allò 

que disposa la disposició addicional primera, lletres b) i c) del Decret 
573/2006, de 19 de desembre.  

 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament Vilanova i la Geltrú, a exercir a través 
de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social  
 
1. Impulsar i facilitar la signatura de contractes de lloguer a preus per sota de 

mercat lliure per a unitats arrendatàries que compleixin els requisits de l’article 
47 del Decret 244/2005, mitjançant la realització dels següents serveis:  

 
a) Recepció de sol·licituds i informació sobre el programa de la Xarxa de 

Mediació per al Lloguer Social, i altres mesures de foment de l’habitatge 
social contemplades al Decret 244/2005.  

b) Assessorament jurídic i tècnic sobre habitatge i sobre la normativa 
aplicable als contractes de lloguer.  

 
c) Captació d’habitatges a partir d’un bon coneixement del mercat, de la 

difusió dels programes d’ajuts, i d’entrevistes amb propietaris i 
administradors de finques.  

 
d) Conciliació entre l’oferta de l’habitatge i la demanda.  
 
e) Visita als habitatges oferts per comprovar-ne el seu estat de conservació i 

el seus equipaments.  
 
f) Signatura, gestió i supervisió de contractes, i tractament de la 

documentació, gestió de les fiances; sol·licitud i seguiment de les 
assegurances de caució i multirisc.  
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g) Tractament informàtic obligatori de les dades a partir de les eines 
telemàtiques pròpies de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social 
corresponents a la gestió de les Borses i a la tramitació dels ajuts.  

 
h) Seguiment de l’estat de la relació contractual entre propietaris i llogaters.  
 
i) Seguiment de la tramitació de les sol·licituds d’ajuts i subvencions de les 

quals puguin beneficiar-se les parts implicades, amb la comprovació 
prèvia de la situació dels sol·licitants.  

 
2. Tramitar i gestionar les sol·licituds d’ajuts a llogaters, objecte d’aquest Conveni. 
 
3. Tramitar i gestionar les sol·licituds de subvenció dels propietaris d’habitatges 

llogats o cedits a la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, per a les obres 
realitzades per posar al dia l’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 50 
del Decret 244/2005.  

 
4. Dur a terme o col·laborar amb Adigsa en la realització d’obres de rehabilitació 

en els habitatges que es lloguin o s’obtinguin per cessió dels propietaris, quan 
aquests no puguin realitzar-les directament.  

 
5. Aplicar les propostes i acords del Comitè de Pilotatge de la Xarxa de Mediació 

per al Lloguer Social establert a l’article 49.5 del Decret 244/2005, amb la 
finalitat que es pugui dur a terme la verificació i avaluació del funcionament de 
la Xarxa de Mediació per al Lloguer social.  

 
6. Col·laborar amb Adigsa en el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de 

la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, facilitant la informació que se li 
requereixi amb aquest objectiu, i fent un bon ús de les eines que a aquest fi es 
determinin, així com amb l’elaboració d’informes periòdics sobre la marxa i 
funcionament. 

 
Cinquè.- Compromisos directes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
 
1. Fer-se càrrec de les despeses de la posada en marxa i funcionament de la 

Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social: infraestructura adequada, recursos 
humans, recursos materials, eines informàtiques i totes aquelles necessàries 
per al normal desenvolupament d’una oficina amb atenció al ciutadà.  

 
2. Comunicar a Adigsa:  
 
2.1 Les modificacions que en un futur es puguin realitzar respecte la modalitat de 
gestió de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que s’ha constituït.  
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2.2 L’obtenció d’altres aportacions o ajuts que rebi per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals.  
 
2.3 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni.  
 
Sisè.- Finançament  
 
1. Adigsa, tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti 
l’Ajuntament a través de la Borsa, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a 
continuació.  
 
a) Pagament fix per serveis mínims de la Borsa  
 
Adigsa farà un pagament d’import de 20.280 euros, IVA inclòs, per exercici, per 
cobrir les despeses dels serveis mínims d’atenció ciutadana i assessorament 
relacionats amb els programes i ajuts de la Xarxa de Mediació per el Lloguer 
Social, i pels ajuts per el pagament de lloguers.  
Aquests imports s’estableixen per cobrir part de la despesa del personal que 
s’assigna a la Borsa per realitzar aquestes tasques i d’acord amb el nombre 
d’habitants als que potencialment la Borsa donarà servei (Annex 1)  
 
b) Pagament en funció del nombre de tràmits i serveis realitzats  
 
Adigsa farà un pagament anual addicional a l’anterior que tindrà en compte el 
nombre d’expedients, gestions i tràmits, a més de les mediacions pel lloguer 
social, d’acord amb els barems següents, IVA inclòs:  
 
1. Mediació lloguer social.............................................................450 euros  
2. Seguiment mediació lloguer social...........................................200 euros  
3. Tramitació ajuts per al pagament lloguer ..................................50 euros  
 
Setè.- Tramitació dels pagaments  
 
1. La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior 
es realitzarà de la següent manera:  
 
a) Primer pagament  
 
Aquest pagament es farà per l’import de 20.280 euros, IVA inclòs, un cop signat 
aquest conveni per a l’any 2009, i en el primer trimestre de cada exercici, si es 
produeix la pròrroga prevista al pacte onzè. Aquest pagament es justificarà 
mitjançant factura.  
 
b) Pagaments posteriors:  
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Els pagaments posteriors es farà un cop acreditada l’activitat de la Borsa, 
mitjançant la presentació a Adigsa de les factures justificatives de les activitats 
realitzades on es farà constar el nombre de mediacions realitzades, com també 
les referents a d’altres serveis pactats en aquest conveni, i un cop contrastada 
amb les dades que disposi Adigsa.  
 
A més, certificació de justificació de l’activitat. Tant pel que fa al personal adscrit a 
la Borsa com per les gestions de medició i ajuts tramitades. Aquesta certificació 
es presentarà a Adigsa, abans del 15 de novembre de cada any.  
 
Vuitè.- Publicitat  
 
En un lloc visible de l’oficina on estigui ubicada la Borsa d’Habitatge per al Lloguer 
Social es mostrarà que el servei de mediació és fruit de la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Secretaria d’Habitatge del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l’empresa pública 
Adigsa, i si s’escau, d’altres Administracions Públiques.  
 
Així mateix, en tota la difusió i publicitat que es faci de la Borsa d’Habitatge per al 
Lloguer Social es farà constar, de manera clara i explícita, la procedència dels 
ajuts públics.  
 
Novè.- Seguiment  
 
El Comitè de Pilotatge de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social farà el 
seguiment d'aquest conveni i farà les propostes que estimi convenients per a la 
interpretació, modificació, aplicació, execució i, en el seu cas, resolució del 
present conveni.  
 
Desè.- Resolució de controvèrsies  
 
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.  
 
Onzè.- Vigència i eficàcia  
 
El present conveni té vigència fins al 31 de desembre de 2009 i podrà ser 
prorrogat, per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment.  
 
I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present document, en 
dos exemplars i a un sol efecte. 
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ANNEX  
 
Taula d'aportacions inicials a percebre per les Borses de Mediació pel Lloguer 
Social establertes en funció de la població corresponent als territoris dels 
ajuntaments dels quals depengui la Borsa (*):  
 

Pagament fix  
Amb menys de 10.000 
habitants  

10.140 €  

Entre 10.000 i 20.000 
habitants  

12.168 €  

Entre 20.000 i 50.000 
habitants  

15.210 €  

Entre 50.000 i 100.000 
habitants  

20.280 €  

Amb més de 100.000 
habitants 

25.350 €  

 
ALCALDE 
 
Sr. Oller, si us plau. 
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies senyor alcalde.  Si el que avui portem a ple de fet és la ratificació de 
l’acord que es va prendre a Junta de Govern de 9 de juny, perquè així ens ho 
demana el conveni, que es ratifiqui per Ple aquest conveni. El que es tracta, 
breument, és de portar doncs una de les polítiques d’habitatge competents de 
la Generalitat a través de la signatura d’aquest conveni i a través de l’Oficina 
Local de l’Habitatge, per intentar mobilitzar tot aquest pack d’habitatges buits 
que tenim al municipi a través de la borsa social i posar d’acord entre 
propietaris i llogaters.  És a dir, el que es tracta és a través d’una borsa, a 
través d’un llistat de tot aquell propietari d’algun habitatge buit que vulgui 
posar a disposició aquest habitatge al seu ajuntament amb l’aval de que 
l’administració està darrera en quant a impagament, en quant a atemptats 
contra la propietat, si em permeten, és a dir, l’estat del pis ha d’estar totalment 
impecable, i així se li retornaria, i d’una altra banda es buscaria un llogater 
amb unes condicions socials  que des de la regidoria de Serveis Socials doncs 
buscaríem les necessitats socials, intentar posar d’acord també a un preu just 
d’ajuda social entre propietari i llogater.  L’important és que el propietari 
sempre ha de tenir present que l’aval de l’administració, tant local com de la 
Generalitat està darrera, i el llogater també ha de tenir present que a través de 
l’Oficina Local de l’Habitatge, se li poden tramitar tots aquells ajuts doncs tant 
de la renda bàsica d’emancipació, com el lloguer social, com el del lloguer,  
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totes aquestes subvencions que tramiten les diferents administracions doncs 
se li tramitarien.  L’objectiu bàsic per a nosaltres, intentar mobilitzar tot 
l’habitatge buit que tenim al nostre municipi per posar-ho en el mercat.  
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Sr. Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Si.  Tal i com ja vam parlar a la comissió informativa nosaltres evidentment 
estem molt d’acord amb aquest programa.  Només tenim la preocupació que 
veiem que comparteix el govern doncs que pugui continuar més enllà del 31 
de desembre, és a dir, que es pugui renovar el conveni amb el Ministerio de 
Trabajo y Inmigración, i, però el que no entenem és el punt a l’ordre del dia del 
Ple, una ratificació, vull dir el programa ja està signat, ai, el conveni ja està 
signat, està publicitat, s’ha fet propaganda,  i no és poca la propaganda que 
pot fer l’Ajuntament a través de tots els seus canals.  I ara el que no entenem 
és la ratificació, si és perquè surti al Ple i puguem parlar-ne, perquè si ara a la 
ratificació sortís que no, que passaria, vull dir, es desfaria públicament o com... 
O sigui no entenem la forma exactament d’aquest punt, d’aquest punt.  És 
donar compte o és realment que es porta a aprovació, tot  i que ja està signat i 
no hi podem dir res.  Gràcies senyor. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC SÁNCHEZ 
 
Bé, per anunciar el nostre vot favorable, tot i ... En tot cas sí que establirem un 
parell de dubtes que tenim i que voldríem que ens resolgués.  Una és que 
ADIGSA està a punt de desaparèixer, està a punt de desaparèixer, perquè a 
través de la Generalitat s’està aprovant una llei de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, per tant, conèixer de primera mà, per part del regidors si aquest 
conveni no té cap tipus d’inconvenient el fet que hi hagi aquest canvi.  I 
segona si s’ha parlat també amb els agents de la ciutat que es dediquen al 
mercat immobiliari.  Ho dic des del punt de vista, home, que evidentment si 
l’administració es dedica a fer, perquè en el fons el que es dedicarà a fer 
l’administració és també d’immobiliària, o d’intermediària en aquest cas, veure 
si això afectarà o no afectarà a un mercat, en aquest cas molt sensible com és 
la gent que s’està dedicant en aquest tema.  Jo crec que hi ha eines suficients 
per tal d’intentar interlocutar amb ells i afavorir-los també en l’ús d’aquest 
mecanisme que posarà a l’abast ADIGSA i l’Ajuntament. 
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ALCALDE 
 
Molt bé.  Sr. Oller. Gràcies. Sr. Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Respecte la primera pregunta.  Bueno perdó, respecte... Havia’m el conveni el 
que deia és que l’aprovació del conveni tenia que ser per Ple.  Nosaltres 
dèiem a ADIGSA, escolta les competències del Ple estan delegades a la Junta 
de Govern per signar el conveni, per lo tant ho vam passar per Junta de 
Govern.  Però bueno.  Con que el conveni diu aprovar per Ple, doncs, 
ratifiquem per Ple i així no hi ha confusions.  Respecte les preguntes de les 
competències que ADIGSA té i que passarien cap a l’Agència, ho hem 
preguntat al conseller delegat i ens van dir que bueno en tot cas els 
compromisos adquirits per ADIGSA ja estarien contemplats en els nous 
estatuts de l’Agència i que per tant no hi ha inconvenient.  Respecte a l’altra 
punt, no és voluntat de l’Ajuntament, com no ha de ser així, actuar com agent 
de la propietat immobiliària.  En tot cas, el que nosaltres oferim és un servei 
que dóna la Generalitat, és a dir, no és un servei propi municipal, en tot cas el 
que fem és acostar aquest servei cap a la proximitat, perquè entenem que si 
podem evitar desplaçaments dels vilanovins i vilanovines cap a Barcelona, 
doncs el que fem és facilitar aquestes gestions al ciutadà.  L’altre punt també 
és, donem un servei que ja està donant el Consell Comarcal, l’únic que el 
Consell Comarcal el dóna en un àmbit comarcal, nosaltres ens limitaríem 
pròpiament al municipi de Vilanova i el nostre nínxol mercat, si em permeten 
aquesta expressió, és molt clar, és a dir, i això ho diu el títol del conveni, 
estem parlant d’un lloguer social, estem parlant d’adreçant-se en aquelles 
persones que realment estem patim o estan patint les dificultats de poder tenir 
un accés a un habitatge digne.  Aprofitar tots aquests instruments que ens 
donen altres administracions com la Generalitat i el Govern central i posar-les 
a l’abast dels ciutadans. No ens hem adreçat als agents, no hi ha hagut una 
conversa amb totes les immobiliàries de Vilanova i el que sí que tenim és una 
necessitat social a través de Serveis Socials que el que hem d’intentar és 
buscar una sortida a la necessitat d’habitatge que té aquesta gent, perquè 
avui en dia tots saben la conjuntura econòmica que estem patint.  Hi ha moltes 
famílies que s’han endeutat més del que poden i per lo tant han de renunciar a 
les hipoteques que tenen i d’una altra banda hi ha famílies que no poden fer 
front amb el lloguer. A les hores, a part d’aquell perfil social intentar buscar-li 
un habitatge adequat en el seu perfil, als seus ingressos, també entra dintre 
d’aquest conveni  la gestió de totes aquelles subvencions que són pròpies 
d’altres administracions. 
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ALCALDE 
 
Gràcies. 
 
FRANCESC SÀNCHEZ 
 
Bé, només una puntualització. En tot cas demanaríem que sí que parlessin 
vostès amb els agents socials en referència en aquest tema.  Jo crec que és 
important i que hi ha gent negits sa en aquest sentit i que creu que aquest 
aquesta actuació municipal que nosaltres considerem positiva pot revertir 
negativament també en el seu àmbit de mercat i segona home, quan parla 
vostè de l’aspecte social, jo m’he llegit el conveni i em lleixo la documentació i 
evidentment el que també obliga l’Ajuntament i ADIGSA és que hi hagi unes 
certes garanties de pagament d’aquest lloguers.  Per tant home ens adrecem 
a una gent que està en situació difícil, però evidentment aquest conveni ni en 
cap altre d’aquest àmbit es podrà adreçar vostè a la gent que realment no té 
cap possibilitat d’accedir al mercat de lloguer. Aquesta gent segurament 
necessiten un altre tipus d’iniciatives que no són aquestes.   
 
Surt el Sr. Juan Luis Ruiz. 
 
ALCALDE 
 
Efectivament aquest és un altre públic per entendre’ns, però també és una 
necessitat de la ciutat, necessàriament.  Vots a favor.   
 
La proposta es ratifica per unanimitat dels presents. 
 
 

  13. MOCIÓ DEL PP SOBRE EL TANCAMENT DEL CAAD DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
I passem a l’apartat de mocions.  Ni ha una d’urgència, però s’ha de parlar ara 
o al final? 
 
SECRETARI 
 
Al final. 
 
ALCALDE 
 
Vale.  És que ara no, la veritat és que no ho recordava.  La discussió sobre la 
moció. 
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SECRETARI 
 
S’anuncia que la tenim i al final la última la tractem.  Primer la urgència i 
després la debatem si entra. 
 
ALCALDE 
 
D’acord.  Doncs per tant passem a la primera moció del Partit Popular  sobre el 
tancament del CAAC de Vilanova i la Geltrú. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
Després que el passat mes d’abril, el Ple d’aquest Ajuntament decidís acordar 
l’adhesió al servei CAAD que presta la Mancomunitat de Municipis Penedès-
Garraf i la delegació de competències en matèria de protecció d’animals, s’han 
denunciat per part de diverses Associacions de voluntaris diverses incidències 
en el procés de tancament del Centre a Vilanova i la Geltrú, com ara la 
desaparició d’alguns gossos, l’obertura de la zona de la gatera que ha provocat 
la sortida de gats, les incògnites sobre el destí dels gats (atesa la insuficiència 
d’espai a les instal.lacions de la mancomunitat), o sobre el destí dels gossos 
(atesa també la insuficiència d’espai a les noves instal·lacions de la 
Mancomunitat), etc... 
 
Tot i que discrepem de l’oportunitat  i circumstàncies de l’acord adoptat, creiem 
que la transició cal dur-la a terme amb la màxima transparència possible i  per 
tant sense que es pugui generar  cap mena de sospita sobre el tracte que 
reben els animals en aquest procés. 
 
És per tot això que aquest Grup Municipal, proposa al Ple, la adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
“Instar a l’equip de Govern municipal a crear una comissió en la que participin 
tant representants dels grups municipals, com representants de les 
associacions de voluntaris, per tal que es faci un seguiment de les 
circumstàncies en les que es duu a terme aquest procés.” 
 
ALCALDE 
 
Sr. Rodríguez. 
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SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Aquesta és una moció que ja es va portar en el darrer Ple.  La vam 
deixar sobre la taula amb el compromís de l’equip de govern de que en aquest 
període se’ns informaria de la voluntat de crear una comissió que podria 
assumir les funcions que d’alguna manera es demanaven per aquesta 
comissió.  Se’ns va donar una proposta de comissió la qual no té absolutament 
pràcticament res a veure amb allò que es demana en aquella comissió que es 
proposa en la moció.  No entrarem a debatre la utilitat o no d’aquesta proposta 
que se’ns a fet, però sí que el que diem és que d’alguna manera entenem que 
no dóna resposta ni molt menys a allò que nosaltres preteníem en aquesta 
moció que era bàsicament poder fer un seguiment de la forma més transparent 
possible del procés de tancament en el qual ja havíem mostrat i havíem 
manifestat la nostra disconformitat del tancament del centre d’acollida 
d’animals domèstics i el seu trasllat en el centre de la Mancomunitat a 
Vilafranca.  Per tant, en el benentés que la proposta de l’equip de govern no 
satisfà allò que preteníem en aquesta moció tornarem a sotmetre aquesta 
moció a consideració del Ple.  Gràcies. 
 
El Sr. Juan Luis Ruiz en reincorpora a la sessió. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Sra. Sànchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ  
 
En tot cas.  És cert que li vam demanar que la deixés sobre la taula aquesta 
moció i el nostre compromís va ser en 15 dies presentar una proposta.  
Bàsicament que tenia dues finalitats.  Per una doncs a partir del punt en que 
hem traslladat o s’ha traslladat doncs els animals cap a centre de la 
Mancomunitat, com ajuntament hem traspassat també les competències a la 
gestió per part de la Mancomunitat, per tot i això queda tot un seguit de línies, 
competències i accions que com ajuntament hem de vetllar, i per tant aquesta 
comissió el que pretenia és doncs un seguiment respecte a totes aquelles 
accions que com ajuntament ens pertoquen en relació a la Mancomunitat i en 
relació al que ens pertoca com a ciutat concretament com així.  No sé si no 
s’entenia en aquest sentit que una de les demandes que estan sobre la taula i 
que les mateixes entitats doncs bàsicament en converses que em tingut amb 
algunes de les entitats doncs és fer un seguiment realment doncs de els 
animals que van al CAAD o que són ingressat en el centre de Vilafranca, quin 
és el seu estat o com estan i quin és el seguiment sobre això.  I en aquest 
sentit doncs ja es va informar a la comissió informativa que hi hauria l’absoluta 
transparència i informació en aquest sentit. Bé dir-lis que era una proposta 
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oberta a fer arribar doncs propostes, canvis, doncs aportacions, perquè 
evidentment creiem que és important establir un mecanisme de relació entre 
tots els grups municipals, les entitats proteccionistes, el veïnat i altres 
col·lectius que doncs treballen i tenen doncs a ver que és allò de tenir animals 
a la ciutat, i que vol dir doncs la tinença responsable dels animals i la relació 
dels animals respecte a la vida en l’espai públic i com això doncs pot ser 
problemàtic en alguns moments respecte les relacions que tenim entre el 
veïnatge, entre entitats proteccionistes, a certs espais que estan amb els 
animals i que no s’entén la convivència aquesta.  Preteníem anar pas més 
enllà en el sentit de dir una comissió que treballa per la tinença responsable i 
tots aquells àmbits que ens pertoquen a nivell municipal.  Una la de informació 
i transparència respecte a tots els animals que van al CAAD i sobre per 
exemple doncs les competències que a vegades tenim sobre control de 
colònies, les campanyes de sensibilització, la normativa o ordenances 
municipals que tenim, la disciplina respecte a animals sobre la tinença 
d’animals.  En tot cas mantinc oberta en la propera comissió informativa o 
mantinc la possibilitat de fer aportacions a millorar doncs el text o la proposta 
de comissió de ciutats i animals. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Sr. Glòria, ai perdona.  Sr. Arrufat. Després senyora Garcia. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura Popular, de fet no sabem exactament que fer si 
votar a favor o no la moció, perquè estem d’acord amb la creació d’una 
comissió, però no estem d’acord amb la proposta que ve del govern.  Creiem 
que una va a destemps.  Hi ha una urgència de crear canals de comunicació i 
de transparència en moments recents diguéssim de tancament de la gossera 
per perseguir dia a dia els esdeveniments de com s’estaven passant etc., i 
tranquil·litzar, informar, etc. del trasllat d’aquests animals, d’on anaven a parar, 
d’on van a parar els gats que es van escapar, com s’ha acabat tot això, creiem 
que era una aposta valenta establir un canal estable de comunicació i de 
informació en aquells moments.  La proposta de la comissió és una comissió a 
més llarg termini on creiem que hi ha una sobre representació a càrrecs tècnics 
de l’ajuntament de diferents àrees que creiem que a més a més no són 
necessaris als menys des de la nostra perspectiva, entenem l’altra perspectiva.  
En definitiva hi ha una infrarepresentació justament d’entitats de voluntaris en 
aquesta proposta comissió que de ve del govern, però finalment nosaltres 
entenem que la voluntat última d’aquesta comissió, entenem perfectament 
perquè l’ajuntament té la necessitat de presentar-la, la necessitat d’encaminar-
ho cap aquí. L’entenem perfectament.  Però entenem que la voluntat darrera 
no és la de creació d’un espai d’intercanvi d’informació fluït i transparent, i a la 
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creació d’un espai d’elaboració participativa de polítiques públiques, sinó ara 
per ara tal i com està formulada i en el temps que s’ha formulat és la creació 
d’una comissió per legitimar l’obra del govern per legitimar, tapar o sigui tancar 
el buit de falta de legitimitat de l’acció de govern d’aquest govern diguéssim en 
aquest assumpte.  Per tant, repeteixo, encara no sé com hem de votar la moció 
del Partit Popular, perquè no, no. 
 
ALCALDE 
 
Si em permet la broma. Abstenció, a favor o en contra? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, sí, exacte.  Doncs una de les 3, però en tot cas caldrà millorar bastant la 
proposta a comissió del govern que ara per ara no ens sembla correcta i 
rebutjar-la. Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Sra. Glòria Garcia. 
 
GLÒRIA GARCIA 
 
Nosaltres pesem votar a favor i de fet votarem a favor.  La veritat és que tenia 
un sentit el mes passat de votar a favor perquè a dia d’avui el traspàs està 
totalment fet i no sé que és el que farà aquesta comissió de seguiment, però ni 
que sigui per coherència, votarem que sí. La veritat és que va ser molt oportú 
la proposta per part del govern de comissió de ciutat i animals, però 
sincerament jo pensava que el document que teníem era un document 
definitiu, ara entenc que és un document de treball, perquè realment és una 
comissió buida de contingut i plena de persones, perquè posar 17 persones, 
nosaltres hem comptat, així més o menys a debatre no sé que, bueno és voler 
no arribar a un punt de consens o com a mínim de que un consens molt difícil 
d’aconseguir.  A part de que realment discrepem absolutament en els 
objectius, en les funcions i evidentment en el desenvolupament de les sessions 
on es dota d’un poder absolut a la regidora i/o persona en que delegui que pot 
dirigir el debat d’una manera totalment fora de lloc, que diem. Sí, arbitrària.  Pot 
tallar, tallar, qualsevol tipus d’intervenció sobre el que no s’ajusti al tema que 
es tracta, quan pugui resultar ofensiu o quan es produeixi reiteracions.  Miri, si 
s’apliquessin aquestes normes en a aquest ple, l’oposició no parlaríem mai, 
perquè sempre o no toca o no sé que.  Jo considero que realment, ara quan se 
m’ha dit que és un document de treball, bueno, hi ha moltes modificacions a fer 
i realment a treballar molt.  La comissió tal i com està ara avui dia redactada, 
sincerament no té cap mena de sentit ni de contingut, i nosaltres evidentment 
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sí continuem treballant potser sí que arribarem a un consens.  A dia d’avui la 
comissió no té cap mena d’efectivitat.  Bueno, però com que el tema de la 
intervenció és la moció que presenta el Partit Popular, nosaltres votarem a 
favor. Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyora Glòria Garcia.  Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Gràcies senyor alcalde.  Jo anava a començar la meva intervenció 
felicitant la regidora perquè crec que l’objectiu que perseguia el govern 
l’aconseguit.  I bàsicament l’objectiu eren dos.  Un retrasar la discussió 
d’aquesta moció   a que s’hagués tancat el centre d’acollida d’animals i per tant 
en poca cosa hi hagués de discutir i llavorens doncs algun regidor fins i tot pot 
tenir dubtes perquè la utilitat de una comissió d’aquestes característiques a 
hores d’ara doncs és com a mínim dubtosa, però la segona que és centrar el 
debat en una proposta de comissió que ha fet el govern en comissió 
informativa que al nostre entendre no té absolutament res a veure amb allò que 
estem debaten avui, que és una comissió per seguir una qüestió puntual que 
és tots aquells elements que s’han posat en dubte i que s’ha fet públicament el 
respecte de procés de tancament del centre de Vilanova i el seu trasllat en el 
centre de Vilafranca.  I aquest és el centre de l’objectiu que persegueix la 
moció que aquest grup municipal vam presentar en el Ple.  No hem entrat a 
debatre i no ho hem fet expressament.  I tenim les nostres consideracions a fer 
respecte a la comissió que vostès ens proposa.  Però vostè també en la seva 
intervenció, jo crec que l’inici ha marcat perfectament a on està la diferència del 
debat.  Vostè ha començat dient a partir del.. una situació determinada que és 
la del tancament del centre de Vilanova i el del conveni amb la Mancomunitat, 
parlem de... no escolti’m, aquesta moció no parla en el punt de... Ja en 
parlarem a on correspongui, de la manera que correspongui.  Aquesta moció 
parla de que hi ha un procés endegat actualment que és justament en el punt 
anterior al punt al vostè feia referència.  Per tant hi ha un disfunció temporal en 
el que creiem que era, és interès de tots, no només de l’oposició, si no crec 
que també del govern, que aquelles qüestions que han sigut moltes vegades 
doncs acusacions de circumstàncies més o menys estranyes al respecte del 
tancament o del progressiu tancament d’aquest centre de Vilanova, doncs 
home, nosaltres creiem que era interessant per tant de tots de dotar de 
transparència i aclarir que aquí no hi hagut, si és que ha sigut així, no hi ha 
hagut cap actuació negligent en el moment del tancament.  Insisteixo, tot i que 
els grups d’aquest ajuntament, els grups de l’oposició estiguem disconformes 
en la opció que ha triat l’equip de govern. 
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ALCALDE 
 
La veritat, si em permeten només voldria fer dues matisacions en relació al que 
deia el senyor Arrufat.  La voluntat pot semblar-ho, però no és la voluntat la de 
fer una comissió només per legitimar l’acció del govern.  Seria tant com que jo 
li afirmés que un altre proposa un altre tipus de comissió per legitimar per 
legitimitar algunes accions que hi ha hagut en contra del govern per part 
d’algunes persones a títol individual que evidentment les reprovem tots.  La 
conseqüència és evident que per part del govern no presentem una moció amb 
aquest voluntat, ni molt menys.  Per altra banda, respecte a les qüestions 
sobre les ofenses o no.  És a dir, jo no m’he sentit mai ofès per l’oposició, per 
exemple.  Això que diu vostès, mai podria parlar..  no m’he sentit mai ofès per 
l’oposició.  Discrepem, vostès opinen, naturalment sobre una cosa i jo una 
altra, el govern una altra.  Forma part de la normalitat.  Les ofenses són altres 
coses.  I això ha existit. Ha existit.  I s’han penjat cartell en les que s’acusa de 
dictador l’alcalde i se l’invita que torni a Barcelona, per exemple, no? 
Fotografies de l’ex-alcalde de Marbella corrent per la ciutat.  Per tant, quan es 
parla d’ofenses sempre parlem des d’aquesta perspectiva, naturalment.  Una 
comissió ha de ser ordenada, ha de funcionar, tothom ha de poder dir la seva, i 
dir les seves opinions diferents sobre els temes.  I en conseqüència la voluntat 
del govern ha estat presentar una comissió, presentar una proposta que és 
oberta, que els hi suggerim que facin les modificacions que estimin oportunes, 
perquè pensem que podem arribar a acords com estem arribant a acords 
també amb algunes entitats i que en aquests acords en els quals es pot arribar 
respecte la formulació d’una comissió per fer un seguiment sobre la relació 
dels animals i la gestió del servei públic i també de la tinença responsable 
d’animals, em sembla que podem arribar a acords.  Aquesta és la voluntat i 
invitem  que en el marc de la comissió informativa  així es faci.  No hi ha més 
ocasió de polèmica que aquesta presentació.  Res més.  Per tant passem a la 
votació si els hi sembla. 
 
Vots a favor de la moció? Vots en contra.  La moció decau amb els vots del 
govern. 
 
Vots en contra: PSC,  ICV-EA i ERC (13)  
Vots a favor: PP, CIU i CUP (10) 
 

 
  14. MOCIÓ D’ERC PER LA SUBVENCIÓ DELS PEATGES DE 

L’AUTOPISTA C-32 ALS RESIDENTS DE LA COMARCA DEL 
GARRAF. 
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ALCALDE 
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia que és la moció d’Esquerra 
Republicana per a la subvenció dels peatges de l’autopista C-32 pels residents 
de la comarca del Garraf. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de la comarca del Garraf es troba en 
un moment delicat. El nostre territori manté connexions constants amb 
Barcelona i el seu àmbit d’influència, al marge de les connexions amb el sud de 
Catalunya i les comarques interiors. La comunicació amb la capital catalana ha 
estat sempre vital per a l’activitat econòmica, social i cultural del Garraf. 
Aquesta comunicació es veu mancada d’una via ràpida alternativa a l’autopista 
C-32, autopista de peatge. La realitat del territori impossibilita l’opció alternativa 
i obliga als residents al Garraf a pagar un peatge que els grava d’una manera 
insostenible. El cost del peatge per quilòmetre és un dels mes elevats 
d’Europa.   
 
Atès que en altres zones del país ja s’ha pres una mesura com la que es 
proposa, i que allibera als residents d’aquella comarca de pagar per un fet 
normal, entrar i sortir per una via còmoda, ràpida i segura. 
 
Atès que Aucat, empresa concessionària de dita infraestructura, ho és de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Amb la consciència que recentment s’ha presentat una moció per aconseguir la 
inclusió de l’autopista C-32 dins el paquet d’infraestructures amb peatge 
incloses dins el Pla de Rescats de Peatges contemplat a l’Estatut, i en procés 
de negociació amb el Ministerio de Fomento, i atès que dita autopista C-32 és 
una concessió de la Generalitat de Catalunya i la seva inclusió al Pla de 
Rescats fora una possibilitat voluntària de les parts, no pas una obligació. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Demanar a la Generalitat de Catalunya la subvenció del 100% dels 
peatges de l’autopista C-32 als residents a la comarca del Garraf, que es 
veuen injustament obligats a pagar per entrar o sortir de la comarca cap a 
l’àrea metropolitana de Barcelona i de Tarragona, i inclús per desplaçar-se dins 
la mateixa comarca del Garraf i inclús per fer-ho dins d’un mateix municipi, com 
és el cas de Sitges. 
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SEGON. Sumar-nos als diversos ajuntaments de la comarca i al Consell 
Comarcal del Garraf perquè es reivindiqui de manera conjunta i facin costat a 
la petició del nostre municipi. 
 
TERCER. Traslladar el present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal 
del Garraf.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Àlvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Bé, en aquests moments fruit també de l’estatut s’està negociant 
incloure l’autopista C-32 dins el paquet d’infraestructures en aquest cas per 
incloure-les dins el Pla del rescat de peatges, contemplat a l’estatut i per tant si 
som capaços en aquest procés de negociació amb el Ministerio de que es 
pugui contemplar perquè el tema és voluntari es pugui contemplar incloure 
l’autopista C-32, que en aquest cas és competència de la Generalitat de 
Catalunya i fer possible finalment aquest rescat, doncs tots ho agrairíem.  A 
més a més perquè el territori per damunt dels diversos partits polítics, tota la 
gent està agreujada i tots sabem el que significa en aquest cas haver de 
desplaçant-se a la capital o fins i tot a municipis de la nostra comarca i pagar 
aquesta aquest peatge caríssim.  Evidentment segurament que entre partits 
polítics, en el mateix partit polítics hi ha hagut discrepàncies però pensem que 
en el aquest cas el territori i la gent del territori està agreujada.  I en aquest 
cas, el que demanem és això, que hi hagi aquesta voluntat.  Si des d’aquí fem 
pressió possiblement podem aconseguit que tard o d’hora els peatges siguin 
subvencionats al 100% als residents de la comarca.  Per tant els hi demano el 
vot favorable. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies Sr. Àlvaro.  Sr. Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres encara que només sigui dir que no votarem a favor d’aquesta 
moció.  Per les següents raons.  Entenem perfectament el sentit últim 
d’aquesta moció que és justament la de fer pressió des del territori i en aquest 
sentit ho recolzarem però també volem recordar que Esquerra Republicana el 
paper que juga en el govern, la campanya que va impulsar fa anys i que fa poc 
va desaparèixer perquè sortissin els peatges, va desaparèixer, no saben 
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encara perquè i desprès de quines negociacions va desaparèixer.  Els resultats 
que ha tingut la política d’alliberament de peatges des de la Generalitat, ha 
estat més aviat mediocres.  El sistema de peatge a l’ombra o de rescatar 
peatge que els continuï pagant la Generalitat amb els diners de tots no és el 
mateix.  De fet creiem que és bastant poc digne per l’autogovern l’autogovern 
de la Comunitat autònoma de Catalunya.  Hauria d’exigir altres mesures i 
hauria de promoure des del govern de la Generalitat a tirar endavant altres 
mesures però a més a més és justament nosaltres pensem que la qüestió de 
fons no és alliberar els peatges o baixar-ne els preus, etc. Sinó que les 
autopistes passin a ser de titularitat pública.  Aquesta és la qüestió central i 
entenem que llavors per això aquesta moció hi faria força, però és que 
diguéssim que el debat  avança i a hores d’ara nosaltres votaríem a favor d’una 
moció que demanés la titularitat pública per la via que sigui de les autopistes, 
però no trobaríem just que no hi hagués peatge. No hi trobaríem just que no hi 
hagués peatge perquè som molts els que anem cada dia a treballar amb la 
RENFE i paguem un peatge molt alt per anar a treballar en un transport públic, 
molt precari, i no trobaríem just, seria un greuge comparatiu bastant negatiu 
que la gent que pogués anar-hi en merceres no pagués per fer el mateix 
recorregut. Per tant, nosaltres entenem que el procediment seria nacionalitzar 
o fer públiques les autopistes per després establir-hi les tarifes i els criteris que 
nosaltres creessin convenients.  En aquest sentit la CUP s’abstindrà.  Ho 
sento. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Sr. Rodríguez 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies senyor alcalde.  Estic rumiant si feia algun comentari respecte la 
darrera intervenció però prefereixo estalviar-me-la.  I em centraré perfectament 
amb la moció.  Prefereixo, prefereixo tallar-la en aquest cas.  Em referiré a la 
moció. Jo primer voldria començar dient, home, una primera cosa perquè em 
quedi constància i si la dic primer, doncs serà segurament allò que tindrà que 
ressaltarà més de la meva intervenció.  Escolti’m.  Miri, el Partit Popular quan 
estava al Govern de l’Estat, va ser l’únic govern que va fer possible que els 
peatges de la C-32 als túnells baixessin de preu.  Encara que vingués el Sr. 
Pujol a denunciar-ho en un pedestal a la porta dels peatges.  Qui ho va fer 
possible va ser un govern de l’estat en el qual hi havia el Partit Popular en 
majoria absoluta.  Vull recordar-ho perquè ha estat la única vegada que aquest 
peatge va baixar, va baixar de preu. La segona qüestió.  Home, jo també he de 
reconèixer que potser hem tingut els dubtes sobre si votar-la o no votar-la.  
Perquè miri, Sr. Álvaro, lo que ens diu a la moció jo crec que vostè no s’ho 
creu.  Vostè la presenta per justificar-se, per justificar que quan vostès estan al 
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govern en fa una cosa i des de el territori vostès diuen una altra cosa.  Doncs 
per justificar que en el govern no fa allò que vostès en el territori diuen tenen 
que presentar mocions d’aquestes.  I nosaltres creiem que això és molt així.  
Però és igual.  En qualsevol cas ja li anuncio que nosaltres li donarem suport a 
la moció.  Sí que li demanem una cosa, home, que entre les comunicacions 
que fem en l’apartat tercer hi afegim una persona i una entitat, una persona 
secretari de mobilitat de la Generalitat, tot i que la moció anirà adreçada al 
govern, creiem important que vagi adreçada una còpia específica al secretari 
per a la Mobilitat, primera.  I segona que també vagi una altra còpia a l’autoritat 
del Transport Metropolità, perquè en definitiva en definitiva, tant el secretari per 
la mobilitat que és el que defensa la posició de l’autoritat del Transport 
Metropolità i que la proposta  que han portat fa un parell o tres de mesos a la 
comissió de Peatges del Departament de Política Territorial anava 
absolutament en el sentit contrari del que vostè ens demana a la moció.  I 
concretament les propostes que es feien en aquesta comissió de peatges era 
de reduir les bonificacions en comptes d’a partir de les 7- 8 passades com hi 
ha ara passar-ho a 16, és a dir, s’haurà de circular més perquè hi hagin 
bonificacions primera.  I segona, les bonificacions que hi ha ara al 50% reduir-
les al 20%.  Per tant, que les actuacions que el govern té en cantera van 
absolutament en sentit contrari de les que vostès proposen en aquesta moció.  
I per cert no vaig sentir tampoc que ningú d’Esquerra Republicana es 
manifestés en contra d’aquestes propostes que es feia per part del secretari de 
la Mobilitat.  Per tan demanaríem aquestes dues modificacions a la moció, i el 
nostre grup li donarà suport.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC SÁNCHEZ 
 
Bé.  Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.  Però entendrà que alguna 
cosa hem de dir respecte al que vostè manifesta en aquesta moció. 
Bàsicament perquè jo pensava que aquest debat no s’hagués produït aquí, 
perquè fa sis anys jo entenia quan vostès entressin al govern de la Generalitat 
jo ja no hauria de pagar peatge.  Per venir aquí perquè era la seva campanya 
electoral, i era el que vostès ens van dir a tots els ciutadans de Catalunya.  
Vam fer manifestacions i van autoproclamar-se com els defensors d’un país 
lliure de peatges.  Aquest lema sembla que el recordo i no tinc mala memòria.  
Per tant, home, que ara ens presentin aquesta moció, quan porten sis anys al 
govern en silenci, doncs em sembla una mica un punt demagògic, deixi’m dir-li.  
I que ens parli del territori, encara ho és una mica més.  Per cert Sr. Rodríguez, 
recordi que les bonificacions no les van incorporar vosaltres, ja hi eren les 
bonificacions. I tant.  No van ser al govern de la, no, no, si, si, però les 
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bonificacions ja hi eren.  Per tant un govern de Convergència i Unió, aquestes 
bonificacions ja les va establir, i un govern de Convergència i Unió va pactar 
amb vostès el fet de que aquest peatge es rebaixés.  Però en tot cas, que 
quedi clar que em sembla home, una mica absurd, que vostès que governen fa 
sis anys a la Generalitat en un peatge propi de la Generalitat, i vostès 
defensaven fa sis anys que aquest peatge fos lliure, doncs que en durant sis 
anys no hagin fet absolutament res amb aquesta matèria.  Absolutament res.  
Perquè els hi recordo que si hi ha un fons de rescat a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya no és gràcies precisament a vostès.  No és gràcies precisament a 
vostès. Escolti’m.  Miri en les hemeroteques i em sembla que seria clarament 
el perquè això existeix.  Evidentment votarem a favor.  Però els hi demanaríem 
que en tot cas, no només traslladin aquesta moció sinó que el seu partit que 
forma part d’un govern faci accions positives perquè aquest peatge realment 
sigui bonificat al 100% pels ciutadans del Garraf, és a dir, que els seus 
companys de partit que governen a la Generalitat donin, home, com a  mínim 
la brasa, parlant en plata, pels seus companys de govern al tripartit, el Partit 
Socialista, tal i com ha dit el Santi Rodríguez, per tal de que això sigui efectiu, 
perquè ens dóna la sensació que un brindis al sol, segurament perquè falta un 
any per a les eleccions al Parlament de Catalunya i vostès han de marcar pit, 
han de marcar pit, per no dir una altra cosa.   
 
ALCALDE 
 
Gràcies 
 
TOMÀS ÁLVARO 
 
Jo no sé si falta un any o falta menys per les eleccions al Parlament de 
Catalunya però o falta més, no ho sé. Escolti, nosaltres estem aquí per 
defensar la ciutat i em vaig presentar regidor per Vilanova i la Geltrú.  Estic a 
Esquerra Republicana i el que es pretén és defensar el territori.  El tema dels 
peatges és un tema que malauradament del color que siguis és com maltracte 
d’Espanya en Catalunya. És igual com et diguis, on visquis i com siguis. Però 
tu pagues igual.  Doncs aquí en aquest cas ens passa el mateix.  Per tant 
agraeixo que vostès votin a favor i demanaria també que la CUP pogués votar 
al marge de que vostès vulguin nacionalitzar-ho tot.  Com potser algun dia ens 
podríem posar d’acord però crec que lo important és que els ciutadans 
agraïren que des d’aquest ajuntament, des d’aquest Ple hi hagi un acord en 
que el 100% de la gent que viu aquí a la comarca se li subvencioni.  Al marge 
de que estiguem al govern o estiguem a l’oposició, però primer de tot el territori 
i la ciutat.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Passem a la votació, més enllà de matisos sobre qui ha fet més bonificacions. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Hi ha una esmena en vots en el sentit d’incorporar la notificació al secretari per 
a la Mobilitat i Autoritat al Transport Metropolità. 
 
TOMÀS ÁLVARO 
 
No hi ha cap problema. 
 
La moció s’aprova amb l’esmena introduïda, amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (22) 
Abstenció: CUP (1)  
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
“PRIMER. Demanar a la Generalitat de Catalunya la subvenció del 100% dels 
peatges de l’autopista C-32 als residents a la comarca del Garraf, que es 
veuen injustament obligats a pagar per entrar o sortir de la comarca cap a 
l’àrea metropolitana de Barcelona i de Tarragona, i inclús per desplaçar-se dins 
la mateixa comarca del Garraf i inclús per fer-ho dins d’un mateix municipi, com 
és el cas de Sitges. 
 
SEGON. Sumar-nos als diversos ajuntaments de la comarca i al Consell 
Comarcal del Garraf perquè es reivindiqui de manera conjunta i facin costat a 
la petició del nostre municipi. 
 
TERCER. Traslladar el present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal 
del Garraf, al secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Autoritat 
del Transport Metropolità.” 
 
 

  15. MOCIÓ DE CIU SOBRE ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA AL 
MERCAT MUNICIPAL DEL CENTRE. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 15 que és la moció sobre la zona de càrrega i 
descàrrega al mercat municipal del centre. 
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El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
Un dels eixos comercials i econòmics d’una capital de comarca, com és la 
nostre ciutat, es vertebra arran de la diversitat que genera l’activitat pròpia, i al 
seu voltant, dels mercats municipal. 
 
Per aquesta activitat, és cabdal assolir espais logístics propers i suficients, que 
permetin realitzar una tasca de qualitat i servei, cada cop més exigent, per part 
dels usuaris i que, pels col·lectius que hi treballen, esdevé una necessitat  en 
augment. 
 
Cal recordar que, la zona centre de la nostra Vila té un dèficit places 
d’aparcament i l’accessibilitat i mobilitat en la zona urbana pròxima al mercat 
del centre cada cop és més complicada. Fet que esdevé crític, quan pensem 
en camions i furgonetes grans, tant bàsiques en el funcionament diari d’un 
mercat. 
 
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió, 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
“Que s’estableixi i habiliti una zona de càrrega i descàrrega suficient per als 
paradistes del mercat al carrer de Josep Llanza, on actualment hi ha unes 
barres antiaparcament a la paret lateral del mateix mercat.” 
 

 
ALCALDE 
 
Sra. Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí.  Molt bé.  Doncs tal com expressava el secretari, aquesta moció el que 
pretén demanar és incrementar la zona de càrrega i descàrrega a prop del 
Mercat del Centre.  És clar que cada cop el centre de Vilanova presenta més 
problemes de mobilitat rodada i que cada vegada hi ha més dificultats 
d’aparcament. Ens sembla que aquest carrer, el carrer Llanza és un carrer, 
potser el que dóna més fàcil l’accés al Mercat i sobre tot amb els mercats per 
la tarda dels dimarts i els divendres, que és quan tenim més dificultat, o els 
paradistes se’ns han queixat al grup de Convergència i Unió, relatiu a la 
dificultat de poder aparcar, de sentir-se una mica perseguits a l’hora de deixar 
un moment la furgoneta, etc.  I també, ens han recordat que sembla ser que 
quan es va fer la reurbanització de la zona del mercat, es va dir, des del 
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govern es va insistir en que en aquesta zona es ficaria una zona d’aparcament 
de mercaderies.  Per tant, doncs afegint tots aquests elements, demanaríem 
això, que justament en aquest carrer, actualment hi ha unes barres d’aquestes 
d’antiaparcament, es pogués habilitar una zona de càrrega i descàrrega 
suficient.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies senyor alcalde.  És evident que la gestió de la mobilitat en general als 
entorns del mercat és una qüestió complexa.  Per mirar d’entendre’ns i sent 
estrictament pulcre, a veure si ho aconsegueixo, amb els adjectius i amb la 
diguessin transmissió del que vull dir-li.  Jo crec que aquí estem en un espai 
de diàleg, crec que és un espai on ens hem d’escoltar, i lluny de retrets, lluny 
de posicionar-nos a veure que ha fet un, que fet l’altre, que aquí som 
especialistes aquí i més enllà, jo el que m’agradaria en aquesta petita 
intervenció molt molt breu que faré ara, és mirar de centrar aquestes 
qüestions.  És  a dir, estic molt interessat en la qüestió de la càrrega i 
descàrrega, als voltants del mercat central, estic molt interessat, però una visió 
de futur de procediment de les coses, entenc que votar zones de càrrega i 
descàrrega a cop de mocions en un ple i que voldria que m’entengués el sentit 
més essencial de lo que li estic transmetent, crec que el ple no és l’espai idoni 
per votar això.  Ho dic perquè podem transformar el ple en els anys, diguem 
en l’espai on es voten càrregues i descàrregues, o senyalitzacions de prohibit 
el pas o prohibir aparcar vehicles, o canviar l’aparcament de cotxes pel de 
motocicletes, i crec que l’Ajuntament té suficientment espais de debat i de 
diàleg on poder parlar d’això.  En qualsevol cas jo li proposo una transacció, 
en el seu punt diguem on demana que es faci efectiva aquesta càrrega i 
descàrrega que seria doncs això, manifestar la voluntat de diàleg, de parlar-
ne, per descomptat, perquè és evident i en tenim coneixement d’aquesta 
demanda, pel que sabem és molt puntual, però existeix, i en els anys que 
porto de regidor, no és la primera ni la segona, ni la tercera, ni la quarta 
vegada que ens posem a treballar amb els responsables del mercat per a 
resoldre qüestions d’aquestes, per tant, diguem, a banda de la demanda que 
sigui més o menys puntual i que repeteixo, l’hem d’atendre, només faltaria, el 
que es tracta aquí de parlar d’això, de representants dels paradistes, el 
representants, coi, fer un procés doncs una mica més elaborat que no pas ara 
així en ple, nosaltres els polítics, amb una colla de tècnics que tenim que s’hi 
dediquen i amb el record històric que tenen d’aquestes qüestions que és molt 
important tenir en compte, doncs home, diguem, deixem-ho obert, i deixem-ho 
en el sentit de parlem-ne i no ho decidim això de forma estricta en el Ple.  Per 
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tant, i concretant, li proposo aquesta transacció a aquesta moció de 
substitució que seria literalment tirant endavant mitjançant recursos propis, 
només faltaria, un estudi sobre necessitats o noves necessitats d’aparcament, 
la càrrega i descàrrega a l’entorn del mercat central, que haurà d’enllestir-se 
en el termini màxim de 4 mesos. No ho recull la moció de substitució que li 
acabo de llegir però afegeixo que aquest treball el faríem conjuntament amb la 
regidoria de Promoció Econòmica.  Gràcies.        
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Potser abans que els grups intervinguin que es posicioni el 
document per sapiguer per on anem. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Si.  Gràcies.  A veure jo li diria que en el seu discurs identifico vàries 
incoherències.  La primera és que en el moment que vostès considera que es 
té que fer tanta, tanta  comissió i avaluació i pensament sobre un tema, vol dir 
que és un tema important, molt important.  M’ha semblat entendre que no es 
podria presentar en aquest ple aquesta moció perquè li semblava que era poc 
important. Doncs, crec que pels paradistes del mercat és una moció de vital 
importància.  Una segona incoherència en el seu discurs. 4 vegades diu que 
hem parlat sobre aquest tema? doncs home, si fa 4 cops que es parla d’això, 
doncs la cinquena ja la presentem com a moció de Ple.  I finalment i finalment, 
cada vegada a l’àmbit logístic és més cabdal per un element vertebrador, 
econòmic com és el nostre mercat municipal.  Especialment el del centre que 
es veu com es va envoltant de zones cada cop més peatonalitzades, de més 
difícil aparcament on la gent ja té tendència a deixar el cotxe malament perquè 
no troba aparcament de cap forma i per tant aquest és un tema urgent. Estic 
una mica acostumada a que se’n donguin llargues amb moltes de les mocions 
que es presenten des del grup de Convergència i Unió, marejant una mica la 
perdiu de que farem una no se que, farem .... miri és molt fàcil. Ens l’aproven o 
ens la voten en contra, i aquí queda.  Per tant, no acceptem la transaccional i 
queda això dit.  Moltes gràcies.  
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Sr. Arrufat. 
 
TOMÀS ÁLVARO 
 
Em permets. 
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ALCALDE 
 
No, no, espera que ara està...  Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. Gràcies.  Permeti’m que ara sí comenci fent un comentari respecte la 
intervenció del Sr. Carbonell, si m’ho permet també, no?  I ho faré amb una 
anècdota que no sé si és llegenda o no és llegenda però crec que il·lustra 
força bé la situació.  Amb una Junta General d’Accionistes d’una empresa de 
fabricació de cotxes el cap de fàbrica anunciava una bona noticia als 
accionistes i és que el nivell de defectes dels vehicles que sortien de la fàbrica 
havia disminuït molt i estava al voltant de l’1 per cent.  Amb lo qual els 
membres de la Junta d’Accionistes van esclatar d’alegria i satisfacció doncs 
aplaudint que s’haguessin adoptat mesures que rebaixés el nivell de defectes 
de vehicles.  Quan va prendre la paraula el president de la companyia va 
demanar que mai més mostressin alegria perquè el nivell de defectes 
s’hagués reduït a una quantitat que no era 0.  Perquè ni que sortís un sol 
vehicle de la fàbrica amb un defecte per a la persona que va comprar aquell 
vehicle, el seu percentatge de defectes era del 100%.  I per tant, jo crec que 
de totes les coses hi ha dues visions.  Una la que li podem donar nosaltres 
des de una visió molt més elevada, però després hi ha una segona que és la 
que afecta a les persones, afecta als paradistes del mercat, afecta a les 
persones que circulen al voltants del mercat. I per a ells aquests és un gran 
problema tot i que algú pugui veure que aquest no és un problema que 
pogués ser tractar en un ple.  Per tant, nosaltres li donarem en aquesta moció 
el valor que realment té.  Ara bé.  Dit això, la moció fa una proposta molt 
concreta i és la d’habilitat un espai d’aparcament en un lloc molt concret 
eliminant uns impediments que hi ha ara per l’estacionament de vehicles.  Jo 
ben bé crec que el que hauríem de manifestar des del Ple, és l’encàrrec en el 
govern de que es busquin alternatives, perquè la que ens proposen en la 
moció, no sé si és la més adequada, o no.  Perquè hi ha un espai en el qual hi 
ha parades i per tant, el habilitat aquell espai com aparcament aniria en 
perjudici també d’alguns paradistes per un altre costat i per l’altra banda hi ha 
botigues que també podrien veure’s afectades per l’habilitació d’un espai com 
aparcament.  Per tant, jo lo que sí que demanaria era la redacció de la moció 
si vostè entenc el nostre posicionament en el sentit de no dir, escolti’m, que 
sigui en aquest punt en concret, si no escolti’m, el govern que prengui 
consciència de la problemàtica i que faci una proposta en un termini el més 
breu possible que intenti evitar molèsties absolutament a ningú.  I per tant, en 
aquest sentit li demanaríem si tingués a bé de modificar una mica l’acord amb 
la voluntat de donar-li suport. 
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ALCALDE 
 
Sr. Álvaro. 
 
TOMÀS ÁLVARO 
 
Si. Gràcies senyor alcalde.  Miri senyora Llorens.  Nosaltres tenim interlocutors 
que és la Junta de Paradistes del Mercat que és on ens trobem i parlem amb 
ells. Evidentment que no tot són flors i violes, però el fet de que se’ns hagi 
demanat formalment un espai no se’ns ha dit formalment, hi ha uns 
interlocutors.  I, aviam vostès al Ple poden presentar les mocions que vulguin, 
però jo crec que el marc més adequat i que en parlem, perquè mai n’hem 
parlat és a la comissió informativa que vostè que ara ha presentat aquesta 
moció mai a cap comissió informativa i ens ho ha explicat.  Jo crec que el Sr. 
Carbonell el que intentava dir és escolti, si vostès com a Convergència i Unió 
se’ls hi ha adreçat algun paradista en concret que diu que no pot aparcar el 
seu vehicle per fer la càrrega i descàrrega doncs ens ho mirem, anirem a la 
comissió informativa, en aquest cas,  de Mobilitat i a la comissió de Cohesió 
Social i Identitat, i ho mirem, tal i com deia el Sr. Rodríguez.  Escolti, mirem, 
perquè a vegades aquí diem que sí, i demà ens vindrà una altre paradista o un 
propietari d’un bar que ens dirà que allò que hem fet no està ben fet.  Per tant, 
jo crec que la proposta del senyor Carbonell era senyada. És a dir, ens trobem 
a les dues comissions i portem a terme una proposta que ens pugui anar bé a 
tots.  Però jo voldria dir-li també que tots els diversos col·lectius tenen uns 
representants i en aquest cas la Junta de Paradistes del Mercat en cap 
moment ens ha fet esment de que hi hagués aquesta dificultat, que és els 
interlocutors de tots els paradistes del mercat central. També he de dir-li que 
hi ha altres paradistes que son els paradistes de fora  que quan també s’ha 
intentat per un tema de càrrega i descàrrega a les 6 del matí s’han buscat 
també fórmules per habilitar perquè puguin fer la càrrega del seu producte que 
ve de l’horta o els pescadors o les peixeteres o peixeters que per porten el 
peix blau a primera hora del matí.  Per tant, no és un tema senzill, però crec 
que el marc més adequat que potser el Ple, senyora, com vostès vulgui, 
només faltaria, perquè sinó després ens diran que aquí no poden discutir mai 
res, i que després ho censurem tot, doncs no, però que el marc més adequat 
en aquest cas em penso que és la comissió informativa.  I la transacció que 
deia el Sr. Carbonell em fa l’efecte que anava per aquesta línia.   
 
ALCALDE 
 
Sr. Carbonell. 
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XAVIER CARBONELL 
 
Sí gràcies. No aviam, és evident que no em surto.  Ja assumeixo jo les culpes.  
O bé jo no me’n surto o bé digue’m no sabem escoltar.  És a dir, que la 
qüestió, he començat dient, que la qüestió de càrrega i descàrrega en el 
mercat i la mobilitat en general als seus entorns és un fet fonamental, ho és.  
Que jo des que soc regidor d’aquesta matèria he dit en més d’una, dues, tres i 
quatre ocasions hem atès a demandes per part dels responsables del mercat, 
o bé paradistes en particular, sí, una, dues, tres, i quatre que jo recordi.  
Vegades que hem solucionat qüestions.  En aquesta en concret que vostè 
planteja, sé a través del departament del Sr. Álvaro, de Promoció Econòmica 
que existeix la problemàtica. Ens hi sembla per la informació que tenim que no 
és, que és puntual, diguem-ho així, que no és de molta molta gent, molts i 
molts paradistes que ho requereixin, que és relativament puntual.  Igualment 
important, i vital, necessària. El que senzillament li proposo en la línia, 
efectivament que deia el Sr. Rodríguez, és que no decidim aquí la col·locació 
exacta de la càrrega i descàrrega.  I això és el que volia transmetre.  I per tant, 
li proposava el fet de tirar endavant, no un gran estudi, senzillament 
encarregar als nostres tècnics que es posin en contacte amb els 
responsables, paradistes, responsables del mercat, les persones agreujades 
concretament i que mirin de trobar solucions a les seves problemàtiques tal i 
com hem vingut fent que jo recordi en dos anys en quatre ocasions. Jo només 
li volia transmetre això.  Jo.  O caixa o faixa.  No ho sé. Evidentment ho 
decideix vostè.  Però m’ha semblat al menys el to de la meva intervenció volia 
ser absolutament oberta en aquest sentit i de passada, reflexionar sobre el fet 
de fer propostes tant i tant concretes sobre la ubicació de senyals, perquè al fi 
i al cap és el que estem el que estem dient.  Si no, ho sé.  Em sembla que la 
reflexió és clara.  És a dir, no siguem, tan concrets en els plens si pot ser.  
Podem pensar exactament el contrari, evidentment 
 
ALCALDE 
 
Molt bé gràcies.  Sra. Llorens. 
 
ARIANDA LLORENS 
 
Si. Senyor Carbonell jo l’accepto la revisió del que anteriorment ha dit.  I 
entengui’m que en una situació com és l’actual de crisi econòmica, on la gent 
està vivint situacions difícils petites millores, petits detalls, poden incrementar 
substancialment les seves possibilitats de recursos econòmics. I d’alguna 
forma el que tractem sempre des d’aquest grup i estic segura que des de tots 
els grups, és esdevenir interlocutors.  Jo senyor Álvaro, segur que vostès 
tenen els seus interlocutors i segur que hi ha persones afins al que sigui que 
els hi poden donar una sèrie d’informacions molt molt fidedignes.  Però pensin 
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que també hi ha molta gent, que és la gent normal, que no té grans 
interlocutors que te la trobes quan vas al mercat, parlant pel carrer, gent molt 
propera, gent amiga, gent que doncs té una certa simpatia potser amb el grup 
de Convergència i Unió, diguem-ho així, i ens demanem coses, ens proposen 
coses i nosaltres som el vehicle o intentem ser el vehicle de tota aquella gents 
que ens ho demana i per això ho hem portat al Ple. Ara deixi’m dir també.  Jo 
li acceptaré la transaccional amb la línia que deia el nostre, el company del 
PP, en Santi Rodríguez, però li demanaré una cosa.  Posi’m una data, posi’m 
uns mesos.   
 
XAVIER CARBONELL 
 
4 mesos. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
4 mesos em sembla molt, senyor Carbonell. Em sembla molt.  Li dic 
sincerament. Cregui’m que els paradistes esperaven que quan es feia la 
reurbanització de la zona s’habilitaria concretament allà, i se’ls hi va dir, 
concretament allà, per això surten a la moció.  Se’ls hi va dir que el carrer 
Josep Llanza allà s’hi faria una zona de càrrega i descàrrega.  Ja fa temps que 
s’ha reurbanitzat.  Ara hi afegint 4 mesos més.  Pues miri, fins i tot, val.  Li 
accepto els 4 mesos. Però, si us plau, que siguin 4 mesos.  No fem el que a 
vegades fem, eh?.  Moltes gràcies. Acceptem la transaccional.  
 
ALCALDE 
 
Si em permet un matís, només perquè en qualitat de persona que tendeixo a 
parlar amb gent normal era amb gent senzilla, amb gent del carrer, amb gent... 
doncs incloc aquí els representants dels del mercat en aquest cas, dels veïns, 
de les associacions, etc. i naturalment els representants del govern i 
naturalment de les comissions informatives, etc. Nosaltres només diem una 
cosa.  Creiem que hi ha determinades coses que és més ràpid, i més diligent, 
segurament pel seu resultat, suggerir-les a la comissió informativa on hi ha els 
tècnics i on allà poden avaluar de forma més ràpida les coses.  Que té més 
sentit, que una proposta sobre posar una senyal en un determinat lloc sigui 
posada en una reunió on hi ha els serveis tècnics i allà es discuteixi.  I si el 
resultat final d’aquest procés no satisfà, pues a les hores naturalment en el 
Ple.  Naturalment però anant en la direcció cadascú que vulgui, només faltaria, 
això és dona per sentat i per tant qualsevol interpretació en contrari no hi cap.  
És a dir, està clar.  El que passa és que home estaria bé que aquestes coses 
les discutíssim en aquests llocs perquè jo crec que podem anar més ràpid, 
no?  Per tant acceptem la transacció aquesta, que diu que accepta la ponent 
la transacció i per tant la donem per aprovada per unanimitat? 
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Vots a favor?.  S’aprova per unanimitat.   
 
La moció s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“Que el govern municipal es posi en contacte amb els representants dels 
paradistes del Mercat del centre per tirar endavant, per mitjans propis i 
conjuntament amb la regidoria de Promoció Econòmica, un estudi sobre 
necessitats o noves necessitats d’aparcament per a la càrrega i descàrrega als 
entorns del Mercat Central, que haurà d’enllestir-se en el termini màxim de 
quatre mesos.” 
 
 

  16. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA GESTIÓ DEL CONSELL ESPORTIU 
DEL GARRAF. 

 
ALCALDE 
 
I passem al següent punt que és moció de CIU sobre la gestió del Consell 
Esportiu del Garraf. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
El mes d’abril de l’any 2008, ara fa un any, una auditoria externa va determinar 
que el Consell Esportiu del Garraf, presidit per el regidor d’esports de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tenia un dèficit acumulat a 31/12/2007 de 
158.607,46 €. 
 
Amb data 27 d’abril de 2009, ara fa 2 mesos, el grup municipal de CIU vam 
formular per escrit les següents preguntes sobre aquest tema: 
 
1) Quin pla de sanejament es va establir per liquidar aquest deute? 
2) Quin és l’estat d’execució d’aquest  pla de sanejament? 
3) Quin ha estat el resultat de l’exercici 2008 del Consell Esportiu del Garraf? 
 
La resposta que vam rebre de l’equip de govern va ser que la pregunta s’havia 
traslladat a la Junta Directiva del Consell Esportiu del Garraf. 
 
A dia d’avui, dos mesos desprès d’haver formulat les preguntes, el grup 
municipal de CIU no hem rebut cap informació sobre les preguntes que vam 
presentar. 
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Per tot això el grup municipal de Convergència i Unió proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convocarà durant el mes de juliol de 2009 
els representants del Consell Esportiu del Garraf a una reunió amb tots els 
grups del Consistori per tal de donar resposta i debatre les  preguntes 
presentades per el grup municipal de CIU el dia 27 d’abril de 2009. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Sra. Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup de Convergència i Unió hem presentat aquesta moció per reclamar el 
nostre dret a informació.  Fa un any una auditoria externa va posar de manifest 
que el Consell Esportiu del Garraf tenia uns deutes acumulats de 160.000 
euros. Ara fa un mes, és a dir, al cap d’un any, que això va quedar va sortir a la 
llum, nosaltres hem demanat per escrit que volem saber com està  el Pla de 
Sanejament i volem saber com ha anat l’exercici 2008.  Jo crec que és una 
pregunta que com a oposició i fent fent el que com oposició crec que ens toca 
fer, tenim dret a que se’ns contesti.  La resposta va ser que la pregunta es 
passava al Consell Esportiu del Garraf, i després de 2 mesos, no se’ns ha fet 
arribar cap tipus d’informació.  Per aquest motiu hem presentat aquesta moció 
per reivindicar el nostre dret a aquesta informació i també tenint en compte que 
el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova és el president del Consell 
Esportiu i que això afecta a ciutadans de la ciutat que ha estat afectats per 
aquests fets i que han estat en una situació d’indefensió.  Quan va sortir el 
tema a la llum, feia molt de temps que el Consell no anava bé i no s’havia 
detectat.  Per aquest motiu, nosaltres creiem que la nostra obligació és vetllar i 
per això demanem aquesta informació i ens hem quedat molt parats que 
després de 2 mesos no hagin rebut cap mena d’informació, ni una trucada ni 
un paper, res.  Per això presentem aquesta moció i demanem que se’ns 
informi.  Nosaltres hem demanat a l’acord una reunió amb el Consell per ser 
informats, la via d’informació concreta no és molt important per a nosaltres.  Si 
ho creuen que es pot fer d’una altra manera, tan se val, però sí que creiem que 
aquesta informació els grups de l’oposició l’hem de tenir i que això s’ha de fer 
de manera immediata, donat l’import del dèficit que es va posar de manifest i 
donat que ja fa un any que això va i no tenim cap notícia. Res més. 
 
 
 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras.  Sr. Becerra. 
 
SALVADOR BECERRA 
 
Bé.  Intentaré parlar poc a poc per no haver-ho de repetir com el company 
Xavier. Ara d’entrada lo que la moció diu, no és això.  La moció lo que demana, 
lo que demana, és que l’Ajuntament convocarà als representants dels Consell 
Esportiu a una reunió amb tots, etc. etc. etc. Llavorens, deixi’m que... Bueno 
d’entrada els hi anuncio que votarem en contra.  Però que espero, espero que 
abans d’acabar la retirin aquesta moció.  I els hi explicaré perquè.  Miri el 
Consell Esportiu del Garraf, igual que la resta de tots els 45 consell esportius, 
són entitats privades sense ànim de lucre, i que tenen una finalitat.  
Bàsicament és la potenciació de l’esport escolar i l’organització dels jocs. A 
més a més de fer de corratge de transmissió entre la Generalitat i les escoles 
per a l’aplicació del Pla Català d’Escola. Si? El seu òrgan de govern principal 
és una assemblea.  Aquesta assemblea està formada per entitats, i clubs de 
les comarques, dels pobles, de tots els pobles, i que tenen una junta directiva 
que és qui executa les decisions de l’assemblea. Les juntes directives totes, de 
tots els consells, estan formades per 6 representants de l’ajuntament, 6 
representants de les entitats i 1 representant de la Generalitat.  En el cas de la 
comarca del Garraf, coincideix que tots els ajuntaments tenen representació.  
Però això no passa a quasi cap altra comarca, perquè hi ha més ajuntaments 
que representants.  Bé.  El seu argument, l’argument de vostès, per demanar 
explicacions aquí al Ple de la funcionament del Consell és que aquest regidor, 
a més a més de ser regidor, en aquest cas, coincideix que és el representant el 
president del Consell Esportiu.  Jo li posaré, si em permet, 2 exemples per fer-li 
veure que això no és així, després continuaré.  I parlaré, m’he inspirat en el 
company Sanabra abans quan parlava de les caixes d’estalvi. Miri els òrgans 
de govern de la caixa d’estalvi és semblant al del Consell Esportiu o en alguna 
fundació.  Hi ha una assemblea, hi ha un consell d’administració i dintre de 
l’assemblea formant part, sobre tot a les caixes públiques, càrrecs electes, és  
a dir, dintre de l’assemblea, es podria donar el cas, que no ho és, que l’alcalde 
de Vilanova fos conseller d’una caixa ix, i a més a més podria ser el president 
de la comissió de control d’aquella caixa.  Ho seria en tant alcalde de Vilanova, 
donaria dret al Ple a convocar consell d’administració de la caixa a que ens 
expliqui quins problemes de liquidés té o en que fa les inversions.  Pregunto?  
Els hi posaré un exemple més proper, que segurament entendrà millor vostè 
mateixa.  I puc parlar d’una fundació vilanovina que es dedica a l’esport, que fa 
la feina molt bé feta, i que també dintre dels seus representants, dels seus 
patrons un regidor, aquest que li parla, assisteix en representant de l’alcalde, a 
les seves juntes de patronat, com a regidor, eh?  Vostè trobaria lògic que aquí 
al Ple de l’Ajuntament preguntés explicacions de com aquesta fundació actua 
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amb el seu club, com fitxa els jugadors, quant paga, de quina manera, quins 
comptes té.  Jo crec que no.  Per tant jo crec que està fora de lloc està fora de 
lloc la moció, el fet de voler convocar aquí els representants del consell.  
M’haurà d’explicar si els representants son tota l’assemblea o és la Junta 
Directiva o és el president, no?  De totes maneres, miri un altre motiu perquè, o 
bàsicament no els hi hem contestat, és per respecte, i per respecte a la 
institució, al consell.  Vostès fan una pregunta al Ple que jo no puc respondre, 
perquè vostès pregunten com ha tancat els comptes al 2008 el Consell?  Miri el 
Consell tenia fins el dia 30 de juny per tancar els comptes i abans d’explicar-li a 
vostès el comptes, els vull presentar a l’assemblea i que l’aprovi l’assemblea 
que és qui ho ha de fer.  I això s’ha fet aquesta setmana i després parlarem 
dels comptes.  Però és que hi  ha més, senyora Lloveras.  Aquest regidor, 
aquest regidor, ha informat puntualment de cada pas que ha fet el consell 
esportiu amb el seu anterior portaveu.  Pas a pas.  Ara no està aquí.  Però jo 
crec que vostès tenen un problema de comunicació.  Crec que tenen un 
problema de comunicació.  Jo no els hi puc solucionar.  Els hi puc explicar com 
ho fem nosaltres.  Però això ho tenen que arreglar vostès. Pas a pas, número a 
número.  Però és que a més a més tinc una curiositat.  El Consell Esportiu del 
Garraf fa més de 20 anys que existeix. En 20 anys, vostès no han fet ni una 
pregunta ni s’han interessats.  Només ocurreixen dos coses.  Una és que 
aprovaven ja la gestió dels 20 anys del Consell Esportiu o és que desconeixien 
la seva existència.  Qualsevol dels dos casos s’estudiarà. Malgrat tot, malgrat 
tot el que he dit anteriorment aquest regidor, que és poc diplomàtic com vostès 
poden veure, però que és dialogant i transparent, els hi explicarà el que vostès 
volen saber. Ho intentaré ara. Miri, tal com vostès deien ara fa 3 anys, la 
presidenta anterior, per voluntat seva, va encarregar una auditoria del Consell.  
El resultat vostès ho saben, i tenen els números perquè aquest regidor els hi 
va donar.  Per tant no hi poden dir que no tenen números.  Quan aquest 
regidor es va incorporar al Consell, va marcar tres objectius, ens vam marcar.  
Primer, millorar l’imatge del consell, segon fer un  pla esportiu a llarg termini i 
tercer sanejar els comptes. Avui podem dir que el primer objectiu està 
aconseguir.  No tenim una enquesta de satisfacció però l’opinió dels usuaris 
ens mostren satisfacció.  Ens hem equivocat. He comés errors, això és cert.  
Però hem demanat disculpes i hem posat remei.  Però estem contents i 
orgullosos de la feina feta en aquest sentit.  En aquests moments el Consell 
Esportiu del Garraf és un referent en relació als altres 44 consells de 
Catalunya.  Se’ns ha reconegut la feina i se’ns ha felicitat.  I la prova o suport a 
aquest reconeixement és que aquest mes, el dia 21 de juliol, la reunió de 
consells esportius de la Territorial de Barcelona es farà a Vilanova com a 
recolzament i com a suport a Consell Esportiu del Garraf.  En relació al 
següent objectiu, hem de dir que hem aconseguit que s’impliquin tots els 
ajuntament s de la comarca.  Que s’impliquin també tècnicament. Es va crear, 
s’ha creat una comissió tècnica pel planificar el futur esportiu del consell.  En 
aquesta comissió tècnica estan treballant tots els caps d’esports de tots els 
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ajuntaments.  Aviat, aviat tindrem un pla esportiu a llarg termini.  Jo vull felicitar 
aquí a tots els caps d’esports de tots els ajuntaments de la comarca.  Vull 
felicitar a l’equip de treballadors del consell, i molt especialment al seu secretari 
tècnic per la feina feta fins ara.  En relació al tercer punt, deixi’m dir-li que 
despues d’haver incrementat l’activitat esportiva, despues d’haver dotat al 
consell de recursos materials que necessitàvem, nous equips informàtics, nous 
programes informàtics, nova pàgina web, també de l’hem dotat de més 
recursos humans, d’haver regularitzat la situació de tots els treballadors, 
despues de tot això, els comptes del 2008 aprovat per l’assemblea, ha 
presentat aquest any un superàvit de 47.000€.  Això ens ha permès en un 
moment de crisis fer un pressupost creixent i que haver-hi tallat una partida 
enguany per rebaixar el deute, deute ja rebaixat ja en aquest any, i ara li 
explicaré en quant.  Amb aquests números que hem aprovat, que l’assemblea 
ha aprovat ara fa 3 setmanes, ho farem juntament amb la secretaria general de 
l’Esport un pla per amortitzar el deute amb un termini de 5 ó 6 anys.  Un Pla 
que els hi explicarem a vostès un cop el tinguem preparat a la Secretaria 
General de l’Esport i prèviament aprovat per l’assemblea, no abans. Per tant, jo 
insisteixo, aquesta moció no té sentit.  Jo els hi demano que la retirin.  No ho 
faran.   No ho faran.  Votarem en contra. Votarem en contra. 
 
ALCALDE 
 
Sra. Lloveras.  O no?  Perdó. Ha parlat ja, per tant no, ara.  No disculpi.  Sr. 
Arrufat, senyor Rodríguez i després... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé.  No anàvem a intervenir.  Anàvem a votar a favor perquè entenem que és 
un dret sobre el qual es pot basar després  la democràcia que és el dret a la 
informació sinó no podem discutir sobre res, i entenem que el Consell Esportiu 
ha portat ja una història recent prou agitada com perquè s’atengui i curosament 
qualsevol demanda d’informació respecte això.  Llavors, nosaltres no anàvem 
a intervenir anàvem a votar a favor però, no he entès gaires coses de la 
intervenció del Sr. Becerra.  No he entès si pot o no pot donar informació, si és 
president de la caixa o no és president de la caixa i se’l pot convocar aquí o no 
se’l pot convocar, aquí, si es pot convocar la junta directiva o no es pot 
convocar la junta directiva, si la informació que diu que els hi passarà 
m’imagino que ens passarà, dels comptes del 2008 és una informació pública a 
la qual tenim dret o no és un favor.  No ho he entès, però entenc que no, no 
era en absolut, ja ho ha dit vostè, és poc diplomàtic.  Però no era en absolut la 
manera de respondre a una petició d’informació.  No ho era i bueno, per això 
he agafat el micro ara per dir-ho, perquè no em semblava, bueno no em 
sembla que fos la manera de respondre i crec que s’ha d’atendre aquestes 
demandes d’informació.  Si estan fora de lloc, fora de termini, si hem d’esperar 
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3 mesos, si la renovació del portaveu no ha estat prou fluida com per a recollir. 
Son coses a parlar, però no no era la manera d’intervenir. 
 
ALCALDE 
 
Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, gràcies senyor alcalde un comentari respecte la moció i també 
respecte la intervenció del regidor d’Esports, el senyor Becerra.  Entenem la 
moció que presenta el grup de Convergència i Unió, el que fa és posar en 
evidència una manca de informació per part d’aquest ajuntament i per part del 
regidor d’esports d’aquest ajuntament que jo crec que hauria d’anar més enllà 
del fet de que hi hagi una coincidència amb l’exercici del càrrec també del 
president del Consell Esportiu del Garraf.  I en aquest sentit, home, com 
ajuntament, jo crec que és bo que aquelles entitats i més aquelles entitats amb 
les quals hi ha participació directa d’aquesta ajuntament i més aquelles entitats 
en les quals el regidor d’esports a més a més és el president del propi consell i 
que l’ajuntament, la ciutat de Vilanova, els vilanovins, hi dediquen una quantitat 
de recursos, gens menys preable, nosaltres creiem que amb independència 
que quaselvulga altra circumstància, seria lògic i normal que aquesta 
informació se’ns pogués facilitar.  Bàsicament, bàsicament també perquè 
preferint que hi hagi una moció d’aquestes característiques en la que es 
demani en el govern que se’ns informi de què es destinen els diners que porta 
aquest ajuntament en aquestes entitats, que no pas presentar una moció dient 
“escoltin ja que no ens informen de que és destinen aquests diners, aquest 
ajuntament deixa de donar subvencions”.  Si vol també perquè ho entengui 
millor li explicaré amb un símil d’una caixa d’estalvis.  Clar, aquell, un dipositari, 
un senyor que té unes comptes no sé si n’hi ha gaires ara, però, un senyor que 
té moltes comptes en una determinada caixa d’estalvis, escolti’m al final de 
l’any vol sapiguer els números bàsics d’aquella entitat perquè sinó li donen 
segurament el que pot acabar dient és “escoltin o vostès em donen la 
informació d’allò que fan vostès amb els diners en part, amb d’altres ciutadans, 
però amb els diners en part, o els hi retiro tots els dipòsits que tinc aquí”.  Crec 
que seria perfectament lícit i legítim que en aquest sentit hi hagués aquesta 
transparència de informació.  Insisteixo. Més quan hi ha la possibilitat hi ha la 
coincidència entre la presidència del Consell Esportiu del Garraf i la regidoria 
d’esports d’aquest ajuntament. Escolti’m, vostè ha dit també una altra cosa que 
també ens ha deixat, home, preocupats relativament, i és que en el grup de 
Convergència i Unió hi ha un problema de comunicació perquè l’anterior 
portaveu tenia coneixement de no se quines coses.  Escolti’m li recordo que en 
aquest ajuntament, li anava a dir, el grup de l’oposició majoritari, ja no li diré 
això, però hi ha d’altres grups a l’oposició, hi ha altres grups a l’oposició que 
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suposo que mereixen el mateix tracte que rebia l’anterior portaveu del grup de 
Convergència i Unió per tal de tinguem tota aquesta informació. No?  I per tant, 
amb aquesta voluntat de donar transparència a allò que es fa amb els diners 
que també són d’aquest ajuntament i que es destinen al Consell Esportiu del 
Garraf és en aquest sentit que nosaltres si no s’acaba retirant, donarem suport 
en aquesta moció.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Sra. Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, jo crec que la manera de reaccionar a aquesta moció, la seva indignació ha 
deixat de manifest clarament que realment teníem raó de presentar aquesta 
moció, perquè vostè, vostè no tenia cap intenció de fer-nos arribar aquesta 
informació perquè està convençut que no cal, cosa  que posem en dubte, no 
en dubte, cosa que afirmem, perquè com a regidors de l’ajuntament un un 
organisme on hi tenim un regidor en representació, on s’hi destinen 
subvencions, i que a afecta a molts ciutadans de Vilanova, que durant un 
temps van estar en una situació bastant complicada, perquè hi van haver 
quotes d’assegurances que no es van pagar, que no estava clar si els nanos 
estaven coberts o no, jo crec que aquesta situació és prou important com 
perquè el grup de l’oposició demanem informació sobre aquest tema.  Només 
calia que ens contestessin les preguntes però al cap de dos si no tenim cap 
pregunta, la única manera d’aconseguir  una resposta a les nostres preguntes 
és presentar una moció, i això és molt lamentable.  I la seva reacció, la seva 
manera de contestar ha demostrat que realment això és així.  Hi ha una falta 
de transparència.  No es volen dir les coses.  Tan difícil era explicar-nos com 
estaven les coses?  De totes maneres li recordo que fa un any s’havia d’iniciar 
el Pla de Sanejament.  Després de tota la seva explicació ens ha dit que ara 
començarien el Pla de Sanejament.  Ja ens comença a preocupar això. Voldria 
que ens aclareixi això, si us plau. 
 
ALCALDE 
 
Sr. Álvaro. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Perdó senyor alcalde.  És un tema important.  Jo crec que ja és la segona 
vegada que algú de l’equip de govern treu el tema del senyor Josep Vidal que 
era l’antic portaveu.  Jo crec que és molt lleig, perquè ell no està aquí per 
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poder contestar, i perdoni, és mentida que li digués res, perquè estem 
informats i parlem cada dia amb ell i aquests temes no es van parlar amb ell. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, jo no vull parlar del Sr. Vidal que em fa l’efecte que està fora per voluntat 
pròpia i per tant que torni quan ell vulgui, però està fora per voluntat pròpia, 
això també caldria que ho expliquéssim, està, no hi és perquè no vol, no 
perquè tingui cap mena d’impediment sinó que està en un any fora per any 
sabàtic i que tothom ho sàpiga. Per tant aquesta és la realitat.  Segona cosa.  
A l’’any 2008, i com deia també un exportaveu de vostès i a les actes em 
remeto, miri’ns vostès les actes de les comissions informatives de Cohesió 
Social i Identitat, en aquell dia només hi havia la sra. Purificació Santamaria 
Izquierdo en que es dóna tota la informació detallada del Consell Esportiu del 
Garraf, en números, tot informació.  Jo no sé si els hi ha passat o no els hi ha 
passat.  Però si miren vostès les actes, els números hi son, eh?  Ara, hi éreu. 
Doncs, així, veus com us han donat números.  Jo només dic al 2008 es va 
donar tota aquesta informació, en aquell dia, fins i tot recordo que li vaig dir, 
“miri li don els números perquè sé que vostè no anirà a la premsa”, i està allà 
tot detallat amb els preus i els comptes.  Vull dir, que tota aquesta informació 
es va donar per tant, tot el tancament del 2008 s’havia donat.  Jo a partir d’aquí 
si ell comenta que ha parlat amb l’exportaveu o no jo això no ho sé.  Jo no hi 
tenia cap mena de relació.  Però vaja, en aquest sentit, només és per la prova 
fefaent de que en la comissió informativa que és on es van passar aquesta 
informació es van donar l’any 2008. 
 
ALCALDE 
 
Sr. Becerra. 
 
SALVADOR BECERRA 
 
Només per aclarir un parell de temes.  A veure, el meu to en aquest cas, no és 
pel tema de la informació o no la informació.  El meu to és pel que deia la 
moció en concret que era “convocar els representants del Consell etc. etc”, 
entenc que això no és procedent. Per tant, per això li deia que la retiressin, per 
això.  En el tema de la informació, miri.  Aquest regidor, mai, mai, mai en una 
comissió informativa ha deixat de contestar una pregunta, mai i a les actes em 
remeteixo. I aquest regidor mai, mai, mai, i una altra vegada mai, ha deixat de 
donar un paper en una comissió informativa i a les actes em remeteixo, hi està. 
Vostè, senyor de la CUP, no l’he tingut el gust de veure-ho en una comissió 
informativa, per tant, no li arriba la informació. Però la informació l’he donat on 
creia que l’havia de donar i és més i això és tan públic que d’aquí dos dies 
estarà penjat a la pàgina web.  Però és igual, abans ho tindrem.  Gràcies. 
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NEUS LLOVERAS 
 
Sr. Àlvaro, vostès no s’ha llegit la moció, oi?  La informació no he dit en cap 
moment que no ens la donessin.  Fa un anys se’ns va donar la informació 
llavors el següent pas era establir el Pla de Sanejament.  Nosaltres volem 
saber com està aquest Pla de Sanejament de 160.000€ que després de tota 
aquesta discussió encara no ho sabem.  Per tant tornarem a reclamar que 
se’ns presenti si us plau, com està aquest Pla de Sanejament. 
 
ALCALDE 
 
Sr. Álvaro. 
 
TOMÀS ALVARO 
 
No, no. Vostè diuen, demanen que des d’aquí convoquem en aquest cas al 
Consell Esportiu, oi?  Doncs és com si nosaltres diem com que hi ha una 
fundació a la ciutat en que li dona diners l’Ajuntament i no troben president, i 
per cert l’han trobat, que convoquessin a aquesta junta directiva el propi 
ajuntament. Estarien d’acord amb això?  eh que no?  Doncs per tant, jo.. vostè 
diu que no els convoquem a regidors d’altres ciutats.  És el que li contesta el 
Sr. Becerra és com si anem a una fundació d’aquí de la ciutat que no sé si té 
junta o no té junta però que aquí li donem molts diners, que també 
demanéssim que es fes en aquest cas, convoqués l’ajuntament a aquesta 
junta.  També hi fem aportacions de diners públics sí o no.  Per tant els diners 
de tots plegats.  També  seria el mateix cas.  És una fundació que donem 
diners públics, com deia el Sr. Rodríguez. Tots volem saber d’aquesta 
imposició a la caixa, que fam amb aquests diners, oi, Sr. Rodríguez?  Doncs 
podíem dir el mateix també d’aquesta fundació.   
 
ALCALDE 
 
Jo... Sí Sra. Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sr. Álvaro, senyor Álvaro. També voldria, tots vostès saben, i ara ho han dit 
dos vegades, que jo soc patró d’una fundació, jo crec que no ve al cas que ara 
ens treguin aquest tema.  Jo crec que qualsevol, perdó, qualsevol entitat de 
Vilanova on l’Ajuntament hi dóna subvencions i intervé, o on ciutadans de 
Vilanova poden estar afectats per alguna problemàtica, l’oposició i tots els 
grups d’aquí tenen dret a preguntar, i res més.  O no és així.  Cal que m’ho 
digui si no és així. 
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TOMÀS ÁLVARO 
 
Sí. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Pues ja està.  És l’únic que fem. 
 
ALCALDE 
 
Si us plau, no entrem en diàleg.  Miri. Si em permetem dir dues qüestions 
només.  La moció diu: “convocar, l’ajuntament de Vilanova convocarà durant el 
mes de juliol els representants del Consell Esportiu del Garraf a una reunió 
amb tots els grups del consistori per donar resposta i debatre les preguntes”.  
Anem a veure.  Jo no soc partidari, i crec que ho hem aplicat i en la mesura 
que alguna vegada no ho fem, doncs reclamin que sigui així, que allà on 
participa l’ajuntament i molt especialment si a més a més hi han recursos 
públics, es vagi informant periòdicament de com evoluciona aquella aquella 
aquella entitat en la qual hi participa l’ajuntament.  Naturalment especialment 
més informació en la mesura de que hi hagi peticions d’aquesta informació.  
Naturalment l’Ajuntament participa infinitat d’organisme que funcionen 
majoritàriament be, que hi va, que vetlla pel seu funcionament i que si no hi ha 
cap pregunta sobre aquella fundació o entitat, organisme o el que sigui, doncs 
ja està.  Si hi ha informació, demanda d’informació, evidentment s’ha de donar.  
Aquí hi ha una qüestió de forma, que és lo que plantejàvem.  Bé, nosaltres 
creiem dues coses.  Una, que no podem convocar als representants del consell 
en una comissió informativa perquè no ens correspon fer-ho, sinó que s’ha de 
demanar al regidor que representa la institució en aquell organisme que informi 
d’allò que passa.  Això afirmem que ho hem fet al llarg de temps, que ho hem 
fet en tot moment, i que naturalment ho seguirem fent.  Segons matís, perquè 
no es dóna el resultat dels comptes del 2008 fins aquest moments? Doncs no 
es dóna perquè qui l’aprova és l’assemblea del Consell Esportiu i per tant no 
són números vàlids, reals, i que es puguin presentar si no són aprovats per 
l’assemblea.  Per tant, nosaltres la nostra voluntat, i crec que en aquest sentit  
sempre s’ha fet en aquest tema del Consell Esportiu i en altres, i amb altres a 
lo millor no lo suficientment i després ho hem corregit, la informació allà on 
participem.  En aquest cas ho hem fet i ho seguirem fent.  Per tant, l’estat dels 
comptes, l’evolució del Pla de Sanajemanet, etc. etc. tot això, naturalment que 
ho farem en el marc de la comissió informativa, i així ho farà el regidor com 
afirma el president de la comissió i el regidor que ho han estat fent durant tot 
aquests temps i que una vegada tancats els comptes del 2008 i aprovats per 
l’assemblea general del Consell Esportiu del Garraf, naturalment durant aquest 
mes de juliol, si hi ha comissió informativa i posteriorment, us anirem informant 
com no pot ser d’una altra manera.  He intentat fer aquesta intervenció per 
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treure el gra de la palla en el sentit de que això és al que nosaltres ens 
comprometem i al que formalment no ens podem comprometre és a fer venir 
aquí al regidor de Canyelles, al de Cubelles, o al d’on sigui a una reunió de la 
nostra comissió informativa per informar.  Per tant, endavant. 
 
A les 20,10 hores surt de la sala el Sr. Santiago Rodríguez. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Jo crec que el que és important de la moció és el fons, més que no pas buscar 
tecnicismes que em dóna la impressió que aquí tot s’està justificant amb 
tecnicismes.  El que nosaltres reclamem és que se’ns doni una informació 
quan la demanem.  I si després de dos mesos no se’ns ha donat aquesta 
informació entenem que no se’ns està donant.  Això és així.  És a dir, aquest 
és el motiu de la moció i per això l’hem presentat.  Lo altre són tecnicismes.  Si 
no es pot donar aquesta informació tal i com ho proposem, segur que hi ha 
altres mitjans i és l’únic que demanem. 
 
ALCALDE 
 
Pues el mitjà ja li dic que és la presència del regidor que és el representant de 
l’Ajuntament al Consell Esportiu, a la comissió informativa per informar de tot 
allò que ho estimim necessari, com afirmem que s’ha fet fins ara i com ens 
comprometem a seguir-ho fent.   
 
Passem a la votació de la moció, d’aquest acord. No, no ens han suggerit cap. 
Es manté la moció, i per tant, en la mesura que es manté la moció.  Vots a 
favor? Vots en contra? Abstencions?  Amb el vot a favor de Convergència i 
Unió, l’abstenció de la CUP i el Partit Popular, i el vot en contra del Govern.     
 
La moció decau amb els següent resultats: 
 
Vots a favor: CIU (7) 
Abstencions: CUP i PP (2) 
Vots en contra:  PSC, ICV-EA i ERC (13) 
 

  17. MOCIÓ DE CIU SOBRE L’ADEQUACIÓ D’UN ESPAI COM A 
MENJADOR SOCIAL. 

 
ALCALDE 
 
I passem al següent punt que la moció de CIU sobre l’adequació d’un espai 
com a menjador social. 
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El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
Són moments difícils aquests, i és precisament quan les coses “van magres” 
que qualsevol iniciativa solidària és més necessària i benvinguda que mai. 
 
L’actual crisi econòmica ha canviat el perfil de l’usuari de Serveis Socials, i ara 
són moltes les famílies que per primera vegada s’han vist afectades per una 
disminució dels seus ingressos i no poden fer front a les seves necessitats més 
bàsiques. 
 
Cal fer créixer recursos com el Banc d’Aliments però considerem també 
necessari habilitar un espai de Menjador Social a la ciutat, amb un oferiment 
diari de dinar per a les persones necessitades així com d’altres ajudes 
puntuals, garantint una alimentació equilibrada i un espai d’interrelació amb 
altres persones. 
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb població suficient com per poder tenir 
obert un menjadors social. La prova està en que quan n’hi va haver un, va 
estar funcionant durant 20 anys. Fa uns dies el Ple Municipal va aprovar la xifra 
de 66.003 habitants a la nostra ciutat. Entre tota aquesta població hi ha gent 
amb dificultats que ben segur troben en falta aquest menjador i com a ciutat 
hauria de tenir prou capacitat social per atendre aquestes persones 
correctament. 
 
Valorem també com a necessari un Alberg d’Acolliment de caire comarcal per 
atendre situacions d’emergència, desnonament, sense sostre, maltractaments 
o altres situacions de risc. 
 
és per tot això, que el grup municipal del Convergència i Unió, proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Instar l’equip de Govern municipal a: 
 
a) Destinar un espai a la creació d’un Menjador Social de caràcter municipal. 
 
b) Cercar complicitats amb les entitats Càritas i Creu Roja per tal d’unificar 
criteris i estratègies d’atenció a les famílies de forma coordinada, envers els 
usuaris d’aquest servei. 
 
c) Cercar el suport i l’aportació d’altres administracions, entitats bancàries, 
empreses, establiments d’alimentació, establiments d’hostaleria, paradistes 
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dels mercats, confraria de pescadors, pagesos, comerços, socis 
col·laboradors, voluntat ciutadana... 
 
d) Fer extensiu al Consell Comarcal del Garraf la proposta d’un Alberg 
d’Acolliment per atendre les situacions previstes en l’exposició de motius. 
 
ALCALDE 
 
Endavant senyora Lloveras.  Perdó, Sra. Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Aquesta moció ha sorgit de la necessitat de prendre de forma urgent mesures 
solidàries amb l’actual crisis econòmica que ja fa temps que es deixa veure a la 
nostra ciutat.  Juntament amb la moció que ja vam presentar per la construcció 
d’horts municipals així como d’altres accions que ja tenim previstes, pretén 
configurar un conjunt de mesures de marcat caràcter social que ajudin a les 
persones i famílies de la nostra ciutat a superar aquesta etapa de mancança 
que els ha tocat viure.  Tot i que a la comissió informativa ja se’ns ha fet saber 
que l’ajuntament disposa d’un servei de repartiment de tiquets per poder anar a 
fer un àpat a Can Pahissa, pensem que no és suficient. No podem obviar la 
gent que remena els contenidors dels supermercats i dels mercants municipals 
cercant aliments, com tampoc aquells que assetjant al moll de pescadors a la 
captura de peix.  D’altra banda som coneixedors que hi ha diferents col·lectius 
com pagesos, pescadors, botiguers, forners, grans hipermercats que tot i la 
seva inquietud per aportar de forma voluntària i puntual excessos d’aliments 
majoritàriament peribles no poden fer-ho donat que no hi ha cap espai que els 
pugui gestionar ni aprofitar adequadament.  És davant d’aquesta situació que 
es troba a faltar doncs una intervenció envers les persones desfavorides, tan 
propi del discurs de polítiques que s’anomenen d’esquerres, socialistes i de 
progrés.  És per tot això que no arribem a comprendre com una ciutat com la 
nostra no compta ja amb aquest servei públic.  Un servei que d’altra banda ja 
va existir durant 20 anys de mans d’iniciativa privada, que ja en aquell moment 
atenia diàriament a una sisentena de persones i que no es va saber o voler 
recolzar prou.  Pretenem doncs anar en la línia de dotar la ciutat 
d’infraestructures dirigides a cobrir en la mesura de lo possible les necessitats 
provisionals de les persones, ja siguin autòctones o nouvingudes. Ens mou el 
sentit de la responsabilitat davant situacions en les que se’n dubte seria més 
fàcil tancar els ulls.  I és per això que els demanem el seu vot favorable en 
aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyora Llanas, Sra. Grifell. 
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Es reincorpora a la sessió el Sr. Santiago Rodríguez. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Moltes gràcies Sr. Alcalde.  M’agrada lo que hagi dit que la comissió 
informativa ja es va donar informació, però no només dels tíquets, sinó de tot.  
Recordo que hi ha un punt que diu tot el tema d’ajuts per urgència social, tot 
l’increment dels ajuts que es va explicar.  Però no només dels tiquets, sinó de 
tot.  I en el tema aquest em sembla de donar suport a les persones que estan 
ara passant una situació dolenta, em sembla precisament que d’aquest punt 
ne’m estat parlant, hem donat bastant informació i crec que ha quedat ben 
palès tot l’esforç que s’està fent. No només des de l’Ajuntament sinó amb 
coordinació amb les entitats socials i la xarxa social de la ciutat.  I si ens  
centrem en el tema del menjador, home, a mi sí que m’agradaria deixar ben 
clar, perquè ja dic, ho vaig explicar en la comissió informativa, perquè ja va 
sortir aquest tema del menjador social, però sí que m’agradaria deixar ben clar 
que aquest servei hi és a Vilanova.  Si vostè mira la definició de la cartera de 
serveis socials de l’últim decret del 2008, que surt el desplegament de la Llei 
de Serveis Socials del 2007, veurà, li he posat aquí perquè no l’hagi de buscar, 
que diu:  “servei que proporciona de forma temporal, àpats elaborats a 
persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per la 
subsistència.  El servei de menjador es pot prestar en un establiment social, 
mitjançant un servei d’ajuda a domicili o qualsevol altra recurs que 
aconsegueixi la mateixa finalitat”.  Per tant, què fa l’Ajuntament de Vilanova? i 
em sap greu de que no hagués quedat prou clar a la comissió informativa i em 
sap greu que es pensi, o que hi hagi la sensació de que no hi és aquest servei.  
L’ajuntament de Vilanova precisament dóna totes totes les fórmules previstes 
en el decret de la cartera de Serveis Socials.  Perquè amb un establiment de 
menjador social, a Can Pahissa, després li diré el volum també global de 
persones i àpats que s’estan s’estan fent.  Per tant, establiment social a Can 
Pahissa que hi ha des d’una subvenció del 100%, per tant a tothom que ho 
necessita i aquest atén a persones valorades pels Serveis Socials i persones 
que van directament al menjador.  Servei de menjars a domicili, obviament 
aquest servei també hi és i aquest servei es dóna a les persones valorades per 
Serveis Socials perquè són les que van a sol·licitar el servei a la regidoria.  
Àpats ocasionals, segons la necessitat i segons el moment, aquest es dóna, es 
facilita un pack que són: entrepà, beguda i fruita, i això es fa a través de 
diversos establiments de la ciutat.  I finalment hi ha el banc d’aliments de 
Càritas.  Totes aquestes persones que vostès diuen que tenen excedents i tot 
això, tot això quan s’han dirigit a nosaltres, sempre s’orienten a través del banc 
d’aliments.  Per què?  Perquè volem que hi hagi un punt de distribució únic 
precisament perquè és molt complexe aquest sistema i precisament perquè hi 
ha d’haver un punt d’equitat a la distribució d’aquests recursos, i per tant a tots 
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els orientem cap el punt de distribució únic que és el banc d’aliments que està 
en Càritas. I aquest és l’últim, l’altre recurs que estem fent des de l’Ajuntament.  
Hi ha un conveni amb Càritas que aquest any s’ha incrementat un 17% els 
recursos destinats al Banc d’aliments i a demés estem treballant ara amb ells 
per un nou increment d’aquests recursos, perquè com vostè sap Càritas fa 7 o 
8 mesos que està patint un retard en l’arribada de camions dels fons europeus 
i per això està liquidant tot el seu recurs d’aquí que són els propis i el que li 
dóna l’ajuntament.  I ara estem treballant per donar-li un nou increment per 
poder, perquè pugui donar resposta a totes les necessitats de les persones 
que es troben en aquesta situació.  I li recordo això, que qualsevol iniciativa 
que obviament està benvinguda i ben rebuda, s’orienta per la distribució 
d’aliments cap cap al banc d’aliments.  Hi ha aliments per exemple que són 
peribles, com a dit vostè, que hi ha problemes a vegades de distribució, i 
llavorens això es fa a través de les entitats, per exemple, o es donen als 
hospitals o a través de la Casa d’Empara que és una de les entitats que dóna 
menjars, que dóna entrepans i dóna aquests packs temporals a les diverses 
persones que tenen problemes. Compti que l’any 2008 s’han donat al voltant, 
per no donar xifres, s’han donat al voltant de 24.000 serveis.  El que s’ha 
orientat a través, o el que s’ha donat a través del banc d’aliments són uns 234, 
i la resta fins a 24.000 s’han donat a través de Can Pahissa, a través del servei 
de menjar a domicili i a través dels menjars puntuals, dels packs puntuals.  A 
demés tenim com també hem explicat moltíssimes vegades, en la plataforma 
de serveis hi ha un espai destinat a menjador social per complementar l’oferta i 
per millorar l’accessibilitat d’aquests serveis.  Aquí haurà, està comptades 
entre 25 o 30 places que a demés es poden incrementar fent torns de menjars.  
Per tant, jo penso que com a resum, diríem, aquest servei, i tant que hi és a 
Vilanova.  De fa anys.  El menjador que vostè estava anomenant, és un 
menjador en el que nosaltres des de l’Ajuntament, des de la regidoria se li 
donava una subvenció, però aquell menjador donava menjar diguem a 
qualsevol que hi anava, segons el seu criteri.  Nosaltres li donàvem una 
subvenció i van ser ells que van decidir, perquè ja era un tema que volien 
deixar i van decidir tancar el menjador.  Nosaltres mai hem deixat de donar el 
servei i sempre hem, jo penso que queda clar, que amb aquests 24.000 serveis 
que s’han donat en l’any 2008, queda bastant clar el fet de que és un servei 
que hi és, que hi ha, a demés s’agafen tots els diferents recursos que planteja 
el decret de la cartera de Serveis Socials.  I per últim el tema el tema del de 
l’alberg d’acolliment que també vostès exposen a la moció que és per donar 
resposta a les urgències socials de desnonaments, de violència, deixi’m 
recordar-li també que és un servei que, i tant que es dóna des d’aquí.  S’han 
incrementat els recursos econòmics destinats amb això, hi ha convenis amb 
diferents establiments hotelers de la ciutat, precisament per tot aquest tipus de 
serveis de desnonaments, de violència, altres tipus de problemàtica, pèrdua de 
l’habitatge per ruïna.  Vostès tenen a demés els hi vaig passar, tenen el 
protocol de resposta a aquestes urgències socials.  Això es va aprovar l’any 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

2008, i se’ls hi va passar en comissió informativa.  I després hi ha també un 
conveni amb la Fundació AGI, que està destinada a només a dones víctimes 
de violència domèstica.  I després amb el passavolants sense sostre, amb 
aquest, se’ls hi dóna un servei de dutxa, que en aquests moments està a 
l’Hospital de Sant Antoni Abad, des de fa uns quants anys i que quan estigui la 
plataforma de serveis construïda també hi ha un espai allà per a les dutxes 
socials. Se li dóna també els àpats i a demés se’ls hi facilita el trasllats a un 
alberg d’acolliment que en aquest cas són bàsicament a Barcelona i a 
Tarragona.  Aquests albergs necessiten un mínim de volum de gent perquè 
siguin sostenibles i perquè puguin funcionar d’acord, diguem a com, diguem 
que puguin funcionar bé.  Li puc dir per exemple que aquí a Vilanova l’any 
passat, i això es fa sempre amb la policia, sempre s’actua amb la policia, li puc 
dir que l’any passat hi va haver un total de 26 persones, així passavolants que 
la policia identifica.  Llavorens es porta a través de serveis socials i a serveis 
socials es busca alguna alternativa, i li diré que d’aquestes 26 persones, 6 són 
les que es van traslladar a l’alberg de Barcelona i a l’alberg de Tarragona.  
Llavorens en això també pensem que totes aquestes situacions d’urgència 
social que vostè comenta, estan plenament cobertes i tenim totes les dades i 
totes les xifres. Que si vol també en alguna comissió informativa podem donar.  
Per tant, jo penso que està clar que el servei es dóna, i el que sí que pensem 
és que el que no podem votar a favor de cap de les maneres és son el punt 1 i 
4 que són el del menjador social i el de l’alberg d’acolliment, però que el punt 2 
i 3 que són d’establir aquestes complicitats, aquí es fa, però vull dir 
normalment, obviament sempre es pot millorar a incrementar.  El 2 i el 3 el 
podríem votar a favor però llavorens els hi proposaríem votar separadament, 
perquè és que l’1 i el 4, no els podem votar a favor de cap de les maneres.  
Llavorens seria el 1 i el 4 per un cantó, i el 2 i el 3 per un altre. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Sr. Arrufat.  No, perquè no hi ha transacció.  Nosaltres ens hem 
posicionat sobre els punts però no hi ha transacció. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Moltes gràcies.  Nosaltres en principi considerem bones idees, ambdues idees 
que es proposen a la moció de Convergència i especialment la tercera, apareix 
amb la lletra c, la tercera, perquè vam presentar al Ple fa dos mesos la moció 
per a la constitució d’una taula de ciutat per la crisi, que justament el que havia 
de ser era un espai, justament per compartir amb Càritas, amb diferents 
entitats, de gremis, amb sindicats, etc. que pogués abordar justament aquesta 
qüestions, es pogués tenir un dia a dia, perquè la crisi avança molt ràpid i ho 
van dir, la crisi avança molt ràpid, produeix, provoca nerviosisme, provoca 
voluntat de voler intervenir-hi, voluntat de voler ajudar, etc. i per tal cal un 
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mecanisme que faciliti aquesta discussió, aquest debat, aquest traspàs 
d’informació, aquesta cerca de complixitat on hi siguin tots els grups 
municipals.  Ho vam defensar fa 2 mesos i no és que no es vostès en contra, si 
no que es va proposar una taula comarcal.  Com va la taula comarcal.  Sí? 
D’acord.  Bé.  D’acord.  D’acord, perquè com que nosaltres no hem rebem 
informació ni res doncs per tant.  Partia d’una idea nostra i hem acabat 
totalment fora. Preguntava, demanava informació. Bé nosaltres en principi 
estem a favor de les propostes que planteja Convergència.  Entenem tota 
l’explicació del que ha dit la Sra. regidora, al respecte a tots els programes, 
però pensem que igualment és necessari la generació d’un menjador social, i 
probablement també d’un alberg. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Sr. Carretero. 
 
ÒSCAR CARRETERO 
 
Gràcies senyor alcalde.  A veure’n.  Jo primer dir que quan es comença una 
intervenció d’aquest tipus doncs amb el recurs d’una definició d’acollir-se a la 
literalitat d’una definició, home, això ja vol dir que realment s’és conscient, se 
és molt conscient de que n’hi ha un problema i que a vegades don no tenim la 
força suficient doncs per solucionar-ho.  Jo entenc, i a més crec, i tinc les 
dades, moltes de les dades que ha donat, sé l’esforç que s’està fent des de 
l’Ajuntament i també sé que aquest esforç perquè és una evidència és 
insuficient.  Que a lo millor estic equivocat, però em dóna la sensació que 
aquesta és la voluntat de la moció que és intentar fer un redoble d’esforços, 
no? Intentar doncs aunar esforços i que l’ajuntament possi, possi més 
elements sobre la taula, doncs per intentar pal·liar el greu moment que estan 
vivint moltes persones.  Perquè penso que és una realitat. O sigui, tothom ho 
pot veure a qualsevol hora i cada dia al carrer.  I a més, quan es fa referència 
doncs que un històric menjador, que és veritat que va tancar, doncs que es 
digui que es van fer tots els esforços doncs perquè aquesta persona continués 
donant aquest servei, penso que és faltar molt a la realitat, quan després 
aquestes persones diuen que l’únic que volien són una mica de recursos i 
d’ajuda, a vegades no econòmiques sinó administratives doncs per poder 
portar-la a terme, i no es van fer orelles de lo que ell de lo que ell demanava.  
De totes formes hi ha un punt de la moció, que és el punt quart, a veure, que 
està molt bé, però penso que és un brindis al sol, doncs pels diners, si les 
competències que té el Consell Comarcal, perquè tots sabem que si es gasten 
tots els recursos que tenen en càrrec de confiança difícilment, molt 
complicadament podran fer un alberg doncs per persones que realment 
necessiten aquests recursos.  Vostès saben la nostra posició, la posició del 
grup Popular al Consell Comarcal, amb aquest respecte, i més de l’últim 
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pressupost on van veure com es retallaven totes les ajudes socials a 
menjadors de moltes escoles, no?  Clar nosaltres amb aquest escenari 
donarem un suport, penso que malauradament, doncs perquè no es tira 
endavant més emocional i de solidaritat que no per res  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Carretero.  Sra. Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Si.  Aviam, aquesta moció no pretén ni molt menys encetar cap mena de 
polèmica. És cert que es va comentar a comissió informativa a rel d’una petició 
nostra, concretament i que ens va, la Sra. Grifell, ens va estar explicant tot el 
que es feia al respecte, i no ho estem qüestionant, en absolut.  El que passa 
que si tot això, que per altra banda no tenim cap mena de comentari al 
respecte, fos suficient, no tindríem gent agafant menjar als contenidors, anant 
als supermercats a buscar restes alimentàries, i assajant la confraria de 
pescador. Això ho diu també aquesta setmana al Diari també surt, que els 
pescadors es queixen que la gent salta la tanca per anar a les barques a 
buscar peix.  Vull dir que no és una ficció és real. L’únic que pretén aquesta 
moció és implementar aquestes mesures, canalitzant-les d’alguna forma on la 
gent que té la voluntat de donar uns aliments sàpiguen on donar-ho, i hagi un 
lloc que estigui establert i es pugui canalitzar i si hi ha un procés d’elaboració 
en aquesta alimentació, en aquests aliments es pugui fer amb condicions.  
D’altra banda, el tema aquest del menjador que ja hem parlat, em remetria a 
l’hemoroteca del 28 de desembre de 2007, on la persona que gestionava 
aquest servei, pues bueno, fa unes declaracions molts diferents a les que està 
fent vostè ara, respecte al tancament del menjador. Bueno, en tot cas, això 
seria discutible.  Insisteixo en que la necessitat és lo que apremia en aquest 
moment, que els recursos no, no estem dient en cap moment que no siguin 
bons els que s’estan donant des del govern, però nosaltres el que pretenem és 
incentivar-los.  D’altra banda, Càritas, també ens ha fet saber que no tenen cap 
tipus d’aliments avui en dia, que estan pitjor que mai.  La gent les hi va a 
buscar menjar i no en tenen i és per això que de forma paral·lela nosaltres com 
a grup em encetar una campanya paral·lela de recollida d’aliments que 
precisament comença avui. Val? A llavorens, bueno, si hi ha aquesta 
necessitat, si realment els agents socials ens estan fent la demanda i ens 
estan demanant la col·laboració, és que tot el que s’està fent, que pot estar 
molt bé, no és suficient, i el que pretén aquesta moció és implementar i prou.   
 
ALCALDE 
 
Sra. Grifell. 
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ENCARNA GRIFELL 
 
Jo crec que li he dit que jo proposava votar dos coses per separat, perquè una 
estem absolutament d’acord de dir, nosaltres ja fem el treball amb Càritas.  Els 
hi hem incrementar els recursos, estem treballant amb ells, per incrementar-li 
una altra vegada els recursos.  S’ha demanat també l’ajut a la Diputació per les 
entitats i bancs d’aliments.  Ja li he dit que estem en permanent coordinació 
amb ells perquè sabem que fa 7 o 8 mesos que no els hi arriba els camions 
d’aliments del Fons Europeu, i per això s’han gastat tots els recursos del banc.  
I per això li he dit, però podem fer, sempre és millorable això, sempre es pot fer 
més coses.  I per tant per això li he dit, al punt dos que és el que parla de 
Càritas i de Creu Roja, Creu Roja aquí no fa res d’aliments, però el punt 2 que 
parla de Càritas i Creu Roja, i el punt 3 que parla de poder fer i no parla la 
mesa que parlava el Sr. Arrufat, sinó que parla només de temes d’alimentació 
en aquest cas, jo li he dit, votem-los separat que nosaltres això ho votarem a 
favor.  El que no li podem votar a favor és el punt que diu: “facin un establiment 
social per menjador social”, perquè torno a repetir, hi és aquest establiment 
social.  Per tant, i se n’està fent un altre, s’està construir un altre.  Per tant 
aquest és el que no li podem, no li podem votar a favor, perquè hi és.  I el de 
l’alberg són diferents criteris.  Ja he dit que les persones, les persones, que 
han estat 6 durant el 2008, s’han derivat als alberg de Barcelona o de 
Tarragona, perquè són, és allà on hi ha un volum de gent que els fa sostenible 
i que els fa funcionar mínimament bé.  Això és una cosa, i lo de utilitzar la 
definició per començar, lo de l’exposició, és clarament perquè teníem la 
sensació, perquè això s’ha explicat vàries vegades, teníem la sensació de que 
a veure, si la definició de què és un menjador social, et diu, de quantes 
maneres el pots donar, i tu dius a demés que cada una de les diferents 
maneres que estableix la definició, ho estàs donant, és només una mica per 
aclarir, perquè moltes vegades, pensem que el menjador social, és només un 
lloc on hi van els indigents.  No, no, no.  La definició no és aquesta.  Jo per 
això he començat amb la definició.  I precisament per donar molta més força.  
Dir no és allò que a vegades pensem, el lloc dels indigents, dels sense sostre, 
no, no.  El menjador social, atén a moltes persones.  I aquests són els mínims, 
aquesta gent.  I llavorens, he dit, tot el que he dit és per dir, i el servei s’està 
donant.  Obviament la gent que va pels contenidors o que assalten... a veure, 
lo dels contenidors tampoc és d’ara.  Però a demés ara, tota la gent que ve a 
buscar aquest aquesta ajuda, i que a demés treballem conjuntament amb la 
policia per identificar aquells casos que tenen necessitats, tots aquests són els 
que s’estan donant resposta.  Que sempre es pot fer més, que la necessitat és 
molt alta, pues naturalment.  Per això diem, votem per separadament el punt 1 
i 4, que nosaltres no podem donar suport amb això, i el 2 i 3 que sí perquè 
sempre es pot fer més coses.  
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ALCALDE 
 
Sra. Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Doncs, doncs no, miri.  No perquè nosaltres pensem que realment fa falta un 
espai on tothom que tingui la necessitat sàpiga on adreçar-se bàsicament.  
Perquè el tema de venir a buscar un ticket, ara ves aquí, ara ves allà, i 
conèixer tota la infraestructura i tot el tema administratiu, per aconseguir un pla 
de menjar, tampoc ens hi sembla digne.  La veritat. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
No és veritat això, però bueno és igual. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Bueno.  Això, un.  Despúes si realment diu que s’està construir un menjador 
social, digui’m a on i ometem el tema.  Vull dir.. 
 
ALCALDE 
 
Si us plau, que no hi hagi diàleg. Acabi senyora Llanas, bueno quan cregui 
acabar. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Si sabem que hi ha l’existència d’això, pues a llavorens no té cap sentit.  
Nosaltres l’estem demanant, vostès l’estan ofertant, pues ho ometem aquí i ja 
està. I per altra banda el tema de la proposta de l’alberg d’acolliment doncs ens 
hi sembla molt bé, però considerem que és un cas de tirar pilotes fora. Els que 
tenim aquí els enviem a Barcelona, els enviem allà i no atenem la necessitat 
d’aquí.  Bueno.  Insistim la realitat social que tenim és la que és.  I mentre 
continuem veiem aquests fets, pensarem, continuarem pensant que són 
insuficients, i per tant el que volem fer és implementar tot aquest...  No no 
votem per separat. 
 
ALCALDE 
 
Val, molt bé.  De tota manera si ho demanem, és depèn d’ells.  Pues, no, no 
s’ha de votar conjunt.  De tota manera, sense entrar en més polèmica, però 
estaria bé, que no reintepretem les mocions. És a dir, hi ha una moció que diu: 
“demanem que es creï un menjador social” i el govern diu: “escolti, és que n’hi 
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ha”, és a dir, en aquesta ciutat, ningú, no ha de fer cap papeleo, ni cap tràmit ni 
anar a presentar instàncies, ni res. Que qualsevol persona que necessita 
d’anar a un menjador social, hi pot anar, perquè hi ha un.  I ens diem nosaltres, 
això no podem votar, perquè és que n’hi ha un. Si la reinterpretem i lo que 
diem és que hauríem de dedicar més esforços i intensificar-los en funció de 
l’evolució de la crisi a la gent més necessitada, home, amb això estem d’acord.  
Però això no és lo que diu. Ho dic, perquè estem votant que acords concrets i 
és aquest el que nosaltres no  no hi ens podem acollir perquè és que existeix.  
I és bo que ho diguem, perquè com que malauradament hi ha molta gent 
necessitada és bo que sàpiga tota la gent de la ciutat, qualsevol persona que 
tingui dificultats per poder accedir a aliments per a ell o per la seva família hi 
pot accedir sense cap dificultat. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Disculpa un moment.  Perdó un moment.  Sí que acceptaríem  la votació per 
separat dels punts.   
 
ALCALDE 
 
D’acord, doncs votem el 2 i 3 i els altres.  O sigui els altres i el 2 i 3, no? 
Encarna.  
 
SECRETARI 
 
1 i 4? 
 
ALCALDE 
 
1 i 4.  Vots a favor? Abstencions? Vots en contra?  Decau amb els vots del 
govern i l’abstenció de la CUP.  
 
Els punts 1 i 4 es voten i el resultat és el següent: 
 
Vots a favor: CIU (7) i PP (2) 
Abstenció: CUP (1) 
Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC(13) 
 
Els punts 2 i 3 es voten i el resultat és el següent:  
 
S’aproven per unanimitat dels assistents.  
 
El text de l’acord aprovat és el següent: 
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“PRIMER. Cercar complicitats amb les entitats Càritas i Creu Roja per tal 
d’unificar criteris i estratègies d’atenció a les famílies de forma coordinada, 
envers els usuaris del servei de menjador social. 
 
SEGON. Cercar el suport i l’aportació d’altres administracions, entitats 
bancàries, empreses, establiments d’alimentació, establiments d’hostaleria, 
paradistes dels mercats, confraria de pescadors, pagesos, comerços, socis 
col·laboradors, voluntat ciutadana...” 
 

  18. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA FUNDACIÓ 
VICENÇ FERRER PER AL PREMI NOBEL DE LA PAU. 

 
ALCALDE 
 
Passem al número 18 que és moció de suport a la Candidatura de la Fundació 
Vicenç Ferrer per al Premi Nobel de la Pau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
Recentment hem sofert la pèrdua de Vicenç Ferrer i Moncho, que ha dedicat 
tota la seva vida a pal·liar les penúries dels més necessitats des de la seva 
missió de Bombai, que s’ha estès per tota l’Índia i molt especialment al 
districte d’Anantapur, on ha desenvolupat una tasca extraordinària en la 
millora de les condicions de vida de la seva població. 
 
Vicenç Ferrer, que ingressà als 24 anys a la Companyia de Jesús, passa tota 
la seva infància i joventut a Calella (el Maresme), on encara viu la seva família 
i on ha estat homenatjat per l’Ajuntament en un Ple extraordinari celebrat el 
passat 19 de juny.  És una figura indiscutible del segle XX.  Vicenç ha creat 
una Fundació que compta amb 1900 treballadors i treballadores, que treballa 
per fer sortir de la pobresa més extrema a més de dos milions de persones. 
 
Són moltes les institucions que han reconegut la seva extraordinària tasca: el 
Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia el 1998, el d’Espanyol Universal el 
1998, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2000 o la Gran 
Creu de l’Ordre del Mèrit Civil, atorgada pel govern espanyol, entre d’altres 
distincions. 
 
Totes aquestes condecoracions ens obliguen a donar suport a la continuïtat 
de la Fundació que va crear i a reconèixer els mèrits adquirits pel Vicenç 
Ferrer des de la tenacitat, la senzillesa i la humilitat. 
 
És per això que demanem: 
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“1. Fer un reconeixement públic de la figura de Vicenç Ferrer i de la seva 
Fundació per l’extraordinària tasca portada a terme en benefici dels més 
pobres i marginats. 
 
2. Donar suport a la candidatura de la Fundació Vicenç Ferrer com a Premi 
Nobel de la Pau. 
 
3. Traslladar el present acord a la Fundació Vicenç Ferrer i a totes les 
institucions que puguin donar suport a aquesta candidatura.” 
 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Sra. Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé.  Jo crec que els acords estan força clars. És simplement el reconeixement 
de una entitat que es va fundar, per dir-ho això, gràcies al treball comunitari 
d’un home senzill que crec que va entendre doncs que la justícia la justícia 
social es començava a partir de conèixer bé bé aquells que han estat els 
proscrits o els que no tenen ni veu en la societat, els paries en molts moments 
de la terra, els intocables, i que va formular, jo diria una filosofia de treball 
cooperatiu, solidari i de creixement d’un poble en aquest sentit.  I permeteu-
me jo una frase pròpia d’ell per posar en valor doncs la figura d’aquest treball i 
la figura i del treball que està fent la fundació, i en aquest cas doncs demanar 
el suport de tots els grups municipals.  Deixeu-me la cita:  “Des de que vaig 
arribar a la India i a partir dels meus passeigos, coneixent dones, homes, 
nens, comunitats units per l’únic desig de progrés i de deixar de sofrir, en el 
meu interior anava prenen cos una decisió que es faria més forta al llarg dels 
anys.  Tot això ha de canviar, tot això canviarà”. Tan de bo doncs això sigui 
possible a l’Índia i a on hi hagi qualsevol desigualtat social. 
  
ALCALDE 
 
Paraules. Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Voliem fer uns petits matisos per acabar votant a favor de la moció.  D’entrada 
no sé fins a quin punt un un el Nobel de la Pau s’atorga a persones, el Nobel 
de la Pau en concret, altres premis sí, s’atorga a persones ja mortes. 
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ALCALDE 
 
És a la institució. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, si.  O que el Nobel de la Pau, s’atorgui a la institució.  És a dir, no ho 
sabem fins a quin punt. D’altra banda volíem igualment intervenir per d’una 
banda dir que son persones com segurament Vicenç Ferrer les que fa, les que 
fan que la humanitat sigui digna i valgui la pena, però també son segurament 
governs que no estan a la talla dels que provoquen el naixement de persones 
com Vicenç Ferrer, i això volem deixar recollit, volíem dir-ho, i que quedés clar 
per no fer el tràmit de votar una moció de suport a Vicenç Ferrer, quan Vicenç 
Ferrer el que està fent o el que ha estat fent durant la seva vida és posar,  
intentar posar remei a la situació que és provocada per un sistema econòmic, 
per un sistema de relacions internacionals del qual se’n beneficien persones i 
entitats jurídiques, i empreses concretes i pel qual, i contra el qual hi ha molta 
gent que lluita arreu del mon. És a dir, que no és Vicenç Ferrer, fa digne la 
humanitat , però Vicenç Ferrer existeix perquè hi ha uns governs i uns sistema 
econòmica que no està a la talla de persones com Vicenç Ferrer.  Llavors 
només era fer aquesta intervenció i dir que nosaltres votarem també a favor 
d’aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Endavant Sra. Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé .  Per posicionar el nostre grup, tot i que crec que és bastant clar que 
donarem suport a aquesta iniciativa.  Creiem que és una persona admirable 
que ha dedicat la seva vida a ajudar als demés i és bo retre homenatge a 
aquest tipus de persones si més no per fer-nos reflexionar i fer pensar en 
realment les coses importants de la vida, quines són.  Jo crec que és molt 
positiu.  Voldria aprofitar per comentar que el Senat donarà recolzament  a 
aquesta iniciativa gràcies a una iniciativa presentada per Convergència i Unió 
cosa que trobem molt positiu.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Felicitats.  Vots a favor?   
 
La moció s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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   19. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA GRATUÏTAT DE L’APARCAMENT 
DE L’HOSPITAL COMARCAL DE SANT CAMIL. 

 
ALCALDE 
 
La moció número 19 és la moció de la CUP per a la gratuïtat de l’aparcament 
de l’Hospital Comarcal de Sant Camil. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
L’Hospital Comarcal de Sant Camil durà a terme en els propers mesos una 
reforma i adequació del seu aparcament a fi de millorar el servei als seus 
usuaris i usuàries. Les primeres informacions al respecte indiquen que aquest 
aparcament serà de pagament per a la majoria d’usuaris, amb bonificacions i 
exempcions per a casos específics. Aquest aparcament serà gestionat per la 
marca Estaziona, dins la qual participa VNG Aparcaments, empresa municipal 
vilanovina. 
 
Atès que l’Hospital Comarcal de Sant Camil és el principal hospital comarcal de 
la comarca en absència del tan esperat nou hospital comarcal.  
 
Atès que el desplaçament a l’Hospital no és produeix per motius d’oci, sinó per 
motius d’obligada necessitat (familiars malalts), d’accés a un servei públic 
universal. 
 
Atesa la precària situació sanitària de la comarca del Garraf no és adequat 
pagar per estacionar a l’Hospital.  
 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l'adopció dels següents ACORDS: 

 
“1.  Demanar la gratuïtat de l’aparcament de l’Hospital Comarcal de Sant Camil. 
 
2.  Traslladar aquest acord al Consorci Sanitari del Garraf, a la societat 

municipal VNG Aparcaments, al Consell Comarcal del Garraf i a tots el 
Ajuntaments de la comarca.” 

 
ALCALDE 
 
Sr. Arrufat. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Aviam. Nosaltres hem acceptat una transaccional proposada pel regidor 
Xavier Carbonell.  No sé si s’ha de llegir ara, ja d’entrada. 
 
ALCALDE 
 
Sí. No? 
 
SECRETARI 
 
Si. 
 
ALCALDE 
 
Si la té el senyor secretari.  I sinó la llegeix vostè mateix. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
La llegeixes? 
 
ALCALDE 
 
Endavant, endavant. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
És una esmena de substitució en el seu punt 1 on demanen diguem la 
gratuïtat, en tots els seus termes i excepcions.  Sobre tot els hi proposem, 
cosa que després justificaré, una esmena substitució que diu exactament: 
“Instar el Consorci Sanitari del Garraf a definir les tarifes en funció de la 
tipologia dels usuaris, garantint-ne la gratuïtat en alguns casos.  Aquests 
criteris hauran de ser debatuts pels diferents ajuntaments abans de la seva 
aprovació definitiva.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Si et sembla bé jo ara faig la intervenció. 
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ALCALDE 
 
Ara ja, sí sí, així adelantem, perquè ja hi ha la posició fixada respecte de la 
també de la transacció. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, bé.  Acceptada la transacció i entenem que segurament és la manera més 
intel·ligent de dur a bon port aquesta moció.  Nosaltres igualment volem fer 
una part expositiva d’aquesta moció per explicar perquè la portem aquí, i 
perquè ens sembla que és un tema important.  La portem aquí perquè la 
comarca del Garraf pateix una situació sanitària deficitària des de fa molt de 
temps i no ens semblava just que ningú alcés la veu perquè es fes un 
pàrquing nou a l’hospital i fos de pagament. És evident que com s’arriba a que 
VNG Aparcaments sigui l’empresa que gestionarà aquest lloc, etc.. Té tot una 
explicació, té un procediment en que es pot explicar, raonar, fins a quin punt 
això és positiu el fet que VNG Aparcaments gestioni aquest aparcament.  Però 
entenen que el debat i la situació sanitària a la comarca ha arribat fins a un 
punt en que nosaltres no ens podem callar davant d’aquesta situació.  Hem de 
demanar també, hem de fer saltar la veu, perquè no és just, no és en absolut 
just  que es faci pagar a la gent, per anar a l’hospital, a l´únic hospital de la 
comarcal que tenim al Garraf en espera eterna a que arribi un hospital nou per 
la comarca a Vilanova que tot el que sabem nosaltres és que de moment no 
arriba. Llavors en aquest sentit és perquè la raó per la qual nosaltres 
presentàvem aquesta moció.  La volíem portar aquí. Entenem que tal i com 
està ara la situació, tal com ha anat el concurs diguéssim i la concessió a 
l’empresa municipal Vilanova VNG, dóna bastants més possibilitats de fer 
bonificacions, d’ajustar preus, etc., que si no hagués estat una empresa 
concessionària per tant acceptem molt de grat la transaccional del govern i 
demanem el vot a favor de la moció amb la transaccional. 
 
ALCALDE 
 
Sr. Carbonell 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Ràpidament agraeixo de veritat que comparteixi els criteris del govern, més 
ben dit els criteris de l’empresa VNG Aparcaments a l’hora de decidir-se si 
efectivament anar a buscar, nínxols d’activitat fora de la ciutat.  No els hi 
explicat que estan en acord, que entenen la bondat d’aquesta mesura 
simplement per ampliar el fet d’anar a treballar fora de la ciutat, vostès ho 
saben, ens permet des d’aquest punt de vista, en tant en quant estem 
treballant en l’hospital comarcal, doncs una capacitat d’incidir doncs en els 
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preus, per tant, millor que gestionem nosaltres que no pas que ho gestioni un 
altre i en segon lloc, en aquest cas no, però en altres casos, diguéssim o 
l’encàrrec vingui per altres poblacions que encara no s’ha donat, doncs els 
mínims marges que es puguin produir doncs sempre revertirien en favor de la 
ciutat de  Vilanova.  Per tant, diguem-ne des d’aquest punt de vista, agraeixo 
doncs el suport aquest, posicionament en aquest cas majoritari, que sempre 
intentem explicar en el marc del Consell d’Administració de l’empresa. Pel que 
fa a la situació en concret a Camils, eh? vostè ho deia.  Quan l’ordre religiosa 
propietària del centre hospitalari doncs en el seu moment va prendre la decisió 
de concursar l’adequació, la transformació d’aquest aparcament, doncs 
nosaltres enteníem per aquesta filosofia que li explicava d’anar a intervenir 
fora de la ciutat, doncs que havíem de ser-hi perquè després a més podríem 
controlar molt millor la gestió com diem passarà a través de del fet que siguem 
nosaltres i no una altra empresa la que gestioni l’aparcament. Per acord del 
Consell d’Administració en el seu moment, parlo de l’any passat, cap vot en 
contra per part dels partits aquí representats, VNG Aparcaments va optar al 
concurs com qualsevol altra empresa.  El que ara ens permet i d’aquí el tema 
aquest de parlar del Consorci Sanitari, i de tot això, és a dir, aprovar una 
moció en la que entenem que podem treballar per uns preus molts més 
assequibles i favorables a la gent, és el fet que com saben tots vostès i els 
ciutadans, doncs que ara ja no és l’ordre religiosa qui gestiona aquest hospital 
sinó que afortunadament ara és un Consorci Sanitari Públic, en aquest cas 
Consorci Sanitari del Garraf, qui ho gestiona.  Per tant hauríem de ser 
capaços dintre l’empresa, el consell d’Administració i aquest Consorci Sanitari 
doncs arribar a una política tarifària i de preus, i d’aquí a uns mesos quan el 
pàrquing estigui formalment arranjat doncs que ens hi satisfaci a tots.  Per 
tant, entenem i amb l’esperança que serà així, proposar aquesta 
transaccional.  Amb l’esperança que tot plegat sigui beneficiós pels usuaris. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Carbonell.  Sr. Rodríguez i després senyor Figueras. 
 
SANTI RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Permeti’m començar amb una maldat.  Jo crec que efectivament els 
ciutadans quan estigui fet l’aparcament i es trobin que han de pagar 
l’aparcament de seguida s’imaginaran qui pot estar al darrera d’això, i poden 
endevinar el canvi de titularitat dels serveis que hi pot haver hagut.  Dit això, 
dit això, per un costat hi ha una necessitat que és evident.  L’hospital dels 
Camils té una necessitat d’espais d’aparcament que és inajornable.  La 
situació no és en aquest moment gens sostenible tot i que hi ha transport 
públic que segurament doncs no compleix perfectament les funcions que 
s’havien d’esperar i de desitjar d’un transport que dóna servei a un centre 
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d’aquestes característiques.  El que és cert és que la situació dels vehicles 
privats s’ha desbordat, i quan dic s’ha desbordat és que els vehicles aparcant 
hasta trams de la muntanya, i la veritat és l’espectacle deixa deixa molt que 
desitjar, no?  Per tant dit això, celebrem el que fet que es pugui construir un 
equipament d’aquestes característiques que sigui un estacionament.  Primera 
qüestió.  Segona qüestió.  Em de dedicar recursos públics a la construcció 
d’un equipament d’aquestes característiques?  Doncs miri, aquí segurament 
tenim el cor dividit.  És  a dir, per un costat lamentem que un equipament 
d’aquestes característiques i que en el qual doncs tota la vida els ciutadans 
hem pogut aparcar gratuïtament, doncs a partir d’una determinada data hagin 
de pagar.  Però per una altra banda també entenem que quan els recursos 
són escassos, doncs segurament convé dedicar els recursos públics a la 
millora de l’atenció hospitalària, a la millora de l’atenció sanitària que no pas a 
la construcció i per tant a la millora de les condicions d’accessibilitat dels 
ciutadans que també és una cosa que és necessària.  Respecte d’una altra 
qüestió que s’ha dit, i que tampoc no vull deixar passar l’oportunitat d’exposar-
la públicament.  No ens hi sembla malament que la societat municipal 
d’aparcaments cerquin nínxols de mercat fora de la nostra ciutat, i en aquest 
sentit doncs celebrem el fet que hi hagi guanyat el concurs en aquest cas per 
l’hospital de Sant Camil, però dit això tampoc perdem de vista que l’objectiu 
fonamental d’aquesta societat municipal d’aparcaments és la de prestar el 
servei d’aparcament a la nostra ciutat. I això ho dic explícitament perquè 
conec, coneixem a través de les reunions de l’empresa ja no sé com es diu 
l’EP, a la EP Neàpolis, no sé exactament quina és la definició del terme EP 
que s’està buscant algun sistema alternatiu per gestionar l’aparcament de 
l’edifici Neàpolis perquè l’oferta presentada per VNG Aparcaments no 
s’adequa a les necessitats i a les voluntats de l’edifici. Escolti em sembla que 
això no és ni pot ser de rebut.  Si hi ha una empresa que té una funció o que 
té per funció el de gestionar aparcaments a la nostra ciutat, no és normal que 
una empresa del propi ajuntament hagi de recorre a altres fórmules perquè no 
hi ha un acord amb l’empresa municipal d’aparcaments per gestionar aquest 
espai, no? Dit això, nosaltres donarem suport a la transacció que s’ha 
proposat des de l’equip de govern, per tal de que hi pugui haver una certa 
flexibilitat a l’hora d’establir les tarifes que hagin de pagar els ciutadans que 
s’han d’adreçar o s’adrecin a l’hospital de Sant Camil.  Ens imaginem que 
suposem que serà transitori, fins que això fins que no es construeixi el nou 
hospital a Vilanova. Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Sr. Figueras.  Perdó. 
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GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies senyor alcalde.  Nosaltres el sentit de vot del grup municipal de 
Convergència i Unió també serà positiu.  Doncs a la moció i a la transacció 
que han pactat el grup de la CUP i el govern.  Sí que no volem de dir un parell 
de reflexions.  Els representants d’aquest grup municipal que estem a 
l’empresa municipal d’aparcaments de Vilanova i la Geltrú, quan se’ns va 
plantejar això varem fer servir, varem esmentar algunes reflexions a les  fill del 
que deia el regidor Rodríguez ara mateix, de que la prioritat d’una empresa 
pública municipal ha de ser el municipi, i evidentment un cop això estigui 
cobert doncs tampoc no ho veiem amb mals ulls que es puguin assolir nous 
nínxols de mercat, i pel que feia als fermes  de pagament, doncs sí, que se’ns 
exposava i a més a més és així que la major part d’hospitals que no tots, ni ha 
que no són així però que un gran nombre d’hospitals doncs tenen un sistema 
regulat d’aparcament mitjançant el pagament doncs per tant feia que no fos 
estrany el fet de regular també així Sant Camil.  Posaven sobre la taula 
aquesta sorpresa.  Una comarca doncs que te un debat al voltant del sistema 
dels serveis sanitaris, al voltant doncs els hospitals o de l’hospital, doncs que 
de cop i volta la gent es trobin que han de pagar, evidentment serà una 
novetat, que no serà fàcil per explicar per ningú.  I concretament aquí el 
govern té una responsabilitat força més gran però evidentment la decisió de 
qui gestiona Sant Camil doncs de voler sufragar unes obres per regular un 
aparcament que sigui dit de passada, es necessita aquesta regulació, doncs 
que les vulgui sufragar mitjançant el pagament per qui utilitza aquest hospital. 
Dit això, i perquè hi consti també en acta, en l’acta de la reunió on es va 
plantejar aquesta possibilitat doncs de que l’empresa pública municipal 
gestionaria aquest aparcament, nosaltres hem fet dues reflexions, perquè es 
tinguessin en compte i que fins avui no se’ns havia dit res i que per tant doncs 
també celebro una mica la transacció.  La primera, 1, regular diferent el servei 
d’urgències.  Qui va per una urgència a un hospital i no sap quan entra i no 
quan sortirà, perquè ha d’estar en el cotxe allà pagant i pagant i pagant.  Per 
tant aquesta haurà de ser una de les valoracions o reflexions que haurem de 
fer, no?  I la segona era si la voluntat de gestionar un aparcament de un  
servei sanitari no és en cap cas la recaptatòria, el que s’hauria de promoure 
és que hi hagi un primer període inicial d’aparcament que fos gratuït i que no 
sigui de 5 minuts, que pugui ser doncs d’una franja entre 1 i 2 hores, perquè la 
gent doncs que van a visitar, que van a acompanyar que van a portar i que per 
tant no fan un ús perdurat d’una plaça d’aparcament, doncs no se’ls penalitzi i 
per tant se’ls premi que hi vagin i surtin i que permetin aquesta circulació 
doncs fruïda de vehicles, no?.  Per tant aquestes dues consideracions que 
varem fer, avui les tornem a posar aquí, i per tant quan s’estableixi doncs els 
termes a veure com es gestiona aquest aparcament, contribuirem novament 
amb elles.  Dit això reitero que el grup, el vot serà favorable.  Gràcies. 
 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació.  Vots a favor?   
 
S’aprova la transaccional per unanimitat dels presents. El text aprovat és el 
següent: 
 
“1. Instar el Consorci Sanitari del Garraf a definir les tarifes en funció de la 

tipologia dels usuaris, garantint-ne la gratuïtat en alguns casos.  Aquests 
criteris hauran de ser debatuts pels diferents ajuntaments abans de la seva 
aprovació definitiva. 

 
2.  Traslladar aquest acord al Consorci Sanitari del Garraf, a la societat 

municipal VNG Aparcaments, al Consell Comarcal del Garraf i a tots el 
Ajuntaments de la comarca.” 

 
  20. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL 

MUNICIPAL DE LA CULTURA. 
 
ALCALDE 
 
I passem a la següent moció de la CUP sobre la creació d’un Consell Municipal 
de la Cultura. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
En els darrers temps, l'Ajuntament ha obert l'equipament cultural de La Sala, i 
ha tirat endavant, conjuntament amb la Generalitat, l’adequació de La Vela 
com a centre de producció de circ. En pocs mesos, Vilanova reobrirà el seu 
Teatre Principal, després de quatre anys tancat. Paral·lelament, començaran 
les obres d'un auditori nou adjacent a l'Escola de Música, ara esdevinguda 
també Conservatori. Més endavant, el govern té projectat un altre auditori a 
l'Eixample de Mar, i un equipament juvenil que substitueixi l'actual envelat 
provisional. En pocs anys, la situació dels equipaments culturals a Vilanova i la 
Geltrú haurà experimentat un canvi i un augment considerable. 
 
No obstant això, a Vilanova i la Geltrú, la poca visibilització d'una estratègia de 
llarg termini en l'àmbit de la cultura és una preocupació cada dia més estesa. 
En concret, aquesta percepció de manca de planificació es concreta en un buit 
pel que fa a programació cultural estable i de suport a la creació i exhibició 
cultural. La situació s'ha agreujat els darrers anys per un seguit d'obres i 
situacions que han dut la cultura a Vilanova i la Geltrú fins a un punt crític. 
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La proximitat amb Barcelona és una dificultat afegida alhora de concebre 
Vilanova i la Geltrú com a ciutat cultural, amb capacitat d'exercir també en 
aquest àmbit la seva capitalitat comarcal. Perdent força en l'àmbit de la cultura, 
Vilanova i la Geltrú corre també el perill de convertir-se mica en mica en ciutat 
dormitori. 
 
Els canvis de lideratge al capdavant de la regidoria de Cultura, sumat a la 
manca d'estratègia i planificació a llarg termini, han dut sovint a què la suma de 
bons projectes no hagin resultat en una política global de cultura exitosa. És la 
política qui ha de posar-se al servei d'un projecte d'enriquiment cultural 
col·lectiu. Per això, les polítiques culturals han de partir del principi de fer tot el 
municipi partícip de la vida cultural, vetllant per aixecar el llistó de qualitat en la 
producció cultural i artística i per establir mecanismes de socialització d'aquest 
patrimoni comú. 
 
Per això creiem que cal una reflexió a fons sobre l'estat de la cultura a Vilanova 
i la Geltrú, que sigui elaborada pels agents implicats en la producció de la 
cultura i pugui marcar certes línies, en forma de recomanacions, que serveixin 
de base i orientació per a la concreció de les polítiques públiques en matèria 
de cultura que es prenguin a partir de llavors. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
“1. Crear un Consell Municipal de la Cultura que tingui com a missió garantir la 
independència de les polítiques culturals municipals i garantir que aquestes 
siguin fruit de la participació de la societat civil. 
 
2. Formaran part d’aquest Consell Municipal de la Cultura persones de 
reconeguda trajectòria en el món de la cultura i entitats culturals de la ciutat, 
amb veu i vot, així com representants de la regidoria de Cultura amb veu però 
sense vot. També hi formaran part representants dels grups municipals i de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer. En el marc de la 
comissió informativa de Cohesió Social i Identitat el grups municipals 
acordaran el nombre i composició d’aquests membres. 
 
3. El primer objectiu del Consell serà la redacció d’un document base que 
contingui una reflexió sobre l'estat de la qüestió de la Cultura a Vilanova i la 
Geltrú i apunti unes direccions estratègiques a seguir en forma de 
recomanacions. Aquest document base s’ha de caracteritzar per un alt grau 
d’obertura i participació, utilitzant per a aquest fi tots aquells mecanismes i 
iniciatives de que disposi l’Ajuntament.  
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4. El document base ha de servir a l'Ajuntament per elaborar un Pla Estratègic 
de Cultura, amb el màxim consens possible entre tots els grups municipals. El 
Pla Estratègic de Cultura serà retornat al Consell Municipal de la Cultura per a 
la seva esmena i, finalment, sotmès a aprovació al Ple municipal. 
 
5. Que el Consell tingui un calendari precís i en el termini màxim de 8 mesos 
pugui presentar al Ple de Vilanova i la Geltrú el document base. 
 
6. El Consell farà un seguiment i avaluació de les polítiques culturals derivades 
del Pla Estratègic de Cultura. 
 
7. Que l’Ajuntament tingui en compte i es nodreixi d’altres experiències similars 
d’arreu del territori nacional i internacional per tal de garantir l‘èxit d’aquest 
projecte.” 
 
A les 21 hores surt del la sala el Sr. Alcalde. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sr. Arrufat, per defensar la moció. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
D’entrada disculpes perquè hi ha molts punts per aprovar en aquesta en 
aquesta moció, però té la seva explicació.  Explicarem perquè és necessari 
puntualitzar cadascun d’aquests punts i a més posar-los per separat per si es 
demana des d’algun grup poder votar els punts per separat, fer-ho factible, i 
que això no impedeixi els acords.  Bé nosaltres presentem aquesta moció, que 
no és una moció diguéssim petita, sinó que la presentem amb molta ambició.  
A partir d’una reflexió que fa temps que estem fent al voltant de Vilanova i de 
l’estat de la cultura.  Nosaltres comprovem que en els darrers temps 
l’Ajuntament a obert, l’ajuntament ha anat obrint diferents equipament 
relacionats amb la cultura o equipaments culturals.  Ha obert l’equipament 
cultural de La Sala.  Fa poc se’ns presentava l’acord amb la Generalitat per 
impulsar “La Vela”, el centre diguéssim de circ.  S’obrirà el teatre Principal, està 
en projecte un auditori, l’escola de música ha passat a conservatori... Bé hi ha 
tot una sèrie, s’està plantejant un equipament juvenil, es plantejava, es deia 
que es faria un altre auditori o sala polivalent a baix a Mar, per la zona de 
l’Eixample de Mar.  Bé hi havia tot una sèrie d’equipaments culturals que 
s’estan fent i que nosaltres ja, cada vegada que s’han posat a comissió o al Ple 
doncs hi hem mostrat d’entrada la nostra posició i el nostre favorable, la nostra 
alegria diguéssim, perquè aquests equipaments tinguin lloc, però d’altra banda 
veiem que Vilanova des de fa no pocs anys sinó des de fa molts anys està 
mancada d’una reflexió estratègica sobre la cultura.  Nosaltres pensem que es 
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fan les coses des de la regidoria amb tota la bona voluntat però els canvis de 
lideratge en la regidoria i la manca d’aquesta reflexió estratègica en cultura a 
Vilanova, han portat Vilanova a  no saber-se definir culturalment  i no tenim cap 
línia estratègica cultural que hagi resultat amb èxit, a excepció segurament, a 
excepció feta de dels festivals d’estiu. És probablement, siguin unes cites que 
tinguin més o menys sortida, més o menys èxit, continuïtat, tradició, 
arrelament, però a banda d’això, una programació estable de cultura, una, i 
repetiré la paraula “cultura de consumir cultura”, un hàbit de disfrutar Vilanova 
com a capital comarcal cultural, creiem que Vilanova des de molts anys no 
existeix.  I això és una preocupació, que creiem que no tan marginal, sinó que 
comença a ser central sobre tot si no volem justament acabar en aquell model 
de ciutat que portem anys denunciat que és la ciutat dormitori.  I això és fa  a 
través segurament de tenir la cultura, la cultura tingui un espai central.  Per tant 
nosaltres ens llancem una mica a la piscina i proposem tot un consell de 
cultural, amb tot un calendari perquè comenci, oberts a parlar a parlar-ho amb 
qui calgui i a discutir-lo i adequar-lo, no és una proposta tancada, i explicaré un 
mica el procediment i perquè ho hem escrit així.  Intentaré ser breu, o sento, 
per si m’allargo gaire.  Però, nosaltres plantegem que el Consell Municipal de 
la Cultura tingui bàsicament tres tipus d’actors.  Uns siguin les entitats culturals 
de la ciutat, l’altre siguin els grups municipals, que pensem que és molt 
important que s’impliquin en la dinamització d’aquest consell de cultura i un 
tercer grup que siguin la gent de la cultura, la gent que tingui un reconeixement 
en el mon de la cultura de Vilanova i la Geltrú i que segurament tenen molt a 
aportar en la reflexió estratègica.  Nosaltres no volem que aquest consell 
municipal sigui un calc dels altres consells municipals, perquè cada consell 
municipal té una característica pròpia o té una funció pròpia que obliga a un 
plantejament propi, pensem nosaltres, i per això detallem exactament quina 
seria la feina i quines series els temps, que pensem nosaltres serien òptims 
perquè per la missió que se li dóna a aquest consell de cultura.  Pesem que la 
seva primera missió hauria de ser la reflexió sense condicionants al voltant, 
una reflexió estratègica al voltant, al voltant de l’estat de la cultura a Vilanova i 
la Geltrú, i que sigui tan crític i tant ignorant, si vol aquesta reflexió, i per tant 
coneixedora també del que caldria que ens pugui dibuixar l’estat de la cultura 
en termes segurament no xifrables pels tècnics de l’ajuntament, és a dir, una 
reflexió de la cultura que no ens indiqui nombres d’usuaris d’activitats 
produïdes com per una maquineta perquè hi tingui molts usuaris, sinó una 
reflexió a 20 anys enrera i a 20 anys vista de en quin moment està la cultura de 
Vilanova, quins són els àmbits culturals, quines són les diferents arts, les 
diferents, això les diferents arts i quin és els seu desenvolupament a Vilanova i 
que caldria per Vilanova, que, que quin és el cultiu que hi ha a Vilanova per 
potenciar quin àmbit de la cultura.  I per això fem aquesta proposta 
evidentment perquè després d’aquest debat, aquest document base estratègic 
que faci el consell de cultura a partir d’aquest document el govern pugui 
elaborar doncs un Pla estratègic a llarg termini de la cultura a Vilanova i el 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Consell de la cultura continuï també com a supervisió de l’aplicació d’aquest 
Pla estratègic de la Cultura.  Per tot això demanem a tots els grups municipals 
que votin favorablement a la creació del Consell de Cultural i estem oberts en 
aquesta ronda d’intervencions a escoltar els pros i els contra i si hi ha matisos 
a fer a la proposta de la CUP. Gràcies. 
 
Es reincorpora a la sessió el Sr. Alcalde. 
 
ALCALDE 
 
Jo si em permet un matis formal, només, que ha dit, perdó si m’allargo massa, 
jo crec que quan es fan, quan es presenten propostes, escolta, el temps que 
faci falta.  A vegades el que ens embranquem és en discussions o coses de 
forma que potser sí que ens fan perdre molt temps però, ho dic, perquè em 
sembla que quan es presenten propostes el temps ha de ser il·limitat, amb tot 
el respecte al ROM.   Sra. Pla. 
 
ISABEL PLA 
 
Gràcies.  S’entén que el que motiva la moció i la proposta de la creació d’un 
Consell com a model de gestió cultural municipal, és que es garanteixin 
bàsicament tres conceptes: la planificació, la independència i la participació.  
Bé, com vostès saben la regidoria de Cultura gestiona, sintetitzant molt eh?, 
fonamentalment  4 àmbits: les biblioteques, el patrimoni, el cicle festiu i la 
programació estable.  Permeti’m que faci un breu repàs de cada un d’aquests 
àmbits pel que fa a aquests conceptes dels que parlàvem abans.  La gestió de 
les biblioteques està vinculada a un model de xarxes supramunicipals que en 
garanteix la planificació i la independència. Pel que fa a la participació en 
biblioteques municipals es disposen de mecanismes que la fomenten i la 
faciliten com és per exemple la comissió Ciutadana de lectura pública.  Pel que 
fa al patrimoni. Ara fa uns mesos aquest Ple va aprovar la reforma dels 
estatuts de l’organisme autònom Víctor Balaguer, per tal de garantir que el seu 
patronat fos més independent i més participatiu que mai.  El principal encàrrec 
que té el patronat és justament la planificació del patrimoni local en el que està 
treballant.  El cicle festiu. 13 anys de pabordes, la FAC, l’Associació dels Tres 
Tombs, estem parlant de ciutadans independents i entitats proposades i 
elegides per les pròpies associacions.  No és nou d’ara per tant que 
l’organització de la festa a Vilanova està en mans de la societat civil.  I 
finalment la programació estable.  Anava a llegir el text amb el que 
encapçalaven la seva moció, però com que ja ho ha explicat no  ho repetiré.  
Efectivament s’estan tirant endavant una sèrie d’actuacions pel que fa al Pla 
d’equipaments locals.  Aquesta planificació és el resultat, com vostès deien, de 
la reflexió, no pressuposin que no és així, hi ha hagut un anàlisi de la situació, 
seriosa, s’ha reflexionat sobre el tema, se n’ha fet una diagnosi i finalment 
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s’han tret unes conclusions que han comportat actuacions que ja s’estan duent 
a terme.  I no només planificació de la construcció o rehabilitació física dels 
equipaments sinó també de model de gestió de tot plegat i de la previsió 
pressupostària que no pot ser d’una altra manera, d’acompanyar a aquests 
projectes per assegurar una bona programació estable a la nostra ciutat.  
Aquesta planificació s’està fent com vostès saben amb l’assessorament tècnic 
extern a través d’un Pla Local d’equipaments culturals que es concretarà en un 
document que es presentarà a finals d’any i que està d’acord amb el PECAT 
Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, que està també dissenyant la 
Generalitat.  Pel que fa la participació en la independència en aquest àmbit, 
permeti’m que posi un exemple de com s’ha estat treballant durant aquestes 
darreres setmanes amb motiu de la reobertura del Teatre Principal, el proper 
mes d’octubre.  S’han fet trobades en les que s’ha convidat a participar els 
diferents agents locals relacionats amb la dansa i el teatre.  Totes les escoles, 
els grups amaters i els professionals d’aquests sectors han estat informats de 
l’estat de les obres. Se’ls ha presentat el nou director artístic que ja ha assistit 
a assajos i a classes i s’ha entrevistat amb amaters i professionals i en 
aquestes trobades s’ha sol·licitat la complicitat de tothom a l’hora de reiniciar 
l’activitat al teatre.  Aquesta és la intenció de continuar treballant en aquest 
sentit amb els altres equipaments. Bé, fet aquest repàs, creiem que la creació 
d’un nou estament en el que les decisions les prenguessin persones de 
reconeguda trajectòria en el mon de la cultura, tenint en compte que el 
reconeixement de les trajectòries sempre és subjectiu i en el que els 
representants municipals no tinguessin vot encara que la seva trajectòria fos 
reconeguda o interessant, no seria necessariament una eina que millorés la 
feina de planificació i de foment de la participació que s’està duent a terme des 
de la regidoria de Cultura amb voluntat de que així sigui, repeteixo no d’ara 
sinó de fa temps.  Per tant en principi votaríem que no. 
 
ALCALDE 
 
Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar el grup del Partit Popular respecte aquesta moció. He 
de reconèixer que teníem dubtes sobre si donar suport o no en aquesta 
proposta que planteja una una diguem-ne una gestió de la cultura  d’una forma 
diferent a com s’ha vingut fent fins ara i amb una consell que entenem la única 
qüestió que plantejava dubtes era si els representants municipals havien de 
tenir o no vot, és a dir, si això només ho havien de decidir els representants no 
municipals, havien de prendre les decisions.  Ara bé, després de sentir la 
intervenció de la regidora de Cultura i després d’esgrimir com arguments doncs 
la remodelació o la reforma del patronal Víctor Balaguer en el qual se’ns va 
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excloure de la possibilitat de nomenar-ne un representant, escolti’m, entre el 
model que vostès m’ofereixen i el model que ofereix la moció de la CUP, 
nosaltres optem pel model de la CUP.  Creiem que serà i podrà ser més 
participatiu que no pas que el model que defensa l’equip de govern emparat en 
aquesta imatge del patronal del Víctor Balaguer. Gràcies.  
 
ALCALDE 
 
Sra. Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup municipal de Convergència i Unió voldria començar manifestant que hi 
ha algunes parts de l’exposició de motius en la qual no estem d’acord.  Sabem 
que s’està fent una feina important a la regidoria, i hi ha molts aspectes que 
compartim i fins i tot felicitaríem les tasques portades a terme.  Però si ens 
limitem als acords, considerem que el formular un Pla estratègic afavoreix si 
més no la reflexió i la definició conjunta dels objectius, per la qual cosa creiem 
que podria ser positiu i votaríem a favor d’aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Perdó, Sr. Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, recordo exactament el mateix que va passar quan vam presentar la moció 
de la taula per la crisi.  Que després va presentar el Sr. Juan Luis Ruiz un llistat 
enorme de mesures. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
39. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
39 ó 49?   Però malgrat tot la crisi hi era, no?  O sigui malgrat tot el que estava 
fent el govern hi era.  Jo, a la senyora Isabel Pla, bé li diria una mica el mateix.   
Fa molts anys que Vilanova no té no té un Pla estratègic de cultura.  Jo confio 
plenament en que s’està treballant al màxim des de la regidoria de Cultura, és 
que no ho poso en cap moment, no ho posem en cap moment en dubte.  De fet 
no sé en quin punt de la part expositiva Convergència no hi està d’acord 
perquè  creiem que en cap moment ens posem en aquesta qüestió.  Fem una 
valoració dels últims 10 anys i dels propers 10 anys, jo no sé quans anys hi 
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serà la Sra. Isabel a la regidoria de Cultura, no ho sé.  Tan de bo hi fos més 
anys, però la qüestió és que s’ha anat canviant el lideratge de la regidoria, les 
regidores que hi ha hagut i el regidor que hi ha hagut ho han fet segurament al 
màxim de bé que han pogut amb tota la voluntat, però Vilanova a dia d’avui se 
sembla més a una ciutat dormitori que a una ciutat amb vida cultural, amb 
producció cultural, amb cultura participativa, amb, no hi és.  En comparació 
amb d’altres ciutats del seu tamany i que han tingut el mateix nivell cultural a 
Vilanova ara fa quinze o 20 anys.  Per tant, bé si tant clar es veu des del 
govern doncs ens quedarà més remei que fer-hi confiança, perquè son la 
majoria, però realment pensem que era una bona proposta que no posava no 
atacava ni posava en dubte com s’estava portant fins ara sinó que hi volia 
afegir més elements de debat i de reflexió per arribar a algun lloc perquè la 
ciutat de Vilanova arribi a tenir, o sigui, la cultura a la ciutat de Vilanova arriba a 
tenir una centralitat i sigui un hàbit normal i habitual entre els ciutadans de 
Vilanova, consumir cultura a Vilanova i passar-ho bé, i créixer com a persones 
a Vilanova en la cultura i si no és així ho doncs ho lamentem ho lamentem 
molt.  Gràcies   
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passaríem a la votació.  De tota manera la creació d’un consell no 
garantitza això, com tampoc malauradament les mesures d’un govern 
municipal poden frenar una crisi que evidentment ens invaeix, per 
malauradament moltíssimes raons i crec que de moltes de les quals podríem 
coincidir.  Passem a la votació.  Vots a favor? Vots en contra?   
 
La moció decau amb la votació següent: 
 
Vots a favor: CIU (7), PP (2) i CUP (1) 
Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
 

  21. MOCIÓ DE LA CUP PER REBUTJAR LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
INCINERADORA A VALLCARCA. 

 
ALCALDE 
 
La propera és la moció de la CUP per rebutjar la construcció d’una 
incineradora. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El passat 3 de juny va aparèixer a la premsa la notícia de que la majoria dels 
partits representats al ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona havien acordat 
la construcció d’una incineradora a Vallcarca, dins el terme municipal de 
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Sitges, i que només es posposava la seva aprovació durant un mes per no 
influir en els resultats de les passades eleccions europees. El fet que no s’hagi 
negat la notícia i el pronunciament en contra de l’alcalde de Sitges, membre del 
principal partit del ple de l’Àrea Metropolitana, ens fa creure en la veracitat de 
la notícia. 
 
En aquesta zona de Sitges, limítrof amb el parc natural del Garraf, s’hi vol 
instal·lar la incineradora més gran del Principat, que tractaria fins a 450.000 
tones l’any de residus, i les cendres residuals que són altament contaminants 
es dipositarien en abocadors aprofitant per reomplir les pedreres properes. 
 
Des de la CUP creiem que el Parc Natural del Garraf ja està prou malmès i el 
què necessita és una millor protecció i no una altra infraestructura per rebre la 
majoria de residus produïts a l’Àrea Metropolitana. El Parc ja va albergar un 
abocador, de fet, l’abocador més gran de l’estat espanyol, que va estar en actiu 
durant 32 anys i que ha provocat un dany irreparable a les seves aigües 
subterrànies, un dels valors afegits d’aquest Parc. Creiem que és inadmissible 
que al segle XXI es plantegi fer una instal·lació com aquestes a tocar d’un Parc 
Natural que és travessat per una autopista, per una línia de tren i una carretera 
i on hi ha una cimentera, diverses pedreres i 25 milions de tones de residus 
enterrats. Ha costat més de tres dècades clausurar l’abocador i quan tot just fa 
dos anys i mig que va entrar l’últim camió carregat de residus ja es planteja 
que el Garraf torni a carregar amb gran part dels 1,4 kg per persona i dia que 
generen de mitjana els habitants de l’Àrea Metropolitana. 
 
Des de la CUP creiem que la incineració de gran part dels residus sòlids 
urbans  no és pas una solució adient ni sostenible al problema. Creiem que fan 
falta solucions valentes de reducció dels residus i un millor tractament i 
separació dels que es produeixen. Però encara que fos inevitable la seva 
construcció creiem que el lloc escollit és segurament un dels pitjors en els que 
es podria pensar. El Parc Natural del Garraf no pot tornar a assumir aquesta 
càrrega i creiem que l’Ajuntament de Vilanova com a Ajuntament de la capital 
de la comarca que acull bona part de la superfícies d’aquest Parc Natural no 
pot restar en silenci. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“1. Rebutjar públicament la construcció d’una incineradora de residus a la zona 
de Vallcarca, dins el terme municipal de Sitges, en una zona limítrof al Parc 
Natural del Garraf. 
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2. Rebutjar públicament la utilització de les pedreres ubicades al Garraf com a 
abocadors de les cendres provinents de la crema de residus, sigui d’aquesta 
incineradora o de qualsevol altra incineradora. 
 
3. Instar als membres del Consell Comarcal del Garraf, i especialment al seu 
president, a posicionar-se en contra de la construcció de la incineradora. 
 
4. Fer arribar aquest acord a l’alcalde de Sitges i a la resta d’alcaldes de la 
comarca, al president del Consell Comarcal del Garraf, al ple de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, al Conseller de Medi Ambient i Habitatge, al 
Conseller de Polítiques Territorials i Obres Públiques i al president de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Moltes gràcies.  Bé, el passat 3 de juny va aparèixer a la premsa la notícia que 
la majoria dels partits representats al Ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
suposadament havien acordat la construcció d’una incineradora a Vallcarca, 
dins el terme municipal de Sitges, i que només es posposava la seva aprovació 
durant un mes per no influir en els resultats de les passades eleccions 
europees.  El fet que no s’hagi negat la notícia i el pronunciament en contra de 
l’alcalde de Sitges, que forma part d’aquests partits, membre del principal partit 
del Ple de l’Àrea Metropolitana, ens fa creure en la veracitat de la notícia.  En 
aquesta zona de Sitges, limítrof amb el Parc Natural del Garraf, s’hi vol 
instal·lar la incineradora més gran del principat, que tractaria fins a 450.000 
tones l’any de residus i les cendres residuals, que són altament contaminants, 
es dipositarien en abocadors, aprofitant per reomplir les pedreres properes. 
 
Des de la CUP creiem que el Parc Natural del Garraf ja està prou malmès i el 
que necessita és una millor protecció i no una altra infraestructura per rebre la 
majoria de residus produïts a l’Àrea Metropolitana.  El Parc ja va albergar un 
abocador, de fet, l’abocador més gran de l’Estat espanyol, que va estar en 
actiu durant 32 anys i que ha provocat un dany irreparable a les seves aigües 
subterrànies, un dels valors afegits d’aquest Parc.  Creiem que és inadmissible 
que al segle XXI es plantegi fer una instal·lació com aquesta, a tocar d’un parc 
natural, que és travessat per una autopista, per una línia de tren i una carretera 
i on hi ha una cimentera, diverses pedreres i 25 milions de tones de residus 
enterrats.  Ha costat més de tres dècades clausurar l’abocador, i quan tot just 
fa dos anys i mig que va entrar l’últim camió carregat de residus, ja es planteja 
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que el Garraf torni a carregar amb gran part de l’1’4 quilograms per persona i 
dia que generem de mitjana els habitants de l’àrea metropolitana.   
 
Des de la CUP creiem que la incineració de gran part dels residus sòlids 
urbans no és una solució adient ni sostenible al problema.  Creiem que fan 
falta solucions valentes de reducció dels residus i un millor tractament i 
separació dels que es produeixen.  Però encara que fos inevitable la seva 
construcció, creiem que el lloc escollit és segurament un dels pitjors en els que 
es podria pensar. El Parc Natural del Garraf no pot tornar a assumir aquesta 
càrrega i creiem que l’Ajuntament de Vilanova, com a ajuntament de la capital 
de la comarca, que acull bona part de la superfície d’aquest parc natural, no 
pot restar en silenci.  Per tot això demanem que voteu a favor d’aquesta moció, 
que és una moció preventiva, per assegurar que hi ha pressió perquè aquesta 
incineradora no es faci a Vallcarca. 
 
Aquesta moció té una... no sé si la vols explicar tu... té una transaccional que 
ens ha proposat fer el Partit Popular, que aniria en el punt 3 bis, crec, seria la 
continuació del punt 3, i que diu de la següent manera: 
 
“Recordar al govern de la Generalitat i a l’Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) que en el Pla Territorial 
Sectorial d’Infraestructures de tractament de residus municipals 2005-2012, 
aprovat per l’Agència Catalana de Residus el passat 3 d’abril, es preveu 
aquesta incineradora en l’àmbit geogràfic de l’EMSHTR i no a la comarca del 
Garraf.” 
 
I nosaltres, com a CUP, acceptem aquesta transacció, que aniria ajuntada al 
punt 3. 
 
ALCALDE 
 
I n’hi ha una altra, que li vaig comentar a la Junta de Portaveus, que és que el 
punt 3, que fa referència, si no m’equivoco, el punt 3, a instar el senyor 
president del Consell Comarcal a que defensi això, considerem que això és 
propi de parlar-ho al Consell Comarcal, que nosaltres no som qui per instar a 
una altra institució, no sé què.  Vull dir... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
D’acord.  Sí, sí, sí. 
 
ALCALDE 
 
És el posicionament personal del president, en aquest cas, que no ve al cas. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
D’acord.  Acceptada. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, passaria el punt... aquest seria el 3, per entendre’ns, canviaríem el 3 
actual pel 3 que ha proposat el senyor Rodríguez. 
 
Senyora... Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament per anunciar el vot favorable del govern en aquesta moció i 
molt senzillament, vull dir, en els atesos simplement remarcar una cosa.  
Primer, no hi ha hagut cap preacord, i això simplement per... per deixar-ho 
pal·lès, l’endemà de la publicació a la Vanguardia, doncs, de la possibilitat 
d’aquest acord i de la possibilitat ademés de que s’havia deixat això sobre la 
taula pel tema de les eleccions, el mateix Conseller de Medi Ambient, el senyor 
Francesc Baltasar, comentava que no considerava prioritari que es realitzés 
una nova incineradora en l’àrea metropolitana i en tot cas era partidari i 
manifestava en aquest sentit que... que en tot cas, per salvar la situació o 
plantejar solució al gran volum de residus que tenim i que patim l’Àrea 
Metropolitana, doncs s’havia de modernitzar i ampliar, si era necessari, ja les 
existents. 
 
Bé, i absolutament d’acord en que la realitat que tenim a dia d’avui és que 
tenim un gran volum encara de residus, tot i que s’ha fet grans esforços per 
part de jo crec que totes les administracions, i crec que aquí també s’hauria de 
dir del fort impuls que les administracions locals, els ajuntaments hem fet a la 
recollida selectiva, ha servit perquè a dia d’avui cada cop anem minorant... 
anem minorant en aquest sentit o incrementant, per dir-ho així, la recollida 
selectiva, que no minorant els residus, crec que s’ha de fer pal·lès.  Però en tot 
cas queda jo crec que la part més important, la lluita contra el residu, i deixin-
m’ho dir així, solsament pot venir de les tres erres, que sempre es diuen en 
aquest sentit: de Reduir el consum, vull dir, aquesta crec que és la () i a centrar 
els nostres esforços, reduir el consum, i avui ho podem veure, vostès fa poc 
donaven suport a una moció en el tema de les bosses de plàstic, reduir el 
consum perquè avui en dia s’ha posat doncs de manifest que per anar a 
comprar tomàquets o taronges necessitem ademés celofan, paqueteria i per 
anar a comprar la pasta dentífrica també necessitem l’embolcall i el celofan 
que porta la pasta dentífrica.  Per tant, reduir el consum.  Segon, Reciclar i 
Reutilitzar.  I aquestes crec que són les claus i en aquests esforços les 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

administracions hem de posar el màxim d’esforç possible i el màxim de 
recursos. 
 
En aquest sentit, per això, tenim tot un àmbit de transició fins que... perquè la 
situació és la que és.  Fem 1’4 quilos de brossa per ciutadà a l’àrea 
metropolitana i en aquests moments ni els abocadors són suficients, 
segurament, ni tot el sistema de recollida selectiva i separativa doncs és 
suficient, i encara avui necessitem, per dir-ho així, de la incineració per eliminar 
part d’aquests residus.  Tant de bo no fos així i crec que en aquest camí hem 
de treballar, per tant, a favor de la seva moció. 
 
ALCALDE 
 
Per posicionar els grups, el senyor Rodríguez i la senyora Llorens. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Primer voldria fer, aclarir una xifra.  Jo quan parlem de de quantitat 
de residus per habitant, i és cert, que ho diu la moció, parla d’1’4 quilos dies i 
habitant, a l’àrea metropolitana.  Perdoni’m perquè és que no, Vilanova no és 
àrea metropolitana.  Llavorens jo prefereixo parlar del volum pels  habitants de 
Catalunya, que és d’1’64 quilos per habitant i dia.  És un matís que no és 
menor.  I ara ho explicaré.  Jo crec que hi ha dos qüestions a l’entorn d’aquesta 
moció.  Una és la política de residus i la política d’incineració sí o incineració 
no, i una segona que és la que aborda la moció que se’ns presenta que és la 
possibilitat que aquesta incineradora per decisió del govern metropolità i per 
això aquest conjunt de xifres del govern de l’entitat metropolitana de serveis 
hidràulics i tractament de residus, també ara se li diu l’entitat del Medi Ambient, 
però que és una entitat de la qual Vilanova i la Geltrú, ni cap municipi de la 
comarca del Garraf en forma part, sinó que està més circumscrit a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, insisteixo.  És possible o no perquè en tot cas la 
decisió es prendrà el proper 16 de juliol, que el seu govern adopti una decisió 
respecte de la possible ubicació d’aquesta incineradora.  Govern d’aquesta 
entitat que convé recordar-ho està formada per un quatripartit, és a dir, el 
tripartit a l’ús més Convergència i Unió.  Hi ha dos qüestions, i com deia al 
començament, no?, la regidora de Medi Ambient s’ha centrat en una de les 
qüestions que és la d’intentar justificar les incoherències del seu partit.  I és 
que després d’haver-se passat molts anys dient que no a la incineració no, no 
a la incineració no, no a la incineració, ara és el seu propi partit i és un 
conseller del seu propi partit el que d’alguna manera ha de donar suport a la 
construcció d’un equipament, d’una infraestructura d’aquestes característiques 
perquè aquella famosa nova política de tot, nova política de l’aigua, la que ens 
va deixar en sequera, la de l’energia que ens va deixar a les fosques, ara la de 
residus que ens pot deixar en una situació francament complicada.  No diré 
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m’estan expressant perdó, doncs això no no no porta resultats, i per tant al final 
han de han d’adoptar una solució que és la de la incineració, la de la 
valorització energètica que no causa segurament absolutament cap mal, al 
contrari pot aprofitar-se per generar energia elèctrica.  Aquesta és una qüestió 
que no té res a veure amb la de la moció, perquè coneixent els plantejaments 
de la CUP segurament la moció en aquest sentit hagués estat diferent i molt 
més radical.  El que planteja la CUP és doncs que a la vista d’una informació 
que situa aquest equipament a la nostra comarca, dir, escolti’m des de la 
comarca diguem que no.  I exposa una sèrie d’arguments amb els quals 
coincidim plenament.  Però és que a més a més jo crec que encara hi ha un 
altre argument.  Hi ha hagut una reforma legislativa en política de residus i 
també hi ha hagut el 3 d’abril passat amb l’esmena que hem proposat es feia 
referència l’aprovació d’un pla territorial sectorial d’infraestructures de 
tractament de residus, a on s’aplica el principi de suficiència i proximitat, i es 
divideix el territori en diferents zones i es diu, escolti’m, a cada zona, a cada 
àmbit hi ha d’haver les infraestructures de tractament de residus que siguin 
necessàries per tractar residus d’aquest àmbit, i efectivament apareix una 
incineradora, però no apareix en l’àmbit del Garraf, no apareix en l’àmbit del 
Penedès, no apareix en l’àmbit de la Mancomunitat de Municipis Penedès-
Garraf. En el Pla Territorial Sectorial apareix aquesta infraestructura en l’àmbit 
de l’entitat del Medi Ambient, que s’acosta bastant a allò que podríem dir àrea 
Metropolitana, però en cap cas a la regió Metropolitana de la qual Vilanova sí 
que en forma part.  Per això el matís de parlar d’àrea metropolitana com si fos 
una cosa nostra o no, és important, és important, i per això hem volgut introduir 
aquest punt en el qual diguem escoltin tinguin en compte que vostès, govern, 
han pres una decisió al respecte de quin és l’àmbit territorial en el que s’hauria 
d’ubicar una instal·lació d’aquestes característiques, per tant, respectin-ho.  I 
això és el que demanem en aquest punt.  Crec que, perquè s’ha passat una 
mica per alt, però en la moció també en el punt 4 que diu donar traslladar 
l’acord a l’àrea Metropolitana de Barcelona, al Ple de l’àrea Metropolitana de 
Barcelona, en el sentit de que no existeix l’àrea Metropolitana de Barcelona, 
crec que seria convenient que enviar-ho per l’àrea metropolitana del Medi 
Ambient, que realment és la que té que prendre la decisió al respecte.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Rodríguez. Senyora.  Aquesta última afirmació que ha fet se 
suposa que és una esmena per afegir amb el punt primer, quart, que és que en 
comptes de posar àrea Metropolitana posar entitat metropolitana del Medi 
Ambient. Vale?  Intueixo que la dóna per bona.   Sra. Llorens. 
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ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies. Bé el grup municipal de Convergència i Unió també donarà suport 
a la moció que presenta la CUP i ho farem amb base a tres motius a tres eixos 
de raonament.  El primer d’ells és que la responsabilitat de residus ha de 
recaure en qui els genera.  Li podem dir el principi de suficiència i proximitat o li 
podem dir sentit comú.  Però el que està clar és que una incineradora a Sitges, 
al Garraf, la més gran de Catalunya amb una capacitat de 450.000 tones no 
està pensada pels residus que es generen ni des de Sitges ni des del Garraf ni 
des del Penedès. El grup de CiU i aquest ajuntament es van comprometre a 
defensar la creació la Vegueria Penedès.  Per tant no aprovarem una proposta 
d’incineradora a Sitges, que ens dictin des de l’àrea Metropolitana de 
Barcelona.  Això és un exemple claríssim del que pot suposar pel Garraf 
pertànyer a la Vegueria de Barcelona. Després de patir com a comarca una 
reiterada discriminació en inversions, especialment en infraestructures, ara 
resulta que ens volen imposar la incineradora, doncs mirin aquesta 
infraestructura,  no.  Com diria algú, no gràcies.  Per tant, la gestió de recursos, 
perdó la gestió de residus, ha de rebre una planificació coherent amb el pla 
territorial adient i en el nostre cas el pla territorial adient  ha de ser ha de ser el 
pla territorial del Penedès.  Un segon motiu, pel qual donarem suport a la 
moció de la CUP, va en referència al lloc proposat.  Si efectivament, entenc 
que encara no és segur, es pensa en la zona de Vallcarca, creiem que estem 
parlant del cor de l’espai natural del Garraf, el vell mig de la part marina de la 
xarxa 2000, i tocant a una carretera que fa poc temps s’ha decidit com d’interés 
paisatgístic.  Per tant això generaria també una certa incongruència amb allò 
que hem defensat fins ara.  I finalment com a tercer punt, m’agradaria donar 
una dada.  En aquest moments l’entitat metropolitana de Barcelona només 
recull selectivament el 30% dels residus que genera, és a dir, queda molta 
feina per fer en l’àmbit de la gestió de residus, queda un 70% per cobrir.  Per 
tant, pot ser que comencem per aquí abans de començar a encetar 
dinàmiques, que poden tenir punts a favor i punts en contra lògicament però 
que potser ara encara no tocarien.  Per tant, en resum, donem suport a la 
moció de la CUP.  Gràcies. 
 
IOLANDA SÀNCHEZ 
 
És que, em semblava que la intervenció del Senyor Rodríguez no havia entès.  
Jo manifesta que conseller mantenia la línia d’ampliar o millorar les 
instal·lacions de la planta incineradora existent en l’actualitat en l’àmbit de 
l’entitat metropolitana, que són en aquests moments declaracions recollides de 
l’àgencia i publicades al dia.  Següent de l’anunci sortit a Lavanguardia.  Jo he 
manifestat això per evidenciar que en tot cas no sabem si és una filtració o no 
filtració de la possibilitat de la proposta de que hi anés aquesta incineradora 
però que no hi ha preacord, ni hi ha un preacord existent dintre de l’entitat 
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Metropolitana del Medi Ambient per per aquesta proposta. Simplement 
manifestava i com sortia al dia següent doncs la proposta del Conseller dient 
que en tot cas era partidari de l’ampliació de la incineradora existent 
actualment. 
 
ALCALDE 
 
Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  A veure.  A vegades és possible que els regidors, sobre tot els de 
l’oposició, en haguem d’enterar de les coses que fan els govern a través dels 
mitjans de comunicació.  Però en qualsevol cas és impropi de la regidora de 
Medi Ambient de la regidora de l’Ajuntament de Vilanova.  Miri el pla territorial 
sectorial d’infraestructures de tractament de residus urbans és un document 
que vostè pot consultar a la web, perquè és públic, aprovat per l’Agència de 
Residus de Catalunya.  Sap qui presideix l’Agència de Residus de Catalunya?  
El conseller.  Sap que diu aquest, sap que diu aquest Pla Territorial?  Diu, 
àmbit de l’entitat metropolitana de serveis hidràulics i tractament de residus, 
una incineradora amb revalorització energètica nova, a més a més de 
l’ampliació de les existents.  Una de nova.  Escolti.  Doncs fa quinze dies en el 
Parlament de Catalunya, el mateix consell ho va haver d’admetre, que això era 
així, i que així tenia que ser així perquè no hi havia solució, i no hi havia sortida 
al problema de residus que tenim en aquest moment sobre la taula.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Per tant, vots a favor de la moció amb les modificacions definides. 
 
La moció s’aprova per unanimitat dels assistents amb les modificacions 
introduïdes. 
 
TRANSACCIONAL: 
 
3.bis. Recordar al govern de la Generalitat i a l’Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) que en el Pla Territorial 
Sectorial d’Infraestructures de tractament de residus municipals 2005-2012, 
aprovat per l’Agència Catalana de Residus el passat 3 d’abril, es preveu 
aquesta incineradora en l’àmbit geogràfic de l’EMSHTR i no a la comarca del 
Garraf.” 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
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“1.  Rebutjar públicament la construcció d’una incineradora de residus a la 
zona de Vallcarca, dins el terme municipal de Sitges, en una zona limítrof 
al Parc Natural del Garraf. 

 
2.  Rebutjar públicament la utilització de les pedreres ubicades al Garraf com 

a abocadors de les cendres provinents de la crema de residus, sigui 
d’aquesta incineradora o de qualsevol altra incineradora. 

 
3.  Recordar al govern de la Generalitat i a l’Entitat Metropolitana de Serveis 

Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) que en el Pla Territorial 
Sectorial d’Infraestructures de tractament de residus municipals 2005-
2012, aprovat per l’Agència Catalana de Residus el passat 3 d’abril, es 
preveu aquesta incineradora en l’àmbit geogràfic de l’EMSHTR i no a la 
comarca del Garraf. 

 
4.  Fer arribar aquest acord a l’alcalde de Sitges i a la resta d’alcaldes de la 

comarca, al president del Consell Comarcal del Garraf, al ple de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, al Conseller de Medi Ambient i Habitatge, al 
Conseller de Polítiques Territorials i Obres Públiques i al president de la 
Generalitat de Catalunya.” 

 
  22. MOCIÓ DE REBUIG I REPULSA CONTRA L’ATEMPTAT D’ETA A 

ARRIGORRIAGA. 
 
ALCALDE 
 
I per tant passem a la moció de rebuig i repulsa contra l’atentat d’ETA a 
Arrigorriaga. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
Un cop més hem de condemnar un atemptat d'ETA, el que va cometre la 
banda terrorista el passat divendres, 19 de juny, a la localitat d’Arrigorriaga. En 
aquesta ocasió la víctima ha estat Eduardo Puelles, de 49 anys, nascut el 20 
de gener de 1960 a Barakaldo. Formava part del cos Nacional de Policia des 
del 1982 i en feia set que exercia d’inspector en cap.  
 
Des del Ple de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, volem expressar el condol i 
tota la nostra solidaritat amb la família de l’Eduardo Puelles.  
 
En aquesta ocasió, les mostres de condol i la condemna de l’atemptat han 
estat unànimes. Celebrem aquesta unitat tan necessària per part de totes les 
formacions polítiques i socials del País Basc i les encoratgem a continuar per 
aquest camí.  
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Al terrorisme només se’l pot combatre i derrotar amb la unitat dels demòcrates i 
amb la força de l’estat de dret. 
 

ACORDS 
 
“1. Condemnem sense reserves l’atemptat terrorista d’ETA del passat 19 de 
juny i mostrem el nostre suport i la nostra solidaritat amb la família de l’Eduardo 
Puelles. 
 
2. Demanem al govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats que continuïn 
treballant amb tots els mecanismes de l’estat de dret per fer possible la 
dissolució definitiva de l’organització terrorista ETA.” 
 
ALCALDE 
 
Davant de la mort de l’assassinat d’Eduardo Puelles, per part de l’organització 
terrorista ETA, vam considerar presentar una moció en els termes exactes en 
els quals el Parlament Basc es va definir per evitar més matisos que els que 
propi Parlament Basc ha estat capaç d’exposar negre sobre blanc en la moció 
que es va presentar i aprovar per unanimitat.  Ens hi sembla que era oportú 
fer-ho com a conseqüència del que s’ha produït i que els termes més adequats 
doncs molt probablement era aquests.  Dir, nosaltres, el mateix que han 
expressat ells.  Sr. Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé.  Nosaltres hem demanat al principi del Ple que es retirés aquesta moció.  
Entenem que com en una altra ocasió no vull explicar-la, però altra cosa ha dit 
el Sr. Xavier Carbonell, no és a cops de mocions que es fan aquestes coses.  
No entrem, no entrarem a valorar justament el punt 1, no, i a més a més em 
sap molt de greu, molt greu haver d’intervenir en una moció justament que mira 
de recollir el condol, i recollir el rebut a la violència, i haver d’intervenir 
políticament on no podem estar d’acord, i ho saben perfectament amb certes 
frases que s’emeten en aquest text, perquè, i a més m´estranya que les tres 
forces del tripartit hi estiguin d’acord perquè crec que és, és greu.  És a dir, 
l’argument que és la moció del Parlament Basc, ja saben vostès que nosaltres 
no la compartim, és a dir, aconsegueixin una unanimitat d’opinions perquè hi 
ha un partiT, que és fora del Parlament.  Per tant, la frase de “celebrem 
aquesta unitat tant necessària per part del totes les formacions polítiques i 
socials del País Basc i les encoratgem a continuar per aquest camí”, o sigui, 
tant de bo, tant de bo. Això no és veritat.   
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ALCALDE 
 
Això no es vota, si us plau. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No es vota, però és l’explicació que hi ha a l’exposició.  Tant de bo hi hagués 
aquesta unanimitat.  Tant de bo fos un problema que es pogués resoldre així, 
tant de bo fos un problema que es pogués resoldre aïllant aquells aquells que 
practiquen la violència. Però resulta que no, resulta que hi ha una fractura 
també en la societat basca.  I a més a més és que em sap greu haver de parlar 
d’això, però és que en som tots plenament conscients dels que estem aquí.  
Vull dir és és una exposició de motius que creiem nosaltres i son uns acords 
que creiem nosaltres que entren en una valoració ideològica que no cal en 
aquesta moció, no cal. No cal perquè és utilitzar un fet tràgic, és utilitzar un fet 
tràgic per afirmar unes coses que no són certes i donar una opinió sobre  la 
realitat política del país Basc i de l’estat espanyol que tampoc és certa.  
Tampoc estem, tampoc podem podem acceptar la frase de que “el terrorisme 
només se’l pot combatre i derrotar amb la unitat dels demòcrates i amb la força 
de l’estat de dret”, entre altres coses perquè tampoc és cert.  Perquè fa 4 dies 
el PSOE negociava en la mateixa taula amb l’organització, amb l’organització 
terrorista ETA, i negociava. I ho va fer també el Partit Popular.  Per tant, hi han 
moltes altres maneres d’acabar amb la violència i moltes altres maneres 
d’acabar sobre tot amb una violència que  justament aquest mes, fa 50 anys, 
50 anys de la fundació d’Euskadi Alcartasuna.  I no té, no pinta de cap de les 
maneres de que s’acabi.  No pinta de cap de les maneres.  Un conflicte  s’està 
produïnt i reproduïnt i reproduïnt i reproduïnt. Per tant nosaltres lamentem que 
no s’hagi acceptar fer una declaració institucional al principi del Ple en el sentit 
del punt 1 d’aquesta moció. S’hagi volgut arribar a la discussió.  Nosaltres ens 
sap greu haver d’intervenir en una moció que sabem o esperaríem o 
pensaríem que l’objectiu últim és mostrar el condol i condemnar.  Però no, s’ha 
volgut arribar a una moció que a més a més fa afirmacions polítiques, 
fabulacions polítiques i fa propostes polítiques.  Nosaltres sentim molt, 
demanaríem el vot per separat del punt 1 i 2.  I sentim molt que s’hagin arribat 
a presentar aquesta moció, i  a més a més pensem que no és cap no és cap 
precedent positiu pel Ple de Vilanova i la Geltrú que s’hagi de passar cada 
vegada que hi ha un fet tràgic d’aquests segurament s’hagi de tornar a engegar 
un debat que no sé si és una espècie de voluntat de traslladar una tensió que 
es viu al país Basc, traslladar-la aquí on aquesta tensió no hi és. Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Jo si em permet, per respondre llegiré textualment el que diu la moció que han 
votat favorablement tots els partits polítics representants avui al Parlament 
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Basc està inclòs el partit Socialista d’Euskadi, el Partit Popular, el PNV, 
Euskadico Esquerra, Eusko Alcartasuna, Izquierda Unida, i Aralar.  No sé 
si em deixo algun, perquè els hi he dit així. Tots aquests partits amb votat això, 
i diu:  “Condemnem sense reserves l’atemptat terrorista d’ETA el passat 19 de 
juny, i mostrem el nostre suport i la nostra solidaritat a la família d’Eduardo 
Puelles.  Demanem al govern de l’estat i al Congrés de Diputats que continuïn 
treballant amb tots els mecanismes de l’estat de dret per fer possible la 
dissolució definitiva de l’organització terrorista d’ETA”.  No s’afegeix ni un punt, 
ni una coma respecte del que ha aprovat el Parlament Basc i em sembla que 
entrar en més valoracions és un error, que en aquest cas els que hem 
presentat la moció no hi volen caure.   
 
Vots a favor del punt número 1. Vots a favor del punt número 2.  Vots en 
contra? Abstencions?  Vot en contra? Abstencions?.  Molt bé.  El primer punt 
s’aprova el següent també, amb l’abstenció de la CUP. 
 
La moció s’aprova per punts amb el resultat següent: 
 
Votació punt 1. 
El punt número 1 s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota el punt 2 el qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (22) 
Abstenció: CUP (1) 
 

22 bis. MOCIÓ D’URGÈNCIA DE CIU SOBRE LA  CREACIÓ DE 
L’ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL PENEDÈS, DAVANT 
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ 
DE BARCELONA. 

 
El següent punt és una moció d’urgència.  Una moció d’urgència que ha 
presentat Convergència i Unió sobre, sobre, perdoneu, sobre la creació de 
l’àmbit de planificació territorial Penedès, davant l’aprovació inicial del Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona.  Aquesta moció, primer hem de debatre la 
urgència, i després el fons.  Crec que no és menor perquè a vegades la 
urgència i el fons es confonen però en aquest cas, ... posicions diferents en 
funció de l’urgència.  Per tant Senyora Lloveras per defensar la urgència.  No?  
O hem de llegir-la primer? 
 
SECRETARI 
 
Perquè la conegui tothom millor la llegim. 
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ALCALDE 
 
Primer la llegim.   
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 
Aquest Ajuntament, té aprovada en sessió plenària la seva adhesió a la 
Campanya “Per una Vegueria pròpia” i entre els acords d’aquesta adhesió hi 
havia la reclamació de l’establiment d’un àmbit funcional de planificació 
territorial per a les comarques del l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Anoia i el 
Garraf. 
 
Aquests acords van ser traslladats, entre d’altres llocs, al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya. 
 
Consta a aquest Plenari que fins a 63 ajuntaments de les dites comarques, 
representant més dels dos terços dels municipis afectats i que aquests 
representen més del 90% de la població de l’àmbit concernit, han fet el mateix, 
en el que entenem una manifestació democràtica de la voluntat expressada pel 
que fa a la pertinença a un àmbit determinat i propi.  Concretament en el cas 
del Garraf, 5 dels 6 ajuntaments de la comarca han acordat aquesta 
reclamació, els quals representen el 97% de la població comarcal total. 
 
Seguint aquest corrent, el passat 5 de desembre de 2007 el Parlament de 
Catalunya, per proposta de resolució formulada davant la Comissió de Política 
Territorial, va instar el Govern de la Generalitat a elaborar i procedir a 
l’aprovació del Pla Territorial parcial de l’esmentat àmbit de planificació de les 
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf. 
 
El termini que tenia el Govern de la Generalitat per procedir a iniciar aquests 
treballs va vèncer, per tota data, el passat 18 d’abril de 2008, sense que es 
produís cap novetat al respecte. Tanmateix, en sessió del Consell de Govern 
de data 11 de novembre de 2008 es va aprovar la memòria que, dins la 
modificació del Pla General Territorial de Catalunya, contemplava, entre 
d’altres, el reconeixement del Penedès com a àmbit funcional de planificació. 
 
Malgrat tot, el DPTOP ha seguit planificant d’esquena al territori i aprovant i 
desplegant els Plans Territorials de la Catalunya Central i el Camp de 
Tarragona i aprovant recentment el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 
sense tenir en compte en absolut el desig i l’exigència feta des d’aquest Plenari 
i des d’altres Plenaris veïns, sinó fent exactament el contrari, malgrat que totes 
les mocions acordades en aquests plenaris portaven explícit el mandat de 
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paralització de tota activitat planificadora sobre llurs territoris que fos contrària 
al text de l’acord. 
 
Així doncs, davant la recent aprovació inicial del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, que inclou en el seu àmbit les comarques de l’Alt Penedès i el 
Garraf, aquest Ple  
 
ACORDA: 
 
“1. Que el Govern Municipal reiteri del Govern de la Generalitat la sol·licitud, 
amb caràcter d’urgent i prioritari, de complir l’acord del Parlament de Catalunya 
i procedir a l’elaboració i aprovació del Pla Territorial parcial del Penedès que 
inclogui les suara esmentades comarques. 
 
2. Que el Govern Municipal presenti al·legacions al Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona, fonamentades tant en el contingut expositiu d’aquesta moció 
com en el text dispositiu de la moció aprovada en el seu dia acordant sol·licitar 
del Govern de la Generalitat la creació i elaboració de l’àmbit funcional de 
planificació territorial del Penedès integrant les comarques de l’Alt i el Baix 
Penedès,  l’Anoia i el Garraf. 
 
3. Que fins a l’aprovació del Pla Territorial parcial del Penedès, se suspengui 
cautelarment qualsevol previsió o disposició del Pla Territorial Metropolità que 
afecti les comarques del Garraf i l’Alt Penedès, així com les del Pla Territorial 
del Camp de Tarragona en allò que afectin la comarca del Baix Penedès, com 
també les del Pla Territorial de la Catalunya Central en allò que afectin la 
comarca de l’Anoia. 
 
4. Que es traslladi aquest acord, per al seu coneixement, al President de la 
Generalitat, al President del Parlament, als portaveus dels grups parlamentaris, 
als Consellers de Vicepresidència, DPTOP i Governació, al Síndic de Greuges, 
i als Presidents dels Consells Comarcals implicats.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies.  Bé nosaltres hem presentat aquest moció que de fet, l’entrem 
nosaltres a plenari, però que ens arriba a través de la Plataforma per una 
Vegueria Pròpia i ens entra fora de termini  per a quan es poden presentar les 
mocions, per tant això la plantegem en tràmit d’urgència i el motiu és senzill.  
La moció tracta sobre presentar unes esmenes al Projecte Territorial 
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Metropolità, que si bé és cert, que l’Ajuntament té termini fins a meitat de 
setembre, si no anem errats, doncs ja que ens trobem en període estival i 
aquest ple es produeix doncs avui a principis de juliol, entenem que fa falta un 
temps per poder debatre i consensuar entre els grups que formen part d’aquest 
consistori, doncs quines són les mocions, les esmenes, que com a consistori 
vilanoví presentem en aquest Pla.  I per tant això s’ha de fer durant el mes de 
juliol perquè tornant de vacances al setembre, aquestes esmenes es puguin, 
puguin ser presentades.  Per això entenem que avui és és convenient que 
puguem tractar aquesta moció en el Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDE.  
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Miri senyor Figueras. Precisament li anava a dir el mateix, per dir-li que no 
tenia no havia necessitat ni urgència de presentar aquesta moció.  El dia 27 
tenim un ple, un proper Ple, i per tant entenem que un tema com aquest tal i 
com està plantejat el termini d’al·legacions en que es troba el Pla Territorial 
Metropolità a informació pública que acaba el 25, el 24 de juliol, i que 
posteriorment com bé ha dit, doncs els ajuntaments tindran 2 mesos per fer 
al·legacions, considerem que la urgència no està justificada, que per tant els hi 
demanaríem que la retiressin i que la presentessin pel dia 27, a més a més 
tenint en compte que preveiem en una comissió informativa de Planificació del 
dia 17 de juliol, parlar d’aquesta qüestió i per tant, entenem que no ve d’un dia 
fer primer la comissió informativa de Planificació, que surtin aquestes 
qüestions.  Si vostès volen el dia 27 presenten aquesta moció i després abans 
del 25 de setembre a l’ajuntament presentarà aquelles qüestions que es cregui 
oportú.  Aquest és el calendari que havíem previst.  Clar trobar-se una moció 
per urgència avui sobre aquesta qüestió que planteja un canvi radical de tota 
l’estructura de Plans Territorials a Catalunya, no sé si està molt justificat. 
Entenc la seva la seva justificació perquè es parli, però avui o el dia 27 que 
creiem que és millor el dia 27 perquè és el proper ple, i perquè així podem 
parlar a comissió informativa i després tractar-ho.  No, no és per, no em poso 
ni amb el contingut, eh?, sinó una qüestió formal i el calendari que ens havíem 
previst.  El dia 2 de juny va sortir l’edicte que parla d’aquesta d’aquest Pla 
Territorial, els vam repartir aquesta informació.  És una informació, allò que 
recull, que jo crec que en qualsevol cas, tant si un opta per la Vegueria com si 
no opta per la Vegueria, és bo que tots ens mirem a ver a que diu.  Aquesta és 
la filosofia que volem seguir. No no, no, la veritat és que no li veig la urgència a 
no ser que sigui objecte de una campanya que no toca.  Entenc, entenc que el 
que es tracta és de parlar de les qüestions, tractar-les.  Repeteixo una 
comissió informativa el dia 17.  Em sembla que quan ho vam repartir vem dir 
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convocarem una reunió per parlar-ne però d’aquí al dia 27 jo els hi demano 
això.  Parlar-ho en una comissió informativa de Planificació el contingut, també 
perquè que tots vostès sàpiguen que diu, tots ho sabem, però el document ja 
l’hem vista, és molt ampli, i per tant, un pot fer una objecció d’entrada dient no 
no vull subscriure res a tot això.  Però en qualsevol cas sí que parlar del 
perquè i de com podem enfocar a partir de les mocions que hem aprovat en 
aquest Ple, doncs jo crec que seria una bona manera.  Tampoc no no li parlo 
de massa temps, eh?  Per tant li demanaria que retirés la moció avui, la 
urgència, i per tant, parlar-ne el dia 27. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Jo hem sap greu senyor Martorell i crec que tot el que ens plantegen es pot fer 
igual si avui parlem d’aquesta moció o no.  Insisteixo, és a dir, n’anem  de 
parlat i la urgència està justificada perquè quan anem de parlar ja hem de 
sapiguer quina postura té aquest ajuntament.  Perquè això no ens posarem a 
parlar d’una cosa que és la que no toca ara.  Ens posarem a parlar del fons de 
la qüestió, i ara en toca posar-no a parlar de la forma.  No és que aquí 
estiguem uns a favor del Pla Territorial Metropolità o els altres del del Penedès.  
És que hi ha unes aprovacions en el Parlament de Catalunya que diuen que 
s’ha de redactar una Pla Territorial per les comarques del Penedès, tal i com 
marca la creació del seu àmbit territorial de planificació. Per tant, la urgència és 
que se’ns està intentant vendre una moto que no és la que toca, i no és la que 
hem votat els ciutadans que vivim molt majoritàriament a la comarca del 
Garraf, a la ciutat i a les comarques del Penedès.  Per tant, la urgència és dir, 
aquest Ajuntament avui es posiciona d’una determinada manera i el temps que 
tenim fins poder fer al·legacions que estableix el govern de la Generalitat.  
seran per redactar-les i entre tots prendre una posició que pugui ser o no 
conjunta.  Per tant, em sap greu, però nosaltres mantenim la moció perquè 
creiem que és avui quan toca discutir-la. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Miri, si?. Gràcies. Miri jo no justificaria l’urgència en aquest cas.  Compartim, no 
la totalitat de la moció que vostès presenten, però si bastant el fet de la moció.  
això li dic que li votaríem la moció pràcticament, la urgència no és justificada.  
En aquest cas si fos justificada el grup de Convergència i Unió sent un tema 
tan important com vostè diu, hagués tingut que presentar una moció en els 
termines, perquè això els hi han donat avui, els de la Vegueria del Penedès, 
els companys avui, ahir o abans d’ahir, o fa dos dies.  No obstant aquesta 
urgència crec que no és justificada.  Si vostès la presenten el dia 27 de juliol, 
segurament que aquesta moció tirarà endavant.  Jo crec que seria el millor, 
perquè a més a més tindrem temps fins i  tot perquè alguns companys del 
propi consistori amb aquestes reflexions que fem a les comissions informatives 
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potser ens acabaran donant suport.  Per tant, no li votaré la urgència a favor 
però li estic dient que al contingut  hi estic bastant d’acord. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies també, per posicionar-nos sobre sobre la urgència, i realment el tema 
que es porta a debat no és una qüestió, efectivament del contingut, del Pla 
Territorial Metropolità, sinó de donar compliment, no només a un acord del 
Parlament, que és així, que hi ha un acord del Parlament en aquest sentit, sinó 
també a un acord del mateix govern de la Generalitat que quan es va veure 
apretat perquè hi havia una proposició... 
 
ALCALDE 
 
La urgència, eh?senyor Rodríguez.  A vist que tots dos hem fet un esforç 
notable per parlar de la urgència. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, si, estic fent un esforç també notable per parlar de la urgència. 
 
ALCALDE 
 
Doncs no ensurt perquè no hi parla de la urgència.  Li dic la meva opinió. 
Endavant, parli, parli. Jo dic que ells han fet tot l’esforç no entrant en el fons de 
la qüestió.  Parlem de la urgència. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
És que no he entrat, no he entrat en el fons de la qüestió.  Estic justificant la 
urgència, i he començat per dir que hi ha dos qüestions.  Una el contingut del 
Pla Territorial Metropolità i dos el compliment dels acords, no només del 
Parlament, sinó del mateix govern de la Generalitat, que va ser el mateix 
govern de la Generalitat qui va anunciar que a efectes de planificació hi 
haurien àmbits diferenciats.  I això no s’està complint i per tant, entenem que el 
fet que s’hagi presentat ara el Pla Territorial Metropolità, sense tenir en 
compte, a) els acords del Parlament i b) sense els acords del Govern. Escoltin, 
no cal esperar al 27 de juliol per dir-ho ben alt i clar.  El govern no està 
respectant els seus propis acords i el govern no està respectant els acords del 
Parlament de Catalunya.  Per tant entenem que no és necessari esperar el 27 
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de juliol i ho podem fer i ho podem dir perfectament el 6 de juliol i per això 
donarem suport a la urgència. 
 
ALCALDE 
 
Doncs molt bé.  Passem a la votació de la urgència.  Perdona. Disculpi.   
 
GERARD FIGUERAS 
 
Una al·lusió.  Simplement per a respondre al senyor Álvaro.  Escolti, la feina 
nosaltres la portem feta i des de fa molt de temps.  Sap que és el que se’ns ha 
dit en poc temps, i la setmana passada i no aquesta, que s’ha entrat una moció 
per registre per membre de la pròpia Plataforma i que aquesta moció el govern 
no la va treure a Junta de Portaveus, eh?  No l’he volgut dit abans perquè el 
que farem primer és verificar-ho i quan es doni la còpia amb entrada de 
Registre veurem.  Però en tot cas, senyor Álvaro, en tot cas nosaltres portem la 
feina feta, feina que d’altra banda, vostè em fa l’efecte que no porta tan feta 
quan portem dos anys i mig intentant que es compleixin uns acords al respecte 
de la Vegueria del Penedès a la ciutat i no para de donar-nos llargues.  I per 
tant, tenia ganes de dir-li. 
 
ALCALDE 
 
Miri jo també tinc ganes de dir una cosa.  Clar perquè això són per al·lusions.  
Al juny de l’any passat, aquest alcalde va enviar una carta als representants de 
la Plataforma demanant els noms per formar part de la comissió.  Fa tres 
mesos ho va tornar a fer, encara els estic esperant.  Ho dic, perquè si, home si 
li dic, carai facin facin confiança.  No li penso pas a dur.  Li estic dient.  Encara 
ho estic esperant.  És a dir, ara ho dic per lo de la feina feta, o la feina no feta, 
no?  En aquest sentit, res a dir.  Aquest alcalde defensarà sempre, i a tot arreu, 
i vostès en son testimonis allò que defensa aquest ple municipal, encara que 
l’alcalde hagi votat una altra cosa.  I d’això no tinc cap dubte. Ho he fet ahir, 
avui, i sempre.  No en dubti.  
 
Passem a la votació de la urgència.  Vot a favor? Vot en contra?   
 
Es vota la urgència de la moció i aquesta decau amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: CIU(7), PP (2) i la CUP (1) 
Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
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23. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP. 
 
ALCALDE 
 
I passem a les preguntes. El tema de les preguntes són  per ordre del grup de 
CIU primer, el grup de la CUP després i el grup del Partit Popular. És així, em 
sembla, pel Registre. 
 
SECRETARI 
 
No, no.  Primer Popular. 
 
ALCALDE 
 
Primer el grup Popular, disculpi’m, eh?  Endavant, Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Gràcies.  La pregunta és en relació a les previsions que pugui 
conèixer l’equip de govern municipal, la regidoria d’Educació, al respecte de 
l’obertura de l’escola Volerany atès que la informació que tenen sembla ser 
que tenen els pares i les mares, i que va aparèixer fa uns dies en els mitjans 
de comunicació provoca que hagi una certa angoixa respecte de la data de 
l’inici del curs.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Rodríguez, senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé.  Segons previsions de la Generalitat de Catalunya està previst que l’obra 
s’acabi al novembre del 2009 i que per tant durant el Nadal es faci el trasllat, i 
al segon trimestre els alumnes puguin començar a la nova escola. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyora Espinàs.  Sr. Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Jo el que pregaria a l’equip de govern és que fes un seguiment molt 
exhaustiu de l’evolució d’aquestes obres i del compliment d’aquests terminis 
per tal d’evitar aquesta incertesa i aquesta angoixa en la que es troben 
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actualment pares i mares dels alumnes en el sentit que per un costat s’està 
dient que els mòduls en els quals porten 3 anys o 4 anys reben classe els 
alumnes estan ja destinats ja a un altre lloc en el mes de setembre i per una 
altra banda doncs s’està dient que fins el mes de gener no es podrà posar en 
funcionament la nova escola.  Per tant, els hi pregaríem que fessin un 
seguiment exhaustiu de totes les circumstàncies que envolten la construcció 
d’aquest nou centre escolar en la nostra ciutat. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyor Rodríguez.  Sra. Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Gràcies. Senyor Rodríguez li asseguro que estem fent un seguiment exhaustiu, 
és més, oficialment consta en els pares, consta a l’associació de pares i mares, 
i consta a tots els membres del consell escolar, que l’escola continuarà amb 
aquests mòduls fins al desembre.  Ho dic perquè jo vaig assistir al consell 
escolar on la directora de la zona educativa va explicar, el passat mes d’abril, 
per tant ja fa tres mesos, que no estaria acabada l’obra fins el 2 trimestre i que 
per tant aquests mòduls els mantindríem fins al Nadal i per tant, oficialment 
aquesta això és la informació que se’ls hi ha donat, tota la resta em sembla 
que és xerrameca que a vegades es pot ocasionar però que en cap cas s’ha dit 
oficialment que els mòduls marxarien, de cap manera. 

 
  24. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I 

UNIÓ. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  El grup. Quina és la primera. Senyor... la de l’enquesta sobre el 
municipi, per l’ordre que jo tinc, eh?. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí. La pregunta és si l’ajuntament o alguna administració supramunicipal ha 
elaborat alguna enquesta sociològica, d’intenció de vot o d’altres tipus, en el 
darrer any? 
 
ALCALDE 
 
D’intenció de vot no, sociològica sí.  La Diputació de Barcelona, com saben, 
perquè així es comunica a través de la comissió informativa en diferents 
ajuntaments fa enquestes de satisfacció que es diu dels serveis públics etc.  Es 
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va encarregar la Diputació i quan estigui el resultat com s’ha fet sempre, 
s’informa a la comissió informativa, en el govern, en la comissió informativa, en 
fi, s’informa a l’Ajuntament i consta en un expedient públic de l’Ajuntament 
aquesta enquesta, naturalment. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Bé, doncs agrairem a l’Ajuntament que quan tingui aquests resultats ens els 
donin i també agrairíem a l’Ajuntament que vigili el que ens ha arribat per part 
d’alguns veïns del poble i per això traslladem aquesta pregunta que estem 
rebent o que ham rebut algun tipus d’enquesta.  Que sí que hi havia intenció de 
vot i que l’empresa o qui fos ho estava fent, o dic perquè ens ho han trasllat i 
que l’ajuntament tingui consciència del mateix, ho feia en algun moment o ens 
ho han traslladat així els veïns, en nom de l’Ajuntament.  Per tant, simplement 
que vostès o sàpiguen i que en tot cas, vigilin que això no sigui així, i que 
evidentment si vostè em diu que no hi ha cap enquesta, no tinc perquè dubtar, 
no dubto.  No, no tinc perquè dubtar, no dubto de la seva paraula.   
 
ALCALDE 
 
Li puc assegurar i reiterar, és així.  Hi ha una enquesta que fan habitualment 
des de fa ja uns quants anys cíclicament durant els temps en els diferents 
ajuntaments de Catalunya la Diputació sobre l’estat dels dels serveis públics, 
etc. i és una petició formal que fa l’ajuntament, que consta en expedient i a 
més a més per tant, després com a conseqüència de que és un element públic 
es presenta per part dels representants com recordaran alguns regidors de la 
legislatura anterior a la comissió informativa pertinent com aquesta vegada 
també es farà jo els hi asseguro.  Molt bé. Ara la següent és sobre els 
recursos, ay, perdó...  
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, aquest grup municipal voldria sapiguer quines gestions ha dut a terme 
l’equip de govern i quines informacions té al respecte d’uns recursos destinats 
pel destinats pel Museu del Ferrocarril, inclosos als pressupostos generals de 
l’Estat, per aquest any. 
 
ISABEL PLA 
 
Gràcies.  Segons ens ha informat la direcció del Museu del Ferrocarril aprovats 
els pressupostos generals de l’estat pel 2009 hi ha destinada una partida de 
321.000 Euros a la Fundación de los Ferrocarriles Espanyoles, per a la 
despesa corrent del Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.  També es té 
constància de fa uns mesos d’una esmena en el pressupost general de l’estat 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

de 450.000 Euros destinats a la nau del Museu i al seu projecte executiu, de la 
que se’n espera encara la constància oficial.  I és per això que aquest govern 
està en contacte amb la direcció del Museu i té prevista una visita a Madrid per 
tal d’aclarir el tema. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies senyora Pla.  Sr. Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Si. Al respecte d’aquesta informació la nostra pregunta anava a la segona 
quantitat, és a dir, en els pressuposts generals de l’estat d’enguany una moció 
doncs sorgida d’aquest grup municipal, després també traslladada doncs al 
grup de Convergència i Unió com que és dels diputats en forma d’esmena 
aconsegueix aquests 450.000 Euros, perquè es destinin a l’arranjament d’una 
de les naus del Museu del Ferrocarril i que aprova el govern de l’estat i 
nosaltres que també hem estat en contacte amb la direcció del Museu, el que 
sí que voldríem demanar és una mica més de diligència i d’acompanyament 
d’aquest govern municipal a l’hora d’accelerar l’execució d’aquests 450.000 
Euros per arranjar aquesta nau del Museu del Ferrocarril que entenem que 
també seria un equipament que revertiria doncs a la ciutat i en els vilanovins.  
No?  És en aquest sentit que agraint que se’ns hagi informat d’aquesta gestió i 
si necessiten doncs que se’ls hi acompanyi o de que ens puguem involucrar, 
no tenim cap altra objectiu que el de poder doncs ajudar a que aquests 
recursos s’executin el més aviat possible. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la darrera pregunta de la Candidatura de la Unitat Popular.  

 
  25. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP. 

 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
La pregunta de la Candidatura de la Unitat Popular era sobre l’Eixample Nord. 
El Consorci de l’Eixample Nord té un consell no sé si d’administració se li diu o 
un consell que està format per 10 membres, 5 son representants dels grups 
municipals, dels 5 grups municipals de Vilanova i la Geltrú, i els altres cinc de 
l’INCASOL, però són 6 grups municipals, i el que queda forma és la 
Candidatura de la Unitat Popular.  Entenem que aquests estatuts es va fer 
quan la Candidatura d’Unitat Popular no hi era, igual que ja va passar amb el 
Patronat de la Víctor Balafuer, però de la mateixa manera preguntem al govern 
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si té previst canviar aquests estatuts, o proposar que es canviïn aquests 
estatuts per encarvir-hi a la CUP. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Amb una diferència en relació als altres organismes que són 
únicament municipals, els altres són organismes que són aprovats no només 
pels òrgans competents de l’Ajuntament sinó també pels òrgans competents de 
la Generalitat.  Per tant, qualsevol modificació dels estatuts de l’Eixample Nord 
en aquest cas del Consorci de l’Eixample Nord, requereix de l’aprovació per 
part del Consell Executiu de la Generalitat, amb una tramitació que li garantitzo 
que és molt llarga, estem analitzant diferents canvis que a lo millor es podrien 
suggerir a fer en els estatuts d’aquest Consorci, i per tant introduiríem totes les 
modificacions alhora. En aquest sentit nosaltres, és evident, que se que si el 
Consorci hagués nascut fa 2 anys, o fa, si fa 2 anys ara, pues hauria tingut 6 
representants de l’Ajuntament de Vilanova i 6 representants de la Generalitat.  
La voluntat és que la representació que és l’esperit que hi ha darrera d’aquesta 
composició de 5 i 5 es mantingui.  No? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Interpretem doncs que o ja s’han començat o es comencen ja, diguéssim els 
tràmits o la proposta de tràmits per modificar els estatuts? 
 
ALCALDE 
 
Vull insistir en el que, el canvi de composició correspon a dos institucions i en 
la mesura que nosaltres tinguem aquest canvi i els altres canvis els 
plantejarem a l’altra administració perquè iniciï el seu procediment.  La nostra 
voluntat com he dit, que així va néixer, és que la representació de tots els 
grups i la veu de tots els grups estigui en aquest organisme i per tant actuarem 
en conseqüència.   
 
Ara precs.  Precs.  Senyora Llanas.  Precs?  Vinga doncs. 
 

PRECS 
 
ISABELL LLANAS 
 
Bé.  El passat dijous dia 2 en el marc del Consell del Consorci de Turisme del 
Garraf, vàrem ser coneixedors del canvi de nomenclatura de la marca turística 
que ens identifica com a costa del Garraf, i que serà substituïda pel nom de 
Costa de Barcelona.  Considerem que malgrat es justifica aquest canvi com a 
un element de màrketing, hi ha altres maneres de promoció turística de la 
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nostra comarca, ja sigui des del mateix consorci com de les diferents regidories 
de promoció econòmica.  Creiem que en aquest tema tampoc ens convé diluir-
nos en l’àmbit metropolità.  Demanem doncs que aquest ajuntament faci un 
exercici de defensa del nostre territori i de la nostra identitat, avalant la marca 
Costa del Garraf que durant tants anys ens ha identificat.   
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé.  El meu prec seria, fa relació al local social de l’associació de veïns del 
barri de l’Armanyà.  Pregaríem a aquesta Ajuntament que fes les gestions amb 
ADIGSA sol·licitant que s’instal·li un condicionament, un aire condicionat en 
aquest local ja que en aquestes èpoques de l’any no s’hi pot treballar.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Com sap l’associació de veïns perquè ens veiem amb molta freqüència, estava 
previst fer-se. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22,03 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
 

 


	MALTRACTAMENT  DE  GÈNERE  EN   L’AP / ASSIR
	M E M Ò R I A
	ANNEX 2


