
 

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

 
 
Acta núm. 11 

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

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

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



 

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

  1. Ratificació del decret de canvi de sessió ordinària del Ple. 
  2. Donar compte del decret de modificació de l’apartat d) del punt primer del 

Decret de l’alcaldessa de 15 de juny de 2011, pel qual se li deleguen al 
Sr. Gargallo les atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats 
amb l’àmbit competencial de la Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna. 

  3. Nomenament de nou representant municipal a la Fundació Privada Unió 
d’Esport Base de Vilanova i la Geltrú. 

 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
  4. Donar compte del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 

per al programa Bateig de Mar. 
  5. Aprovar la segona actualització del Pla Específic Municipal per la Festa 

Major 2012. 
  6. Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja de les 

dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  7. Ratificar el conveni amb l’Associació Amics de la Banda de Música 

Mestre Montserrat 2012. 
  8. Nomenament Pabordes Festa Major 2013. 
  9. Modificació dels estatuts de l’OAPL Víctor Balaguer. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
10. Desestimar el recurs de reposició presentat contra l’acord del Ple de la 

Corporació de 23 de gener de 2012 d’aprovació de la verificació del Text 
Refós del Pla de Millora urbana del Nucli Antic. 

 
 
 
 



 

 MOCIONS 
 
11. Moció del grup municipal d’ICV en relació a les mesures adoptades pel 

Govern de l’Estat en el reial Decret llei 20/2012, sota la justificació de la 
reducció del dèficit públic. 

12. Moció del grup municipal d’ICV de model comercial urbà de proximitat i 
de rebuig a la proposta del Govern de l’Estat de liberalització dels horaris 
comercials. 

13. Moció del grup municipal d’ICV de rebuig a les retallades en les polítiques 
d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

14. Moció del grup municipal del PP per a la creació d’un espai d’oci nocturn. 
15. Moció del PSC en defensa de l’autonomia i la democràcia local. 
16. Moció del PSC contra desenvolupar el sector La Muntanyeta ara. 
17. Moció del PSC pel compliment de la funció social de la propietat i el dret a 

l’habitatge digne. 
 
 PREGUNTES 
 
18. Preguntes del Grup Municipal de la CUP: 
 

• Sobre el cost del servei municipal de grup 
• Sobre el pressupost de Festa Major 

 
 PRECS 

 
 

    1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 
CANVI DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa de 26 de juliol de 2012, el qual es 
transciru literalment a continuació: 

 
DECRET DE L’ALCALDESSA 

 
Atès que l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), estableix que els ajuntaments de municipis de més de 
20.000 habitants hauran de celebrar un Ple en sessió ordinària cada mes com 
a mínim. 
 



 

Atès que per acord de Ple en sessió extraordinària posterior a la sessió 
constitutiva es va acordar que la periodicitat dels plens en sessió ordinària 
seria el primer dilluns de cada mes a les 18 hores. 
 
Atès que el proper Ple ordinari s’escau el proper dia 6 d’agost, en ple període 
vacacional i de forma pacífica i consensuada entre els diferents grups polítics 
municipals el Ple del mes d’agost s’efectua a finals del mes de juliol. 
 
D’acord amb les potestats que em confereix la llei, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Acordar el canvi de sessió ordinària del Ple del mes d’agost al 
proper dia 30 de juliol a les 18 hores.  
 
SEGON. Elevar proposta al Ple als efectes de la seva ratificació. 
 
TERCER. Comunicar la present resolució a tots els portaveus dels grups 
polítics municipals i demés interessats.” 
 
ALCALDESSA 
 
El Ple ordinari és cada... el primer dilluns de cada mes, com que s’avança al 30 
de juliol, s’ha de fer aquesta ratificació.  Vots a favor de la ratificació del canvi 
de sessió ordinària?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 
    2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

MODIFICACIÓ DE L’APARTAT D) DEL PUNT PRIMER DEL 
DECRET DE L’ALCALDESSA DE 15 DE JUNY DE 2011, PEL 
QUAL SE LI DELEGUEN AL SR. GARGALLO LES ATRIBUCIONS 
PER A LA GESTIÓ DELS ASSUMPTES RELACIONATS AMB 
L’ÀMBIT COMPETENCIAL DE LA REGIDORIA D’HISENDA, 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

 
 

El secretari explica el contingut de la proposta que es transcriu a continuació: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 26 de juliol de 2012, el qual es transciru 
literalment a continuació: 

 



 

 
Relació de fets 

 

Atès que cal incorporar la delegació de les ordres de pagament en les 
delegacions atribuïdes al regidor d’Hisenda. 
 
Atès que també cal ampliar la delegació de la signatura a totes les despeses 
que es tramiten a través del Servei de Compres. 
 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 

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

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
 
PRIMER. Modificar l’apartat d) del punt primer del Decret de l’alcaldessa de 15 
de juny de 2011, pel qual se li deleguen les atribucions per a la gestió dels 
assumptes relacionats amb l’àmbit competencial de la Regidoria d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, que quedarà redactat així: 
   
 d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, les ordres de pagament 

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

 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret al regidor al qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 



 

Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Es va explicar a la Junta de Portaveus, és una delegació de 
facultats al regidor d’Hisenda per realitzar uns pagaments previstos i autoritzats 
en el pressupost municipal.  És donar compte.  No sé si algú de vostès té 
alguna cosa a dir...  D’acord. 
 
El Ple queda assabentat. 

 
 
   3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DE NOU REPRESEN-

TANT MUNICIPAL A LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ D’ESPORT 
BASE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist que al Reglament de Règim Intern de la Fundació Privada Unió d’Esport 
Base de Vilanova i la Geltrú, en l’apartat que regula la representació municipal 
especifica que la vicepresidència segona de l’entitat estarà formada pel/per la 
regidor/a d’Esports de l’Ajuntament. 
 
Vist que en el nomenament de l’actual regidora d’Esports va ser posterior al 
nomenament de representants municipals a l’esmentada Fundació Privada. 
 
Per tot això es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
“NOMENAR la Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL com a representant municipal a 
l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ D’ESPORT BASE DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, en substitució del Sr. PERE CAYUELA FERRER.” 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Albà. 
 



 

BLANCA ALBÀ 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, és el canvi... el que passa que era només el canvi 
d’un representant, perquè la Iolanda Sánchez ja ho és representant de 
l’Ajuntament, de fet. 
 
SECRETARI 
 
En tot cas, a veure, com que en una proposta se la cessava, el que s’ha fet és 
posar-la, reiterar-la. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Bé, l’Ajuntament té tres representants a la Fundació d’Esport Base i degut a la 
reestructuració que hi ha hagut a la Regidoria d’Esports, doncs era el canvi del 
Pere Cayuela, que és l’antic cap del Servei, per mi com a regidora.  Però la 
Iolanda Sánchez i la Neus Lloveras quedaven igual, en principi. 
 
SECRETARI 
 
D’acord, com vulgueu. 
 
ALCALDESSA 
 
S’ha de ratificar, per tant, aquest acord. 
 
SECRETARI 
 
En la proposta que hi havia, com que se la cessava, per això l’hem posat... és 
l’e-mail que et vaig enviar, que se la nomenava.  Si ja està nomenada, potser 
no caldria, però en tot cas... 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas, si es cessa i es torna a nomenar... de fet el canvi jo crec que queda 
clar, que és substituir el senyor Cayuela per la senyora Blanca Albà.  Per tant, 
si els hi sembla, passem a la votació...  Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, per posicionar el vot en coherència amb tots els nomenaments, el nostre 
grup ens abstindrem, però naturalment no per la persona sinó en coherència 
amb tots els nomenaments que sempre ens abstenim. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Alguna paraula més?  Molt bé.  Passem a la votació.  
Vots a favor?  Vots en contra? Abstencions? S’aprova amb el vot a favor del 
govern i d’Iniciativa Catalunya Verds i l’abstenció de la resta de grups del 
Consistori.  Gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 

- Vots a favor:  CIU (9) i ICV (2) = 11 vots 
- Abstencions:  PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots 

 
 

    4. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER AL PROGRAMA BATEIG DE MAR. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2012, 
pel qual s’aprova el Conveni amb la Diputació de Barcelona per al programa 
Bateig de Mar, i que literalment diu el següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació (Gerència del Servei d’Esports) té la voluntat 
d’implementar el projecte “Bateig de Mar”, en el marc de l’esport en edat 
escolar, el qual té els objectius següents: 
 
-  Apropar al món de la mar i de la vela els nens i nenes de la província de 

Barcelona, oferint la possibilitat de realitzar activitats esportives en un 
entorn natural i proper. 

-  Crear sinergies entre els ens locals i les escoles de vela per aprofitar la 
potencialitat del litoral barceloní. 

 
Atès que la Diputació, per mitjà de la Gerència del Servei d’Esports, va 
plantejar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, conjuntament amb 5 municipis 
més, participar en la implementació d’aquest programa. 
 
Atès que aquesta col·laboració es vehicula per mitjà del conveni que la 
Diputació ens fa arribar. 
 
És per això que, a proposta de la Regidoria d’Esports, aquesta Junta de 
Govern Local acorda: 
 



 

“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i la Diputació de Barcelona (Gerència del Servei d’Esports) per a la 
implementació del programa “Bateig de Mar”, que es desenvoluparà durant el 
tercer i quart trimestre de l’any 2012. 
 
SEGON. Facultar l'Alcaldessa per a la signatura del conveni i de tota la 
documentació que sigui necessària a l'efecte. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació.” 
 
______________________________________________________________ 
Núm. 103/12 

C O N V E N I 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, 
Vicepresident 1r. i President delegat de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació de la Diputació de Barcelona facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/12, de 31 de maig 
de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, assistit de la Sra. Rosa Ma. 
Artiaga Gil, Secretària delegada de la Corporació, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 2 de maig de 2012 de 
delegació de funcions de Secretaria (BOPB de 10 de maig de 2012).  
 
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Estanislau 
Fors García, i assistit per la Sra. Catalina Victory Molné, Secretària de l’Ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE BADALONA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Xavier García 
Albiol, i assistit pel Sr. Juan Ignacio Soto Valle, Secretari de l’Ajuntament 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Manuel 
Reyes López, i assistit pel Sr. José Antonio Andrés Hernández, Secretari de 
l’Ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE CUBELLES, representat per l’Alcaldessa, la Il·lma. Sra. Mònica 
Miquel Serdà, i assistida per la Sra. Carme López Feliu Font, Secretària de 
l’Ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, representat per l’Alcalde, 
l’Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, i assistit pel Sr. Josep Lluís Valentín Martínez, 
Secretari de l’Ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per l’Alcaldessa, la Il·lma. 
Sra. Maria Neus Lloveras Massana, i assistida pel Sr. Isidre Martí Sardà, Secretari de 
l’Ajuntament. 



 

Les parts exposen a títol de preàmbul els següents 
 
A N T E C E D E N T S 
 
I.- El foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del 
nucli competencial de les diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 91 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
II.- Des d'aquestes competències de cooperació, l’àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació (Gerència de Serveis d’Esports) de la Diputació de Barcelona 
té, entre d’altres objectius, l’enfortiment d’una política esportiva local a nivell 
d’activitats, que potenciï les xarxes dels pobles i de les ciutats i el desenvolupament 
de les persones i el seu benestar físic, psíquic i social en els territoris, dotant de 
noves eines als ajuntaments, per tal que millorin la prestació dels serveis en aquesta 
competència municipal. Es tracta de donar les mateixes oportunitats en tot el territori, 
tot involucrant i fent partícip al moviment associatiu esportiu i consolidant l’oferta local 
d’activitats esportives que han d’incidir en la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania. 
 
III.- És voluntat de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació (Gerència de 
Serveis d’Esports) implementar el projecte “Bateig de mar”, en el marc de l’esport en 
edat escolar, el qual té els objectius següents: 
 

• Apropar el món de la mar i la vela als nens i nenes de la província de 
Barcelona, oferint la possibilitat de realitzar activitats esportives en un entorn 
natural i proper. 

• Crear sinèrgies entre els ens locals i les escoles de vela per aprofitar la 
potencialitat del litoral barceloní. 

 
IV.- Els ajuntaments d’Arenys de Mar, Badalona, Castelldefels, Cubelles, Sant Andreu 
de Llavaneres i Vilanova i la Geltrú, estan interessats en participar en el projecte 
“Bateig de Mar” i és voluntat de la Gerència de Serveis d’Esports col·laborar amb 
ells, per tal que es dugui a terme en els seus municipis 
 
Per assolir els objectius dels ajuntaments d’Arenys de Mar, Badalona, Castelldefels, 
Cubelles, Sant Andreu de Llavaneres i Vilanova i la Geltrú, la Gerència de Serveis 
d’Esports de la Diputació de Barcelona, considera adient col·laborar en la  
implementació del Projecte  “Bateig de Mar” en els seus municipis i, a tal efecte, 
formalitzar el present Conveni que es subscriurà amb els ajuntaments esmentats.  
 
V.- Per Decret de l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona de data xx de 
xxxx de 2012, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva 
formalització. 
 



 

VI.- Per Decret/Acord (òrgan competent) de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de data xx 
de xxxx de 2012, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva 
formalització. 
 
VII.- Per Decret/Acord de (òrgan competent) de l’Ajuntament de Badalona de data xx 
de xxxx de 2012, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva 
formalització. 
 
VIII.- Per Decret/Acord de (òrgan competent) de l’Ajuntament de Castelldefels de data 
xx de xxxx de 2012, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva 
formalització. 
 
IX.- Per Decret/Acord de (òrgan competent) de l’Ajuntament de Cubelles de data xx 
de xxxx de 2012, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva 
formalització. 
 
X.- Per Decret/Acord de (òrgan competent) de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres de data xx de xxxx de 2012, s’aprovà la minuta del present conveni i 
s’autoritzà la seva formalització. 
 
XI.- Per Decret/Acord de (òrgan competent) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 
data xx de xxxx de 2012, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la seva 
formalització. 
 
XII.- En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte i de mutu acord, formalitzen el present Conveni subjecte als següents: 

P A C T E S 
 
Primer. La Diputació de Barcelona (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació-
Gerència de Serveis d’Esports) els ajuntaments d’Arenys de Mar, Badalona, 
Castelldefels, Cubelles, Sant Andreu de Llavaneres i Vilanova i la Geltrú, convenen la 
col·laboració en la implementació del projecte “Bateig de Mar”, en els seus 
respectius municipis durant el tercer i quart trimestre de l’any 2012. 
 
Segon. Les parts signants assumeixen les següents obligacions: 
 
a) Els ajuntaments d’Arenys de Mar, Badalona, Castelldefels, Cubelles, Sant Andreu 
de Llavaneres i Vilanova i la Geltrú s’obliguen a: 
 

• Oferir i difondre la realització d’aquest projecte a la ciutadania en edat escolar 
del seu àmbit territorial i s’encarregarà de realitzar les inscripcions i 
distribucions dels grups que prèviament hagin sol·licitat la seva participació. 

• Facilitar el transport i l’acompanyament dels escolars fins l’espai on es 
realitzaran els batejos. 

• Coordinar els participants del projecte amb les escoles de vela que 
implementin els batejos. 



 

• Realitzar el seguiment tècnic del projecte en el seu municipi i lliurar un informe 
memòria del desenvolupament del programa i un balanç dels resultats 
obtinguts, en suport informàtic. 

• Fer esment de la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la 
documentació generada per l’activitat cooperada, en particular en els cartells, 
fulletons, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-la a 
conèixer, així com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre 
mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió de la Diputació de Barcelona. 

 
b) La Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Esports) s’obliga a: 
 

• Assumir les despeses, per import de 17.991,60 €, exempts d’IVA, mitjançant 
la gestió dels tràmits de contractació externa, amb càrrec a l’aplicació 
G/41100/342A0/22615 del Pressupost ordinari de despeses vigent per a 
l’exercici 2012.  

• Cedir el suport d’imatge corporativa (pancartes amb el logotip de la Diputació 
de Barcelona), per tal de col·locar-les en lloc visible durant la celebració dels 
batejos. 

• Assessorar als ajuntaments implicats en el projecte i fer un seguiment del 
compliment de les seves obligacions. 

• Comprovar, pels mitjans que estimi pertinents, la realització del projecte en 
tots els seus aspectes i donar instruccions als agents del projecte en relació a 
aspectes específics del programa pactat. 

 
Tercer. La Diputació de Barcelona podrà comprovar pels mitjans que estimi 
pertinents el compliment dels pactes del present Conveni. Així mateix, en cas 
d'incompliment per part dels ajuntaments d’Arenys de Mar, Badalona, Castelldefels, 
Cubelles, Sant Andreu de Llavaneres i Vilanova i Geltrú, la Diputació de Barcelona 
restarà facultada per rescindir el Conveni unilateralment. 
 
Quart. La Diputació de Barcelona tindrà en tot moment la prerrogativa de supervisar 
les clàusules del conveni, així com d'interpretar el què s'ha convingut. 
 
Cinquè. El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i 
tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2012. 
 
Sisè. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per part dels 
ajuntaments d’Arenys de Mar, Badalona, Castelldefels, Cubelles, Sant Andreu de 
Llavaneres i Vilanova i  per la Diputació de Barcelona. 
 
Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 
 
Setè. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a propòsit 
del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 



 

sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta 
de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
 
Vuitè. El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

• Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
• Per resolució, d’acord amb el pacte setè. 
• Per avinença de les parts signatàries. 
• Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
Novè. Les clàusules d’aquest acord,  constitueixen la llei del present conveni. 
 
Règim jurídic general d’aquest conveni: 
 

• Les estipulacions del Capítol 1 del Títol 3 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, llevat d’aquelles 
que siguin incompatibles amb les disposicions esmentades anteriorment, o 
amb l’economia del present instrument. Amb les mateixes excepcions, són 
d’aplicació subsidiària les normes que regeixen la contractació de les 
administracions públiques. 

 
A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
 

• La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988. 

• La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
• El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
• La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
• La resta de la normativa concordant. 

 
Desè. Donada la naturalesa administrativa del present conveni seran competents per 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Onzè. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, com a conseqüència 
de les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens 
executor material de les actuacions o a l’entitat designada per aquest. 

 



 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Conveni que 
s’estén en set exemplars i a un sol efecte, en la data i lloc que s’assenyalen. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  Bé, és un conveni que signem amb la Diputació, juntament amb 5 
ajuntaments més de la província de Barcelona, que el que pretén és apropar el 
món del mar i de la vela als escolars.  També és important perquè aquest 
conveni el fem amb entitats de la ciutat, associacions, clubs, que ja es 
dediquen a la promoció d’aquest esport i el que pretenem és això, doncs 
apropar la vela i que coneguin per primera vegada aquest esport, d’aquí ve el 
nom de “bateig de mar” a escolars que, d’altra banda, els hi seria més 
complicat, perquè és un esport que requereix molt material, que és car, i amb 
aquest conveni doncs d’entrada el poden conèixer i després més endavant 
doncs si hi estan interessats ja es buscaria la manera de seguir-ho tirant 
endavant. Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Alguna paraula sobre aquest punt?  Doncs és 
un donar compte, doncs per tant passem al següent punt. 
 
El Ple queda assabentat. 
 

    5. SERVEIS A LES PERSONES. APROVAR LA SEGONA 
ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER LA 
FESTA MAJOR 2012. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
ANTECEDENTS 
 

I. En data 26 de juliol de 2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla 
Específic Municipal per la Festa Major (PEM per Festa Major) 

 
II. En data 3 de novembre de 2010 la Comissió Permanent número 94, 

de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, va homologar el Pla 
Específic Municipal per la Festa Major (Decret 210/1999, de 27 de 
juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 



 

homologació dels plans de protecció civil municipals –DOGC 2045 
de 04/08/1999-) 

 
III. En data 25 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la 1a 

actualització del Pla Específic Municipal per la Festa Major (PEM 
per la Festa Major) 

 
IV. Atesa la revisió i actualització del contingut del PEM (programa de 

Festa Major, fitxes dispositius de seguretat i prevenció, etc.) 
 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple 
l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la documentació adjunta, corresponent a la segona 
actualització del Pla Específic Municipal per la Festa Major 2012 
 
SEGON. Remetre la documentació aprovada als Serveis Territorials de 
Barcelona, de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya, per al seu 
coneixement.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bona tarda.  Bàsicament és per aprovar la següent actualització del Pla de 
protecció de la Festa Major, no té més enllà que això. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Alguna paraula sobre aquest tema?  Cada 
any s’ha de fer aquesta aprovació.   
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
   6. SERVEIS A LES PERSONES. APROVAR L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 



 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vista la necessitat de procedir a la contractació del servei de neteja de les 
dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i redactat el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a 
la seva regulació, s’ha de procedir, de conformitat amb l’article 110 del  TRLCSP 
a l’aprovació de l’expedient i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació. 
 
Per la qual cosa, i d’acord amb les competències previstes al Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple Municipal 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
“Primer. Aprovar l'expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant 
procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
per a la contractació del servei de neteja de les dependències, edificis i 
equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 a 
161 del TRLCSP, per un període de quatre anys prorrogables a dos anys més, 
amb un pressupost anual de 1.240.000,00 € de base imposable i 260.400,00 € 
d’IVA (21%), que fan un total de 1.500.400,00 € (UN MILIÓ CINC-CENTS MIL 
QUATRE-CENTS EUROS). 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2012 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 125.033,33 € (preveient que el 
contracte s’iniciarà el mes de desembre de 2012). 
 
Tercer. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.921.22702 del 
pressupost municipal 2012 i dels pressupostos de la resta d’exercicis 
econòmics fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de 
mesos vençuts. 
 
Quart. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 



 

 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, bona tarda, gràcies alcaldessa.  En tot cas comentar breument de que s’ha 
fet aquesta plica.  En tot cas en primer terme, reagrupant tot el tema de 
neteges que hi havia en diferents contractes aquí en tot cas lo que era l’IMET, 
diferents tipus de qüestions en tot cas que van plantejant contractes de neteja 
que no estaven estipulats, s’ha decidit en tot cas agrupar-los i en tot cas que la 
plica portarà en certa mida tres qüestions bàsiques que s’han plantejat.  La 
primera serà en tot cas que per primera vegada se farà sobre criteris de 
responsabilitat social corporativa.  En tot cas es plantejarà també el tema () 
respecte que els materials que es facin servir siguin mediambientals o 
biodegradables, i finalment es complirà la clàusula de l’Agència de Protecció 
de Dades en lo que fa referència a corregir una qüestió que quan nosaltres 
vam entrar en tot cas al govern no estava contemplada, i és que en tot cas les 
persones que facin justament la neteja dels despatxos aquí en tot cas de 
l’Ajuntament això és un tema important de que tot el tema de confidencialitat 
respecte als documents que estiguin a sobre les taules, pues hi hagi justament 
aquesta clàusula de confidencialitat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas primer per fer una valoració... sí que valorem positivament que 
s’hagi tingut en compte doncs els criteris de la responsabilitat social 
corporativa, però en tot cas això és simplement un apunt o un exemple.  El plec 
de condicions recull a lo millor doncs una clàusula també social i és que el 
llenguatge no sigui sexista i a vegades es parla de “netejadores”, quan en 
teoria doncs aquestes feines les poden fer tant homes com dones.  
Preferiblement... diem-ne, ja que demanem la igualtat en certes coses, doncs 
aquí també demanaríem doncs que l’ús del llenguatge en aquest cas tampoc 
fos sexista. 
 
Fem una valoració de la baremació del plec de condicions.  En tot cas aquí 
prima més la proposta econòmica respecte inclús a l’avaluació, la valoració del 
pla de treball, i en aquest sentit doncs sí que ens agradaria si ens pogués 
breument fer una resposta.  No entenc el terme, dintre de la valoració del Pla 
de treball que ha de presentar l’empresa, què vol dir el terme d’”adaptabilitat a 
la plantilla existent”.  És suposadament que aquest Plec de condicions voldrà 
dir que si hi ha una altra empresa subrogarà a tots els treballadors o 
treballadores i que, per tant, doncs no ha de permetre doncs que hi hagi cap 



 

mena de possibilitat de baixar o disminuir o reduir la plantilla.  En tot cas ens 
hagués agradat alguna clàusula en aquest sentit que una de les millores fos 
que l’empresa concursant oferís a lo millor més màxims d’ocupabilitat, o sigui 
que per la mateixa feina a lo millor es fes més distribució de treball.  
Simplement són comentaris i valoracions sobre el plec de condicions, és a dir, 
que no pesi tant la part econòmica com sí la part de creació de llocs de treball, 
i una mica doncs que això, que es vetlli pel llenguatge no sexista. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, fem si de cas la ronda de paraules i el senyor Gargallo contestarà.  
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, per anunciar l’abstenció de la Candidatura d’Unitat Popular en el que 
entenem nosaltres que és una notícia amb una part bona, però un 
posicionament en principi contrari de la Candidatura, a que un servei tan bàsic, 
que no requereix una especialització molt gran de la seva feina, sigui portat per 
una empresa privada.  Nosaltres entendríem que el més normal i el més... 
bueno, el que per a nosaltres seria positiu seria que fos un servei totalment 
públic, i per tant fossin treballadors municipals doncs totes les netejadores que 
hi treballen, i per això no hi podem votar a favor, i ens hi oposem.  Però d’altra 
banda també valorem que s’apleguin diguéssim més, o sigui, es centralitzi en 
la neteja de més edificis en un mateix contracte, i així doncs es procuri 
estalviar diners o fer una gestió més eficient del servei de neteja. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  En tot cas també per anunciar la nostra abstenció. En tot 
cas nosaltres volem esperar a quines són les ofertes que fan les diferents 
empreses en base a aquest plec de condicions i a la reducció que es proposa, i 
en tot cas sense que aquesta abstenció tampoc diguéssim prejutgi futures 
posicions en el moment que s’hagi de fer l’adjudicació definitiva, no?  Però sí 
que davant d’aquest nou plec de condicions que varia significativament, 
diguéssim, les condicions actuals, ens agrada veure per posicionar-nos 
definitivament quines són les ofertes que fan les diferents empreses i com ho 
acaben d’encaixar. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, en tot cas, senyora Sánchez, en tot cas el comentari que fa respecte al 
tema de la plica, si és que és així, el tema que fa referència a aquest tipus de 
llenguatge modificaran el tema aquest.  Suposo que ha sigut una errada de tipo 
de procediment. 
 
I respecte a l’altre tema, lo que fa referència en termes econòmics, tot s’ha de 
dir, que una de les qüestions que realment com vostè sap a l’hora de tindre 
diferents contractes amb diferents companyies, tot el tema de baixes, tot el 
tema de que no es poguessin solapar en tot això en el tema del personal, no 
tenim clar que en tot cas que la baixada en tot cas de plica comporti qualsevol 
tema de problemàtica en el tema de personal.  Per tant, no entenem ni s’ha fet 
en aquest supòsit el plantejament d’aquesta nova plica, sinó en tot cas lo que 
ha sigut és més bé en el tema d’aprofitar economies d’escala i en tot cas 
plantejar més bé realment tindre només un interlocutor referent en el tema de 
la neteja, on fa referència en el tema municipal.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del 
govern i del Partit Popular i l’abstenció de la resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

- Vots a favor:  CIU (9) i PP (3) = 12 vots 
- Abstencions:  PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots 
 

 
   7. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICAR EL CONVENI AMB 

L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA BANDA DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT 2012. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 



 

“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2012, pel 
qual s’aprova el conveni amb l’Associació d’Amics de la Banda de Música 
Mestre Montserrat 2012: 
 
I. L’Ajuntament de Vilanova té la convicció de que l’existència d’una formació 
musical estable com la Banda de Música Mestre Montserrat és un benefici 
cultural per a la ciutat i la Comarca. 
 
II. L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat és una 
associació cultural sense ànim de lucre que té per objectius la dinamització i 
participació de la vida cultural i social de la nostra ciutat i la difusió i divulgació 
de la música a tot tipus de públic.  
 
III. Ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la 
importància del teixit associatiu i  la producció cultural local com a element 
dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat i tenen interès en 
desenvolupar a través del present conveni, un acord de col·laboració mútua 
que afavoreixi la implicació i participació real de tots els vilanovins i vilanovines 
i contribueixi a generar una societat cohesionada, socialment més justa, 
ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. 
 
IV. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu Comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés 
normativa concordant, a proposta de la regidora de Cultura, aquesta Junta de 
Govern Local acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació d’amics de la 
Banda de Música Mestre Montserrat amb NIF: G-65713885, el qual s’adjunta i 
figura com annex I al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de CINC MIL CINC-CENTS  EUROS  (5.500 €) a 
l’esmentada associació, la qual es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  31.330.489.01 Convenis i Subvencions entitats culturals del 
pressupost de despeses d’aquest any. 
 
 TERCER. La vigència del present conveni s’estableix fins el 31 de desembre 
de 2012. No obstant, el conveni es podrà prorrogar per períodes anuals si així 
s’estableix de forma expressa per ambdues parts, amb l’aportació econòmica 
corresponent i per un màxim de dos anys. 
  



 

QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura  per a la 
signatura d’aquest conveni i de la documentació que sigui necessària a 
l’efecte.” 
 
 

 CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BANDA DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT  I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2012 

 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia 24 de juliol de 2012 
 
D’una part, la senyora MARIA JOSEP RIBA HUGUET, en qualitat de regidora de 
Cultura de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, facultada en virtut de la 
delegació d’atribucions realitzada pel Decret de l’Alcaldia, de data 15 de juny de 
2011, actuant en representació d’aquest, amb NIF núm. P-0830800-I, adreça a la 
plaça de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800), a partir d’ara anomenat 
ORGANITZADOR. 
 
I de l’altra part, el senyor PERE FERRÉ BUNDÓ, com a PRESIDENT de 
l’ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA BANDA DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, amb 
CIF núm. G65713885, amb domicili a carrer Escorxador, nº 4, de Vilanova i la Geltrú 
(08800), a partir d’ara ARTISTA. 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels 
valors de la participació i de l’esperit del voluntariat . 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova té la convicció de que l’existència d’una formació 
musical estable com la Banda de Música Mestre Montserrat és un benefici cultural 
per a la ciutat i la Comarca. 
 
III. Que l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat és una 
associació cultural sense ànim de lucre que té per objectius la dinamització i 
participació de la vida cultural i social de la nostra ciutat i la difusió i divulgació de la 
música a tot tipus de públic.  
 
V. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 
del teixit associatiu i  la producció cultural local com a element dinamitzador de la 
ciutat i com a motor de la seva vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del 
present conveni, un acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i 
participació real de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una 
societat cohesionada, socialment més justa , ecològicament més sostenible i amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquests motius, subscriuen aquest conveni 
d'acord amb les clàusules que es contenen en els següents 



 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1. Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat, pel que fa 
al desenvolupament de projectes adreçats a la població vilanovina en el marc d’un 
compromís mutu de treball. 
 
1.2. A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1. Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1. Per part de L’Ajuntament 
 

• Col·laborar en el finançament de 5.500 € per a les següents propostes per a l’any 
2012: 

 
-   Seguici de la Cavalcada dels RRMM d’Orient de Vilanova i la Geltrú. 
-   Cercaviles i concert de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú (3 d’agost, a les 

20h, cercavila de la baixada de gegants i a les 22:30h, concert a la pl. de les 
Neus; 4 d’agost, cercavila de vigília i el 5 d’agost cercavila d’anada i sortida 
d’ofici i cercavila del vot del poble) 

 
Aquesta quantitat és la màxima que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú aportarà a l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre 
Montserrat per aquestes activitats, durant l’any 2012. 
 
Paral·lelament a les actuacions acadèmiques, que es coordinaran amb l’Escola i 
Conservatori municipal de música Mestre Montserrat; l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú facilitarà l’us, amb previ acord i coordinació amb l’equip tècnic, la Sala Gran de 
l’Auditori Eduard Toldrà, a la Banda de Música Mestre Montserrat per a realitzar un 
màxim de quatre i un mínim de tres concerts anuals. Les despeses tècniques i de 
personal d’aquests concerts les assumirà l’Associació d’amics de la Banda Mestre 
Montserrat. 
 
• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a difondre en els seus mitjans 

de difusió, informació i promoció de la ciutat les activitats amb la finalitat de 



 

convocar el màxim nombre de públic i justificar socialment  l’esforç tant 
econòmic, com humà i artístic que hi ha darrera d’aquest conveni. 

 
Qualsevol altra actuació que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni s’haurà de pactar paral·lelament al conveni. 
 
Ambdues entitats es comprometen a cercar altres ajuts i suports provinents d’altres 
administracions o entitats privades que contribueixin a la millora del programa objecte 
d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb previ acord amb l’Escola i Conservatori de 
música Mestre Montserrat, es compromet a cedir a precari, essent revocable per 
raons d’interès públic, un espai al domicili carrer Escorxador, nº 4, de Vilanova i la 
Geltrú (08800), com a seu de l’associació. En el cas de que no hi hagués acord 
possible amb l’escola de música, l’Ajuntament  facilitarà un altre espai alternatiu. 
 
2.1.2. Per part de l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre 
Montserrat  
 

• L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat es compromet a 
elaborar i mantenir un projecte anual de treball que contempli a part de les 
actuacions acadèmiques:  

 
-   Actuacions no acadèmiques coordinades amb la programació estable de 

l’Auditori Eduard Toldrà i la regidoria de cultura en general.   
-   Assajos necessaris per a preparar les actuacions. 
-   Preparació d’un repertori adient per a cada actuació específica. 

 
• Activitats que contribueixin a establir lligams amb el teixit social de Vilanova 

(escoles, estudiants de música, corals, públic familiar, altres públics, ...) 
 
• L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat participarà dels 

actes de Carnaval posant-se d’acord directament amb la FAC (Federació 
d’Associacions pel Carnaval), tan a nivell de programació com a nivell econòmic.  

 
• L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat es compromet a 

difondre les seves propostes i repertoris, incorporant el logotip de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú com a suport. 

 
• L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat haurà d’entregar la 

memòria valorada de la temporada anterior,  que entregarà a l’Ajuntament abans 
del 15 de gener de l’any següent, en el moment d’establir els acords 
corresponents a la revisió anual del conveni.  

 
• L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat es compromet a 

aportar els justificants de les despeses  generades pel present conveni d’acord 
amb el que es recull en la normativa que regula aquest procediment, un mínim 
d’un cop a l’any i sempre que ho requereixi l’ajuntament . Així mateix l’import de la 



 

subvenció, aïlladament o en concurrència amb d’altres ajudes, no podrà superar el 
cost de l’activitat subvencionada. 

 
• L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat es compromet a 

facilitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el material necessari per a que es 
pugui fer la deguda promoció de les actuacions en el moment que la Regidoria de 
Cultura ho sol·liciti.  

 
2.2. Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment per pert de 
l’Ajuntament en el punt 2.1.1,  L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre 
Montserrat haurà d’estar al corrent del qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3. Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de 
col·laboració. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del present conveni s’estableix fins el 31 de desembre de 2012. No 
obstant,  el conveni es podrà prorrogar per períodes anuals si així s’estableix de 
forma  expressa  per amdues parts, amb l’aportació econòmica corresponent i per un 
màxim de dos anys.  
 
Els acords corresponents a l’aportació econòmica municipal i a la programació de 
concerts s’establirà, per a cada període anual, abans del 30 de gener de l’any 
corresponent. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 



 

formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós - administratiu. 
 
5.3. Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b)  Per avinença de les parts signatàries. 
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2. Règim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, 30/2007, de 30 d’octubre , per aplicació pel seu article 
4.d  
  
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació 
dels recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles 
variacions a introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 
- La  regidora de Cultura o persona en qui delegui.  
- Un representant de la Regidoria. 
- Dos representants de l’entitat 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l’efecte i com a mínim, una 
vegada a l’any. 
 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 



 

 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 

 
 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bona tarda.  De fet és ratificar aquest conveni que ja ha 
estat comentat en Comisió Informativa i aprovat per Junta de Govern.  És un 
conveni signat amb l’Associació Amics de la Banda... com li diem? Banda de 
Música Mestre Montserrat.   
 
De fet, aquesta formació musical no estava constituïda en associació, ara sí, i 
és un conveni que pretén regular l’activitat d’aquesta formació musical a la 
ciutat, en el sentit de que hi ha una activitat que forma part d’aquesta formació 
musical com a grup instrumental de l’Escola de Música, de l’Escola 
Conservatori Municipal de Música, però també hi ha una part, quan és fora 
d’època de calendari escolar, que també col·labora amb altres activitats i amb 
altres esdeveniments de la ciutat i estava bé doncs que ho poguessin fer d’una 
manera independent i no lligada sempre a l’activitat acadèmica.  És un conveni 
que regula això i que, de fet, la  Banda continuarà fent el mateix servei, sempre 
que arribem a acords, que ja feia a la ciutat col·laborant amb els 
esdeveniments culturals i festius de la mateixa, i a més a més doncs se li 
reconeix l’activitat com a grup instrumental lligat a l’Escola de Música. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Paraules?  No?  Es ratificar, per tant s’ha de votar.   
 
Vots a favor?  Vots en contra?  Iniciativa han votat a favor?  Sí?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 



 

    8. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. NOMENAMENT PABORDES FESTA 
MAJOR 2013. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
I.- Per acord del Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 12 de desembre de 
2011 es va acordar, per unanimitat dels presents, que l’Ajuntament 
convoqués, abans de tres mesos, un procés participatiu en el que tota la 
ciutadania, i especialment les entitats, debatessin i definissin el model de la 
Festa Major de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2013 en endavant.  
 
II.- En compliment d’aquest acord, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
iniciar el procés participatiu, que ha comportat la realització de diversos actes i 
sessions públiques de debat i que a data d’avui compta ja amb unes 
conclusions provisionals, que proposen un model d’organització i gestió de la 
Festa Major amb la creació d’una Fundació. 
 
III.- Una de les conclusions ha estat la necessitat d’implementar mesures per 
millorar el sistema de selecció dels Pabordes per a l’any 2013, per tal que el 
procediment fos més transparent i obert. En aquest sentit, es va proposar que 
aquest any qualsevol persona, tant particulars com representants d’entitats, 
podia optar a ser organitzadora de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, 
presentant la seva sol·licitud a través de la pàgina web municipal o de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 
 
IV.- Els col·lectius i entitats amb dret a presentar i escollir candidatures es van 
avenir a la introducció d’aquestes mesures en el procés de selecció dels 
candidats, i en data 4 de juliol es va celebrar l’assemblea d’entitats per 
l’elecció de Pabordes 2013, resultant escollits els candidats especificats en 
l’apartat primer del present acord.  
 
V.- La Junta de portaveus de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada 
el passat 19 de juliol de 2012, va seleccionar els tres candidats que ha de 
designar l’Ajuntament, que són els membres especificats en l’apartat segon 
del present acord.  
 
VI.- Vist l'informe favorable presentat pels tècnics de la Regidoria de Cultura 
relatiu a nomenament dels PABORDES 2013, i de conformitat amb allò que 
disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu Comú, 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, les normes de funcionament de la 



 

Comissió de Festes de l’any 1997; el Reglament de funcionament i protocol 
del Pabordes de la Festa Major, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 4 d’abril de 
2011, i demés normativa concordant,  

 
Atès que aquest tema va ser tractar en la Comissió Informativa del 13 de juliol 
passat, la regidora de Cultura  proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent  
 

A C O R D 
 
“PRIMER. Aprovar les candidatures proposades per l’assemblea d’entitats per 
l’elecció de Pabordes 2013 que es relacionen a continuació: 
 

  .   MONTSERRAT FONT BERMEJO 
  .   FRANCISCO GARCIA VIA 
  .   ESTELA GONZALEZ ÁLVAREZ 
  .   LLUÍS MIQUEL SOTO ARMENGOL 

 
SEGON. Aprovar les candidatures proposades per la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament que es relacionen a continuació: 
  
 - SONIA SEBASTIAN GARCIA 
 - JUAN ANDRÉS  MALVAR RAMÍREZ 
 - ALBA LÓPEZ ALSO 
 
TERCER. Nomenar com a com a PABORDES DE LA FESTA MAJOR 2013 
el col·lectiu format pels set membres elegits d’acord amb els apartats primer i 
segon d’aquest acord, i que són: 
 

  .   MONTSERRAT FONT BERMEJO 
  .   FRANCISCO GARCIA VIA 
  .   ESTELA GONZALEZ ÁLVAREZ 
  .   LLUÍS MIQUEL SOTO ARMENGOL 

 - SONIA SEBASTIAN GARCIA 
 - JUAN ANDRÉS  MALVAR RAMÍREZ 
 - ALBA LÓPEZ ALSO.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyora Riba. 
 
 
 



 

MARIA JOSEP RIBA 
 
Sí, gràcies.  Doncs bé, és el nomenament dels pabordes per a la Festa Major 
de l’any que ve, que són les persones que ha esmentat el secretari.  Per tant, 
des d’aquesta Regidoria i des d’aquest govern felicitar aquests membres, els 
quals assumeixen la responsabilitat de tirar endavant la Festa Major de 
Vilanova i la Geltrú, una festa major que en aquests moments està en procés 
participatiu de debat al voltant de la seva organització, però que evidentment 
havíem de tenir ja previst aquest nomenament de pabordes per no perdre 
temps.   
 
Aprofitar per agrair la voluntat d’haver-se volgut apropar i ser candidats per a 
aquesta tasca, agrai’ls-hi i felicitar-los alhora i també aprofitar el moment doncs 
per agrair la tasca de tots els pabordes i sobretot de... bueno, de tots els 
pabordes passats i també dels d’enguany.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Paraules?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, bona tarda, primer de tot. No és nou el posicionament que té la 
Candidatura d’Unitat Popular en aquest sentit sobre el model de pabordes -ho 
hem dit en reiterades ocasions- i el que volem és destacar una vegada més 
que, tot i la feina que fan de manera voluntària els pabordes des de 1997, i que 
ara al 2013 doncs nomenarem, que és del tot lloable perquè són moltes hores, 
molta dedicació.  No obstant, el que critiquem una vegada més és el model, 
que doncs estem ara en curs de mirar si s’ha de renovar, si s’ha de reformular, 
i que entenem la Festa Major, com altres festes, en un sentit popular, en el 
sentit més bàsic del terme popular, perquè especialment pel que fa a l’elecció 
dels pabordes, pel que fa als que no són d’entitats sinó pels que vénen donats 
per grups polítics –tot i que aquest any, de cara al 2013, hi han hagut 
candidatures que s’han fet arribar a través dels ciutadans per via mail, a l’hora 
de decidir en últim lloc, qui ha tingut el poder per decidir qui eren aquests tres 
últims ha estat una comisió política i per tant entenem que aquest no és model 
que per a nosaltres és el més obert, ni tampoc el més democràtic, i de cara a 
l’any vinent entenem que podríem encara trobar noves fórmules i nous 
mecanismes d’elecció perquè aquesta organització, aquest model de persones 
que contribueixen a fer realitat la Festa Major, sigui de veritat popular.  Així és 
la nostra posició i anunciem una abstenció.  Gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Alguna paraula més?  Senyora Riba. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Sí, només comentar que el canvi que hi ha hagut de l’elecció que es feia fins 
ara en aquest any, que ha estat a partir de candidatures proposades, ja era un 
canvi amb voluntat d’obrir una mica més, fruit dels comentaris que van sortir 
dels tallers participatius del debat en el qual estem en procés.  Per descomptat 
serà les conclusions d’aquest debat i lo que s’acabi acordant el que manaran a 
partir de l’any que ve, o de l’altre –a veure si hi som a temps, no?-, doncs de 
l’elecció o la manera com s’ha de tirar endavant l’organització de la Festa 
Major.  Però en tot cas sí que entenem que aquesta proposta que s’ha fet per a 
enguany ja era una proposta una mica més oberta, perquè eren les persones 
no que s’escollien, sinó persones que es podien presentar, que podien 
presentar candidatures.  Per tant, si algun ciutadà que no coneixia cap polític 
volia accedir a ser paborde, doncs ho ha pogut fer d’una manera més fàcil que 
fins ara es feia.  Res més a comentar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem per tant a la votació del nomenament dels pabordes.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots 
els grups, excepte l’abstenció de la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

- Vots a favor:  CIU (9), PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 21 vots 
- Abstencions:  CUP = 3 vots  

 
   9. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 

L’OAPL VÍCTOR BALAGUER. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist que en data 11 d’abril de 2012, l'associació Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer van demanar poder formar part del Patronat amb veu i vot.  
 
Vist que, per motius personals i professionals, tres dels patrons han presentat 
la seva dimissió. 
 
Vistos els acords de la Junta de Patrons de 15 de maig de 2012, pels quals es 
proposa el nomenament de tres nous patrons i la modificació d’Estatuts que 



 

comportaria la  petició de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer. 
 
Atès el que prescriu l’article 201 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 7.2 dels vigents Estatuts de l’organisme determinen que els 
vocals han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de 
les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació, sense 
que sigui possible la votació separada. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 7 dels Estatuts de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer”, que quedaria redactat 
de la manera següent:  
 

“Art. 7è.  
 
“La Junta de Patrons - Consell Rector, estarà integrada per un/a president/a, 
que serà l’alcalde/essa de la ciutat, un/a vicepresident/a que serà el/la 
regidor/a de l’àrea, departament o comissió informativa a la qual estigui adscrit 
l’organisme autònom o un altre nomenat pel Ple, i pels vocals, que seran, dos 
representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(d’acord amb el que s’estableix en el conveni signat en data 22 de maig de 
1991, entre l’Ajuntament i la Generalitat pel qual es crea la Comissió Rectora 
de la Biblioteca - Museu Víctor Balaguer), un/a representant de la Diputació de 
Barcelona (d’acord amb el que s’estableix en el conveni signat en data 17 de 
desembre de 2002 entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona), el president 
de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i 9 persones el 
perfil i la trajectòria de les quals estiguin relacionades amb les competències i 
finalitats de l’organisme autònom. 
 
2. Els 9 vocals seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de la 
Comissió Informativa a la qual estigui adscrit l'Organisme Autònom i després 
d'haver escoltat i valorat l'informe emès per la Junta de Patrons al respecte. 
En la Comissió Informativa, cada grup polític que hi estigui representat podrà 
proposar, com a mínim, una persona que reuneixi els requisits expressats en 
el punt anterior. L’acord plenari ha de ser pres, com a mínim, per les dues 
terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació, sense que sigui 
possible la votació separada per a cada vocal. 
 



 

3. El nomenament dels membres de la Junta de Patrons - Consell Rector 
que ostentin la condició de regidor/a, els dos representants del Departament 
de Cultura i el representant de la Diputació de Barcelona s’extingirà, sense 
perjudici d’altres causes, quan finalitzi el mandat de la institució que els hagi 
nomenat. El President de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer quan finalitzi el seu mandat. Per als 9 vocals el nomenament tindrà 
una durada de 4 anys i es renovarà per meitat cada dos anys.  No obstant, els 
patrons podran ser reelegits indefinidament. 
 
4.   La junta de patrons estarà assistida per un Secretari, que serà el de la 
Corporació o funcionari en qui delegui. 
 
SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i una 
referència al DOGC, perquè durant el període d’informació pública de 30 dies 
es puguin presentar al·legacions o reclamacions. 
 
TERCER. En el supòsit que no es presentés cap al·legació, s’entendrà 
aprovat definitivament aquest acord i, per tant, la modificació dels Estatuts. 
 
QUART. Una vegada aprovat definitivament aquest acord, es publicarà 
íntegrament el contingut de les modificacions dels Estatuts al BOP i una 
referència al DOGC. 
 
CINQUÈ. Autoritzar l’alcaldessa, Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, per 
signar els documents que siguin necessaris per executar i formalitzar el 
present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Riba. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Sí, gràcies.  De fet, és la modificació d’aquests Estatuts de l’Organisme 
Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer, que hem vingut treballant en 
comisions informatives i que hem acordat que quedarà redactat de la manera 
que portem a aprovació, que el que fa no fa més que cada grup polític d’aquest 
Ple hi pugui proposar una persona que formi part de la Junta de Patrons, cosa 
que fins ara no era ben bé així.  Són uns matisos que han millorat en aquest 
sentit que tots els grups polítics hi puguin proposar una persona que, més que 
que els representi, una persona que creguin que pot fer feina en aquesta 
institució. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas, per posicionar el nostre grup a favor de la modificació en aquest cas 
dels Estatuts.  Bàsicament per dos elements fonamentals que tenen aquesta 
modificació: una, el paper actiu en aquest cas que es dóna en el Patronat als 
Amics del Museu.  Gràcies als Amics del Museu doncs el treball, la difusió, la 
dinamització i la promoció del Museu i el patrimoni històric de... i arquitectònic i 
cultural de la nostra ciutat es manté viu, amb una feina desinteressada 
d’aquesta agrupació.  Anuncio també per aquest motiu que el regidor 
d’Iniciativa, el senyor Manel Claver, s’absentarà de la votació, perquè forma 
part dels Amics del Museu, i per tant doncs caldria que no estés present en la 
votació.  I la segona part perquè sí que entenem doncs que en aquesta 
modificació d’Estatuts doncs es dóna un paper en aquest cas de proposta a les 
formacions polítiques.  En aquest sentit doncs sí, perquè hi hagi doncs des del 
poder, dir-ho així, popular representatiu i democràtic que ha atorgat la 
ciutadania als grups, la possibilitat de vetllar per tot el patrimoni, pel patrimoni 
arquitectònic, cultural i històric de la nostra ciutat, i en aquest sentit doncs 
valorem la proposta, sempre el nomenament, és evident, dels grups en 
coherència i amb sentit comú, doncs el de buscar persones expertes i enteses 
en la matèria, com no podria ser d’altra manera, però en tot cas doncs 
fonamenta aquest canvi d’Estatuts, doncs aquest paper que tenim doncs 
encara la política, no?, que és el de portar a terme els afers comuns de la 
ciutadania i en aquest cas pel que fa a les polítiques de patrimoni. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, i a més així s’especifica en els Estatuts, senyora Sánchez, que han de ser 
persones que han de complir una sèrie de requisits.  Més paraules?  Senyor 
Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, també per posicionar-nos davant d’aquesta modificació dels Estatuts i 
agafant-nos amb les paraules de la regidora Riba, dir que efectivament 
introdueixen... aquesta modificació introdueix un matís en l’elecció dels 
membres d’aquest organisme, i és que retorna una cosa que se’ns havia 
sostret en alguns grups municipals, que és la capacitat de proposta, no de 
nomenament, sinó la capacitat de proposta, cosa que abans només tenien dos 
grups d’aquest Ajuntament i ara se’ls hi retorna a la resta de grups la capacitat, 



 

insisteixo, de proposta de persones que puguin formar part d’aquest 
organisme, com no podia ser d’una altra manera. 
 
Entenem que això permetrà que hi hagi una representació més plural de 
persones expertes en aquest organisme i que d’aquesta manera pugui ser més 
representatiu del conjunt de la societat vilanovina i, per tant, hi donarem suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, també per posicionar-nos com a grup, 
votarem a favor d’aquesta proposta.  La institució, al llarg de la seva història i 
dels canvis que ha anat sofrint, doncs ha anat canviant la configuració dels 
seus patrons, de l’organització del que és l’organisme i l’òrgan de decisió de 
les seves activitats.  S’han anat provant opcions; va arribar un moment que va 
semblar molt clar que la representativitat política doncs quedava una mica... 
dificultava una mica les accions del Patronat, o no es veia prou eficaç el 
Patronat amb aquesta participació, amb aquest tipus de representativitat, per 
fer les seves activitats.  Es va plantejar una nova organització, que és la que hi 
ha hagut fins ara i avui se’ns planteja una modificació perquè l’organisme 
doncs tingui una capacitat de decisió més àgil.   
 
Estem a favor de tirar endavant activitats, accions per facilitar la capacitat de 
decisió del Patronat.  El que no voldríem és que el Patronat, o l’Organisme 
Autònom, es convertís en la representació dels partits un cop més.  Fa un 
temps es va pensar que aquesta no era una opció prou bona com per tirar 
endavant una institució com aquesta, es va fer una aposta, que és la que s’ha 
fet fins ara, i creiem que no hauríem de caure en aquesta vella situació que es 
donava abans. 
 
En qualsevol cas, és un vot de confiança per aquesta modificació.  És veritat 
que hi ha la capacitat dels partits de proposar gent, persones de vàlua i 
persones idònies per fer accions dins de... per proposar accions dins de 
l’Organisme Autònom, i per tant votarem a favor.  Però en qualsevol cas fer 
l’avís de que no hauríem de caure una altra vegada en el que havia estat en el 
passat.  És una qüestió recurrent dins la història del Patronat; també és veritat 
que ha anat canviant, eh?, això vol dir que també la institució és viva i que la 
gent que hi està a dintre doncs té ganes de treballar-hi.  I per altra banda, crec 
que fem un acte de justícia perquè els Amics del Museu puguin tenir una millor 
representativitat en el... representació en l’Organisme, perquè en molts casos 
han fet moltes propostes, que les han pogut fer, però no les han pogut votar i 



 

aquí és la seva representació al 100%, que crec que s’ha d’agrair la feina que 
fan, la feina que faran i la feina que estan disposats a fer per engrandir la seva 
entitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Passem, per tant, a la votació.  Deixem que 
el senyor Claver... Molt bé, doncs vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, excepte l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

- Vots a favor:  CIU (9), PSC (7), PP (3) i ICV (1) = 20 vots 
- Abstencions:  CUP (3) i Sr. MANEL CLAVER (1),  
 que s’absté per causa legal = 4 vots  

 
 
10. SERVEIS A LA CIUTAT. DESESTIMAR EL RECURS DE 

REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DE 23 DE GENER DE 2012 D’APROVACIÓ DE LA 
VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA 
URBANA DEL NUCLI ANTIC. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I.- En data 19 de gener de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
definitivament el Pla de millora urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú. 
  
En relació a dit acord municipal, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va adoptar en data 16 de desembre de 2010 l’acord següent: 

“-1 Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que aquesta Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona no pot donar l’assabentat a 
l’aprovació definitiva atorgada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
data 19 de gener de 2009, referent al Pla de millora urbana del nucli antic 
d’aquest municipi, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un 
text refós del Pla de millora urbana que reguli únicament els aspectes 
propis del planejament derivat o be s’incorporin en el document a títol 
informatiu les determinacions regulades a la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana del nucli antic. 

-2 Advertir a l’Ajuntament que l’acord d’aprovació definitiva del Pla de 
millora urbana es va publicar amb anterioritat al lliurament a la Comissió 
de la documentació tècnica i administrativa completa als efectes 
d’informació, coordinació i arxivament. En aquest sentit, cal indicar que 



 

d’acord amb l’article 86 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, el lliurament a la Comissió de la 
documentació completa del Pla és condició per a la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva del mateix. 
 
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 

 
II.- Per tal motiu, en data 23 de gener de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
la verificació del Text refós del Pla de millora urbana del nucli antic de Vilanova i 
la Geltrú, redactat per l’arquitecte Amador Ferrer, que incorpora les 
prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, de data 16 de desembre de 2010. 
 
Tramés l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, aquesta  
va adoptar en data 8 de març de 2012 l’acord donant-se per assabentada de dit 
text refós, en incorporar les determinacions requerides al seu acord de 16 de 
desembre de 2010. 
 
III.- Els referits acords d’aprovació definitiva i de verificació del text refós del 
referit Pla de Millora Urbana, juntament amb la seva normativa urbanística, es 
van publicar al Butlletí Oficial de la Província de data 2 d’abril de 2012. 
 
IV.- Posteriorment, contra dits acords es presenta en data 2 de maig de 2012 
(registre d’entrada núm. 9986) recurs de reposició per Núria Soler Bartomeus, 
Francesc Xavier Soler Bartomeus i Gertrudis Soler Bartomeus; així com, 
indirectament, contra l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació en relació a l’àmbit del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú. 
 
En relació a dit recurs, consta incorporat a l’expedient l’informe jurídic del Cap 
dels Serveis Jurídics-Administratius d’Urbanisme, el qual presenta el següent 
contingut:  
 

“PRIMERA.- La totalitat del recurs de reposició presentat se centra 
exclusivament en posar en qüestió la qualificació urbanística de l’immoble 
propietat dels recurrents ubicat al carrer del Palmerar núm. 1-3 (edifici 
existent de tipus industrial-magatzem), com a clau E (equipaments 
col·lectius), dins l’actuació aïllada AA-1, que abasta únicament la dita finca. 
 
A tal respecte, cal dir que aquesta qualificació urbanística li esdevé de la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació en relació amb l’àmbit del 
Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, aprovada definitivament per resolucions de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de dates 5 de novembre de 
2009 (acord d’aprovació definitiva) i 16 de desembre de 2010 (acord de 
conformitat amb el text refós promogut i tramès per l’Ajuntament).  
 



 

Els referits acords, juntament amb la normativa urbanística d’aquesta 
MPPGO, es van publicar al DOGC núm. 5885 de data 24 de maig de 2011, 
adquirint a partir d’aquesta data plena executivitat (article 106.1 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme).  
 
Segons el peu de recurs que figura en dita publicació, contra dits acords, que 
es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 
dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu 
l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 
10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Doncs bé, contra dita aprovació definitiva de l’esmentada MPPGO, els 
actuals recurrents (ni el seu pare, en qualitat de propietari de la finca en dit 
moment) no van presentar en temps i forma el corresponent recurs 
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per la qual cosa, unit al fet que tampoc hi va haver cap altre 
impugnació per cap altre possible interessat, els acords presos per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona han esdevingut ferms i 
definitius. 
 
SEGONA.- El recurs de reposició es presenta amb ocasió de la publicació al 
Butlletí Oficial de la Província del 2 d’abril de 2012 dels acords presos pel Ple 
de la Corporació relatius a l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del 
Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú (19 de gener de 2009) i a la verificació del 
text refós de dit PMU que incorpora les prescripcions contingudes en l’acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 16 de desembre de 
2010 (acord plenari de 23 de gener de 2012). En dit butlletí figuren 
publicades també les normes urbanístiques d’aquest PMU. 
 
Per tant, l’objecte d’impugnació principal d’aquest recurs de reposició és 
l’instrument urbanístic derivat consistent en un Pla de Millora Urbana, però 
amb aquest recurs no s’està impugnant cap precepte o determinació pròpia 
d’aquest PMU, sinó que, com s’ha dit anteriorment, el seu contingut es 
concentra exclusivament en qüestionar la qualificació urbanística de 
l’immoble propietat dels recurrents com a equipament col·lectiu, que no 
deriva de dit planejament derivat, sinó de la modificació del Pla General 
abans ressenyada.       
 
En aquest sentit, cal dir que aquest PMU no fa cap incidència ni qüestió 
sobre aquesta qualificació urbanística, sinó que el seu objecte i contingut és 
el propi de la seva naturalesa jurídica en tant que pla de millora urbana, i per 
tant, d’acord amb l’establert a l’article 70 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 



 

És a dir, bàsicament en aquest cas, aquest planejament derivat el que fa és 
regular tipologies i composicions arquitectòniques, obertures i alçades. I el 
recurs de reposició no impugna cap d’aquestes previsions urbanístiques 
pròpies del PMU. 
 
En definitiva, els interessats estan instrumentalitzant la via del PMU, una 
vegada van tenir coneixement de la seva publicació, per atacar una 
determinació urbanística (la qualificació urbanística d’un immoble de la seva 
propietat) que és pròpia del Pla General, d’acord amb l’article 58.2 a) del 
TRLUC, i no del referit instrument de planejament derivat. Una previsió 
urbanística que, com s’ha dit anteriorment, va esdevenir ferma en transcorre 
els terminis establerts legalment per a la seva impugnació davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
TERCERA.- Cal recordar també que si bé l’aprovació definitiva del PMU 
objecte de recurs de reposició és competència d’aquest Ajuntament (arts. 
81.1 b) i 85 del TRLUC), l’aprovació definitiva de la modificació puntual del 
Pla General és competència de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (arts. 80 a) i 96 TRLUC). Només per aquest motiu competencial, la 
impugnació indirecta de dita MPGO ja resulta inadmissible en la present via 
administrativa. A més que, en essència, el recurs indirecte hi cap contra els 
actes d’aplicació de l’instrument impugnat directament o contra les 
disposicions de desenvolupament (art. 26 de la Llei de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa; STC 51/2004 i STS 23-06-2003, EDJ 51103, i 
18-03-91, entre d’altres), i en aquest cas succeeix exactament la situació 
inversa.  
 
Cal dir, d’altra banda, que els plans urbanístics no són susceptibles de recurs 
administratiu, sinó que la seva impugnació jurisdiccional serà sempre 
immediata (art. 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) i en 
única instància (STS 2-12-96 i 18-07-97). 
 
En conclusió, per tot l’exposat i a criteri del sotasignant es proposa 
que, per part de l’òrgan municipal competent, es DESESTIMI el recurs 
de reposició presentat en data 2 de maig de 2012 (registre d’entrada 
núm. 9986) per Núria Soler Bartomeus, Francesc Xavier Soler 
Bartomeus i Gertrudis Soler Bartomeus, contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 23 de gener de 2012 pel qual, entre d’altres, 
s’acorda aprovar la verificació del Text refós del Pla de millora urbana 
del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, que incorpora les prescripcions 
contingudes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 16 de desembre de 2010 i es publica l’aprovació 
definitiva de l’esmentat PMU i la seva normativa; contra l’esmentada 
resolució, així com, indirectament, contra l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en relació a l’àmbit del 
Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú. 



 

  
En els esmentats termes s’emet el present informe, que se sotmet a 
qualsevol altre criteri millor fonamentat en dret.” 

 
Per tot l’exposat, d’acord amb l’informe jurídic incorporat a l’expedient i de 
conformitat amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat en data 2 de maig de 
2012 (registre d’entrada núm. 9986) per Núria Soler Bartomeus, Francesc 
Xavier Soler Bartomeus i Gertrudis Soler Bartomeus, contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 23 de gener de 2012 pel qual s’aprova la verificació del 
Text refós del Pla de millora urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, que 
incorpora les prescripcions contingudes a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 16 de desembre de 2010 i es publica l’aprovació 
definitiva de l’esmentat PMU i la seva normativa; contra l’esmentada resolució, 
així com, indirectament, contra l’aprovació definitiva de la Modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació en relació a l’àmbit del Nucli Antic de Vilanova i la 
Geltrú, de conformitat amb l’informe jurídic del Cap dels Serveis Jurídics-
Administratius d’Urbanisme incorporat a l’expedient.  
 
SEGON. Notificar el present acord a les persones interessades, amb 
expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies alcaldessa.  Bueno, en un principi ja ha quedat bastant explicat.  És un 
tema bastant jurídic i simplement es tracta de desestimar el recurs que uns 
propietaris del carrer Palmerar han presentat per una modificació que ja s’havia 
establert al Pla General, amb l’última modificació del Pla General, en la qual 
una propietat passava a ser un equipament.  Van creure que podien fer aquest 
recurs en la presentació del Pla de Millora Urbana, però realment havia d’anar 
vinculat o recórrer contra el Pla General, amb lo qual ja havia passat de plaç.  
Amb lo qual no es pot acceptar aquesta... es desestima el recurs. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Giribet.  Alguna paraula?  Per tant, passem a la 
votació.  Vots a favor de la desestimació?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV AMB RELACIÓ A LES 
MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE L’ESTAT EN EL 
REIAL DECRET LLEI 20/2012, SOTA LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

 
Atès que el REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat aprovat pel 
Govern del PP, responen a les exigències plantejades pel memoràndum 
aprovat pel Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea 
(ECOFIN) del passat 10 de juliol significant una agressió sense precedents als 
drets socials, econòmics i culturals del conjunt de la ciutadania. 
 
Atès que aquestes mesures  se sumen a d’altres mesures com la reforma 
laboral i la reforma sanitària que el Govern ha impulsat i el Congrés ha aprovat 
i que ja han  implicat una precarització del món laboral i una pèrdua de 
benestar de la majoria de la ciutadania.  
 
Atès que el Govern del PP ha negociat un rescat al sistema bancari espanyol i 
acceptat les condicions imposades pel Consell d’Assumptes Econòmics i 
Financers de la Unió Europea (ECOFIN) i ha traduït les 32 imposicions 
plantejades amb un conjunt de retallades que seran  especialment lesives per 
a la majoria de la ciutadania. 
 
Atès que les mesures impulsades ara pel Govern de l’Estat es justifiquen en el 
marc del compliment de l’article 135 de la Constitució Espanyola que es va 
modificar al setembre de 2011 amb el consens del dos partits majoritaris de 
l’arc parlamentari PSOE i PP.  
 
Atès que aquesta modificació estableix el concepte d’estabilitat pressupostària 
en el marc constitucional i introdueix uns nivells de dèficit públic inassolibles 
per la majoria d’administracions públiques i que perjudiquen a les polítiques de 
creixement que necessita el país. 
 



 

Atès que totes les mesures adoptades responen a la voluntat de posar per 
sobre de tot els compromisos de pagament del deute públic, que considerem 
il·legítim en una part significativa perquè no es va emetre per les necessitats 
de l’Estat sinó per donar suport al deute de les institucions financeres 
privades. 
 
Atès que la política de mesures d’austeritat en la despesa i la reducció del 
dèficit públic iniciades al maig de 2010 i que s’han anat aprofundint fins a dia 
d’avui, no han creat ocupació ni han servit per sortir de la crisi, més aviat l’han 
aprofundit i que lluny de ser una sortida cap endavant de la crisi és una 
regressió econòmica i social i significa una involució democràtica. 
 
Atès que aquestes mesures, juntament amb les reformes laborals i d’altres 
reformes com la sanitària han provocat retallades en el sector públic i han 
causat l’empobriment i la precarietat de milions de persones que han vist 
baixar ostensiblement el seu poder adquisitiu i la seva protecció social per part 
de l’Estat.Atès que el Consell de Ministres de 13 de juliol ha aprovat un primer 
paquet de mesures que implicarà una vintena de lleis en els àmbits de les 
administracions públiques, tributari, d’ocupació i Seguretat Social, de 
liberalització de l’economia, de la unitat de mercat, energètic, de competitivitat 
i d’educació.  
 
Atès que aquesta política fiscal i pressupostària del Govern més que 
augmentar  ingressos el que farà és augmentar desigualtats, Alphaassestant 
un cop dur a les prestacions i drets dels sectors més febles i que amb això 
està aconseguint empobrir la immensa majoria de la societat espanyola.  
 
Atès que el PP va prometre a les eleccions generals un programa contrari a 
les mesures que està aplicant, fet que significa un frau democràtic. El PP va 
prometre crear ocupació i només ha provocat més atur; va dir que no tocaria 
les prestacions socials i ha anunciat que les baixa; va dir que no tocaria el 
poder adquisitiu dels pensionistes i el torna a baixar; va dir que abaixaria els 
impostos i  ha apujat els que afecten als sectors populars, inclòs l’IVA , i a més 
fa efectiva l’amnistia fiscal als grans defraudadors/es.  
 
Atès que la nova pujada de l’IVA colpeja més a les classes més desfavorides, 
perquè es tracta d’un impost indirecta que paga tota la ciutadania 
indiscriminadament, sense tenir en compte les diferències econòmiques. 
Aquesta mesura debilita el consum, i per tant agreuja la crisi econòmica i 
perjudica l’ocupació, considera luxe a determinats drets i alhora es posa 
contra les cordes a les petites empreses i als autònoms amb la pèrdua del 
poder adquisitiu d’importants sectors de la ciutadania. 
 



 

Atès que es redueix la prestació per desocupació, i es dificulta l’accés a altres 
prestacions quan aquestes ja no es perceben. 
 
Atès que les retallades en les retribucions dels empleats públics constitueixen 
una mesura injusta, que busca la seva culpabilització i una aplicació fàcil de la 
reducció de despesa pública. Atacant als empleats públics es contribueix al 
desballestament de l’Estat i amb ell al retrocés dels drets i llibertats 
democràtiques. 
 
Atès que aquestes mesures del govern de l’Estat culpabilitzen injustament els 
municipis d’un dèficit que el món local no ha generat. Els ajuntaments, la 
institució democràtica més propera a la ciutadania i l’administració més eficaç 
davant de la ciutadania, no pot veure perpetuar i agreujar encara més les 
seves deficiències competencials i financeres.  
 
Atès que el govern de l’Estat no afronta la modernització dels governs locals i 
el que fa es retallar competències i finançament als Ajuntaments empenyent a 
la recentralització de competències cap a les Diputacions Provincials. 
L’objectiu de  la reforma de l’administració local no és l’eficiència sinó retallar 
la democràcia i els serveis públics. Les mesures proposades pel govern porten 
directament a la privatització o desaparició de serveis públics fonamentals 
com escoles bressol municipals, beques, atenció domiciliària.... 
 
Atès que el decret aprovat amplia la liberalització dels horaris comercials i una 
pretesa promoció de les vendes, condueix inexorablement cap a la destrucció 
del model comercial de proximitat de la nostra ciutat perjudicant injustament 
comerç minorista. 
 
Atès que davant de mesures excepcionals no és suficient que els governs 
apel·lin al sacrifici de la ciutadania i a la seva responsabilitat sense més, sinó 
que es fa necessari un aprofundiment democràtic i una corresponsabilitat de la 
ciutadania en els afers públics i en les decisions que determinaran a curt i mig 
termini el seu futur com a societat. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV proposa al Ple de l’Ajuntament els 
següents acords: 
 
“PRIMER. Rebutjar el paquet de mesures econòmiques, fiscals i normatives 
aprovades pel govern i que representen un atemptat als drets dels sectors 
més febles de la societat i produiran l’empobriment de la immensa majoria de 
la nostra societat. 
  
SEGON. Demanar al Govern de l’Estat a retirar les mesures aprovades al 
Consell de Ministres de 13 de juliol del 2012. 



 

 
TERCER. Instar al Govern de l’Estat a que realitzi una auditoria sobre el deute 
públic i una renegociació del mateix i els seus interessos, perquè es tregui el 
deute i els interessos il·legítims que provenen del deute privat i de la banca i 
que està pagant el conjunt de la societat espanyola. 
 
QUART. Reclamar al Govern de l’Estat que convoqui un referèndum perquè el 
conjunt de la ciutadania es posicioni sobre les condicions del rescat a la banca 
i el memoràndum, així com sobre les mesures pel seu compliment, decidides 
pel Govern de l’Estat. 
 
CINQUÈ. Instar al Govern de l’Estat a derogar la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària i a modificar l’article 135 de la Constitució Espanyola en relació 
a l’Estabilitat Pressupostària i el deute públic, que va ser legislat sense 
consultar a la ciutadania en referèndum. 
 
SISÈ. Demanar al Govern de l’Estat l’elaboració d’un nou paquet de mesures 
econòmiques i fiscals, que augmentin els ingressos públics a través de la lluita 
efectiva contra el frau fiscal, amb major esforç de les rendes econòmiques i 
patrimonials més altes, amb nova tributació per les SICAV i per les 
transaccions financeres i d’altres mesures que no afectin el poder adquisitiu 
de la majoria de la ciutadania i puguin garantir el manteniment dels serveis 
públics i la protecció social dels sectors més vulnerables. 
 
SETÈ. Traslladar els anteriors acords al Govern de l’Estat, al Govern de la 
Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Gràcies.  Normalment era un costum d’aquest Consistori que al Ple anterior a 
la Festa Major, a l’últim Ple que hi havia abans de la Festa Major, doncs no es 
presentaven mocions, però sí que és cert que tot i que visquem en pocs dies, o 
ja hem iniciat aquesta ciutat els actes festius de la Festa Major, que s’han 
d’intentar viure amb màxima intensitat, la situació general de l’Estat, del país, i 
la situació evidentment també a Vilanova i la Geltrú, creiem que és d’una 
gravetat important, que hi ha molta gent passant-ho molt malament i que tot es 
deu a un seguit de mesures que el 13 de juliol, en el Consell de Ministres, i 
continuadament amb les que ja hem viscut des del maig del 2010, amb 



 

reformes laborals, amb la reducció de la sanitat, de l’educació, amb mesures 
per l’austeritat en la despesa pública i la reducció del dèficit públic, doncs ens 
estan portant a una situació que no ens estan fent sortir de la crisi.  Cada dia 
avui els ciutadans i les ciutadanes són més pobres i no és que... encara que 
tothom o majoritàriament siguem més pobres, és que estem visquent doncs 
situacions greus de desesperació i a punt del llindar d’una pobresa extrema en 
el nostre país.   
 
Des de la nostra formació política el que va passar el 13 de juliol és que encara 
s’agrava molt més aquesta situació, amb un paquet que va en la línia d’aplicar 
una vintena de lleis en els àmbits de les administracions públiques, tributària, 
d’ocupació, de seguretat social, de liberalització de l’economia, de la recerca 
de la unitat de mercat, en l’energètic, de la competitivitat, i de l’educació. La 
política fiscal i pressupostària del govern, lluny d’intentar doncs pal·liar la 
situació de crisi, doncs el que està remarcant és cada cop una fractura social 
més important.   
 
El PP, en el seu programa electoral de les generals, ens deia, o venia a 
explicar a la ciutadania, i això ja direm si després respecten allò la votació 
democràtica, no?, doncs que un ha fet unes promeses electorals i després no 
es complia, però bàsicament deia que crearien ocupació i en aquests moments 
estan provocant més atur.  Van dir que no tocarien les prestacions d’atur i han 
anunciat que les baixa; varen dir que no tocarien poder adquisitiu dels 
pensionistes i el tornen a abaixar; varen dir que abaixarien els impostos i han 
apujat aquells impostos que ademés afecten a la gent més popular, han apujat 
l’IVA, i ademés fent-ho a través també d’una amnistia fiscal que amnistia 
concretament doncs als que fins ara havien també defraudat a la hisenda 
pública. 
 
Crec que al llarg de la moció, en els atesos hem explicat doncs que aquest 
paquet agreuja les situacions, com deia, a la població.  Que cada cop les 
classes més desafavorides ho estaran sent.  En aquest sentit també en la 
moció plantegem alternatives com que doncs realment ajudi efectivament 
contra el frau fiscal, que es fagi realment un esforç per a les rendes 
econòmiques i patrimonials més altes, per la recaptació que hi hagi una nova 
tributació per les SICAV, per les transaccions financeres i sobretot bàsicament 
en la recerca de mesures que no afectin realment al conjunt de la gent. 
 
Vivim uns anys, des de que va arribar la crisi econòmica, que el conjunt de 
reformes també doncs... una reforma constitucional exprés, les reformes 
laborals, com deia, i el diferent sentit de reformes estan fent que la ciutadania 
vegi allunyat cada cop la capacitat, les decisions polítiques en aquest cas, del 
que els hi està passant realment a la seva vida.  I per aquest motiu creiem que 
el moment és tan transcendent, les mesures són tan greus per la seva 



 

afectació a la gent, que com a Iniciativa demanem que hi hagi en aquest sentit 
una consulta realment sobre si salvar el banc ens ha d’afectar a tots i a totes 
de la manera que estan fent, si el memoràndum que se’ns està imposant des 
de fora, des de la Unió Europea, doncs el vol la ciutadania, i que si aquestes 
mesures que està imposant l’Estat doncs les vol. 
 
En tot cas doncs demanaria el vot favorable en aquesta moció a tots els grups 
de la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  En primer lloc per posicionar el govern.   
 
El govern ens abstindrem pels següents motius.  Si bé en el títol de la seva 
moció, i ara també quan ha explicat, fa referència al Reial Decret Llei 20/2012, 
l’exposició de motius i els acords que es plantegen, té un abast bastant més 
ampli.  Ens parlen de la reforma laboral, de la reforma sanitària, del rescat del 
sistema bancari, de conceptes d’estabilitat pressupostària, de mesures 
d’austeritat iniciades al maig del 2010, i en aquest sentit hem de dir que no 
podem compartir la globalitat de l’exposició de temes, ni diagnòstic de les 
problemàtiques que plantegen i, en conseqüència, tampoc alguns dels acords 
corresponents.  Tot i que compartim gran part dels punts i arguments que 
exposen i especialment els que fan referència a la culpabilització injusta dels 
ajuntaments, a la recentralització de competències i a la pujada de l’IVA.  Per 
tot això no podem votar favorablement.  Ens abstindrem.  Gràcies. 
 
Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Breument.  La Candidatura d’Unitat Popular també s’abstindrà en aquesta 
moció, no perquè no compartim segurament bona part de la diagnosi, de 
l’oposició frontal a les mesures que s’estan prenent des de l’Estat, des del 
govern de l’Estat espanyol.  Segurament el problema d’aquesta moció és que 
llavors fa tot un ventall de propostes, no?, és gairebé un programa polític per 
sortir de la crisi, amb el qual nosaltres doncs podem estar d’acord amb algunes 
però amb d’altres no tant, i bàsicament que s’adreça única i exclusivament al 
govern de l’Estat espanyol i proposa canviar una Consititució espanyola que, 
com sabeu, doncs aquest grup no defensa ni una cosa ni l’altra, ni la 
pertinença a una cosa ni a l’altra, i com que és d’un abast tan gran la moció, 
que analitza tot el que està passant a l’últim any i mig, i proposa tot el que 
s’hauria de fer per esmenar totes aquestes mesures, nosaltres no ens veiem 
amb cor d’estar d’acord amb tot, ni pensem que sigui a més a més el 
posicionament que hauríem de tenir com a societat els catalans davant de tot 



 

el que està passant.   Per tant, per aquesta raó nosaltres, estant en el fons 
d’acord amb moltes de les coses que es diuen, i sobretot amb la diagnosi, no 
podem coincidir plenament en un cent per cent, i hauríem d’estar molta estona 
esmenant un punt o un altre amb la proposta que se li adreça a l’Estat 
espanyol.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.   Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Intentaré ser breu, eh?, de veritat, però és que clar, primer de tot demano una 
altra vegada comprensió d’aquest Ple, perquè resulta que jo pensava que no 
teníem competències per modificar lleis del govern de l’Estat.  Però bueno, ja 
que tenim que parlar d’això, en primer lloc, senyora Iolanda Sánchez, 
discrepem... n’hi han coses que coincidim totalment, a més, totalment, però 
primer discrepem.  Que la ciutadania està passant greus problemes des del 
Decret de 13 de juliol, nosaltres creiem que la ciutadania està passant greus 
problemes des de molt abans, i per altres circumstàncies que no són aquest 
Decret, que lo que està intentant és solventar algunes coses, encara que sigui 
a mig plaç.  Empobriment, perquè parla d’empobriment a la moció, que 
aquestes mesures provoquen empobriment; empobriment de la població s’està 
donant des de fa molt de temps, i no per aquest Decret.  I bueno, deia també 
que.. vostè proposa alternatives, nosaltres no diem, no neguem ()  cinc milions 
i mig d’aturats, dèficit del 8’5, etc., el que passa és que sí que és veritat que 
aquí planteja també que n’hi han coses que no volen els ciutadans i proposa 
un referèndum.  Miri, senyora Sánchez, dèficit n’hi ha privat però també n’hi ha 
públic, i el públic és responsabilitat en el cas de l’Estat dels responsables 
d’aquest dèficit de l’Estat, en el cas de la Generalitat dels que van governar en 
el seu moment a la Generalitat i van provocar aquest dèficit, i en el cas de 
l’Ajuntament del govern i dels integrants del govern que van provocar aquest 
dèficit de l’Ajuntament.  I per cert, no ha demanat un referèndum perquè la gent 
es pronunciï a favor o en contra de que el dèficit creat pels mals gestors, si ho 
han de pagar tots els ciutadans o només els mals gestors, perquè això hagués 
estat molt bé. 
 
De totes maneres, ja li he dit, nosaltres aquí no podem modificar absolutament 
res.  Per lo tant aquesta moció és, ho sento, però vaig a dir inútil, però en tot 
cas faig aquí un desig i és que no es torni a crear aquest dèficit, aquest dèficit 
que provoca deute, que fa que l’Estat s’endeuti i m’agradaria també que d’una 
vegada per totes s’aclarís quins foscos interessos són els que mouen alguns 
partits, de tots els colors, però majoritàriament d’esquerres, a provocar 
endeutament, i això beneficia concretament als bancs, perquè els bancs lo que 



 

volen són que els governs s’endeutin, perquè així tenen () pel mànec i així 
aconsegueixen beneficis; quins són aquests foscos interessos.  Votarem en 
contra. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Per anunciar el vot a favor del Grup Socialista.  Ens afegim al que 
ha explicat la portaveu d’Iniciativa en la seva petició a la moció.  Constatem la 
incapacitat d’un govern per impulsar mesures alternatives a les que vénen 
imposades per Europa, pel Banc Central Europeu.  Des de fa molts anys ja 
l’economia catalana, espanyola i europea, perquè això és una crisi inclús 
mundial, global. 
 
Aquest Decret que ha impulsat el govern de l’Estat comporta la retallada més 
gran de la història en drets socials, en drets polítics i en drets fins i tot que 
portaran un retrocés democràtic al país.  Mesures injustes que no afectaran les 
grans fortunes, que no afectaran les SICAV, que afecten principalment a 
famílies, a les classes treballadores, als autònoms, als aturats, a les PIMES, en 
definitiva, a tota la gran majoria i el conjunt del país.  Mesures que s’afegeixen 
ja a la reforma laboral, a la reforma sanitària que al darrere de totes aquestes 
doncs hi ha una concepció ideològica d’un partit que, aprofitant la crisi 
econòmica, està imposant un programa que no havia explicat a les eleccions 
de l’Estat.  Creiem que aquest és un problema que no és econòmic, és un 
problema política, de resolució a escala europea, i que tots aquells que estem 
perdent doncs en els nostres drets amb aquesta crisi, alguns altres ho estan 
guanyant a través de l’especulació dels mercats.   
 
Creiem que fa falta un model alternatiu, un model més just i més solidari, i per 
tots aquests motius donarem suport en aquesta moció, en totes aquelles que 
siguin útils per reclamar i per alçar la veu en contra d’un sistema amb el qual 
no estem d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Més paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per respondre, bàsicament alguna intervenció que s’ha realitzat.  Sí, de ben 
segur doncs a lo millor doncs estem bastant acostumats a que el Partit Popular 



 

en aquest Ple considerin inútils els posicionaments polítics o la proposta 
alternativa.  Està passant això en el país, no?, que resulta que la proposta, la 
definició política, el posicionament polític el Partit Popular el considera 
normalment inútil.  Podria coincidir fins i tot, perquè de vegades, quan un és 
representant, i en aquest cas municipal, regidor o regidora d’aquest Ple, 
intentar exposar les seves idees, les idees que defenses respecte la teva 
formació política, doncs, creiem, una de les funcions que ha de fer un regidor o 
una regidora, i en aquest sentit no ens sentim gens inútils.  Sí que sabem que 
de vegades poden ser inútils aquestes mocions, tot i que pugui ser aprovada o 
derrotada en aquests moments, per canviar la realitat que és el que de veritat 
desitjaríem els homes i les dones d’Iniciativa per Catalunya, que realment es 
pogués canviar la realitat que avui patim.   
 
Portem anys, sí, realment anys de crisi econòmica, i en aquest sentit les 
mesures que s’estan prenent, i aquesta és la realitat, no estan ajudant. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Si no hi han més paraules passem a la votació.  Vots a favor 
de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del 
Partit Socialista, Iniciativa Catalunya Verds, els vots en contra del Partit 
Popular i l’abstenció de la CUP i Convergència i Unió. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

- Vots a favor:  PSC (7) i ICV (2) = 9 vots 
- Vots en contra:  PP = 3 vots 
- Abstencions:  CIU (9) i CUP (3) = 12 vots   
 
 

 12. MOCIÓ D’ICV DE MODEL COMERCIAL URBÀ DE PROXIMITAT I 
DE REBUIG A LA PROPOSTA DEL GOVERN DE L’ESTAT DE 
LIBERALITZACIÓ DELS HORARIS COMERCIALS. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que el Govern de l’estat del PP s’ha mostrat partidari de modificar 
profundament l’actual legislació comercial mitjançant un Real decret llei, de 
compliment obligatori per totes les comunitats autònomes, vulnerant així les 
competències plenes de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que atorga al 
Govern de la Generalitat les competències en matèria d’ordenació comercial. 
 
Atès que el decret anunciat, amb la justificació d’una pretesa liberalització en 
matèria d’horaris comercials i de promoció de les vendes, condueix 



 

inexorablement cap a la destrucció del model comercial de proximitat de la 
nostra ciutat que aquest Ajuntament i les associacions del comerç vilanoví han 
impulsat en els últims anys. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les associacions empresarials i 
comercials han treballat per revitalitzar el comerç de barri i hem aconseguit 
tenir un centre comercial de proximitat i no perifèric, que ha suposat una 
activació econòmica d’aquest sector per a la ciutat i alhora l’exercici de 
capitalitat comercial comarcal. 
 
Atès que la proposta del decret llei pretén modificar la vigent Llei de comerç 
de Catalunya augmentant fins a 90 hores setmanals d’obertura dels comerços 
i permet que els establiments comercials de qualsevol activitat, fins a 300m2, 
obrin tots el dies, inclosos diumenges i festius.   
 
Atès el decret també modifica la normativa catalana sobre les rebaixes, 
deixant en mans dels comerciants individualment la determinació de fer 
períodes de rebaixes, un fet que dificultarà, i molt, la competència entre els 
comerços de proximitat i els comerços, cadenes i grans superfícies 
comercials, ja que les possibilitats de disposar de mercaderies per part de les 
grans superfícies és fàcilment al seu abast, encara que sigui reduint la qualitat 
dels productes. 
 
Atès que el decret que vol imposar el Govern Central del PP serveix als 
interessos de les grans empreses comercials per tal de decantar el consum 
cap a determinats formats comercials que tenen una posició dominant en 
detriment del petit i mitjà comerç urbà.  
 
Atès que la desregulació dels horaris comercials, lluny de crear ocupació de 
qualitat, es destruirà milers de llocs de treball al teixit comercial de proximitat. 
La desaparició dels nuclis i eixos comercials urbans comportarà I’aparició de 
nous problemes als municipis catalans, entre ells el de la inseguretat 
ciutadana i el trencament de la cohesió social. 
 
Atès que la desregulació dels horaris comercials dificultarà i impossibilitarà de 
facto la conciliació de la vida laboral i personal tant d’autònoms com de 
treballadors i treballadores del sector. 
 
Atès que l’activitat turística no pot ser utilitzada com a excusa per l’obertura 
generalitzada en diumenges i festius pels comerços de qualsevol tipus i mida 
ubicats en una zona turística obrir tots els dies de l’any. 
 
Atès que els  sindicats CCOO i UGT i les entitats patronals del sector del 
comerç, Confederació del Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, CEDAC, 



 

ABC de Catalunya i COCAM han signat un manifest en defensa del model 
comercial per mostrar el rebuig a la proposta de Real decret llei del Govern de 
l’Estat. 
 
El Grup d’ICV  proposa l’adopció dels següents acords:  
 
“PRIMER. Rebutjar l’aprovació del Real Decret llei del Govern de l’Estat que 
pretén degradar el model de comerç de proximitat a la nostra ciutat perjudicant 
al comerç minorista i l’equilibri comercial necessari. 
 
SEGON. Donar suport al manifest sectorial del comerç en defensa del model 
comercial firmat el passat 4 de juliol pels  sindicats CCOO i UGT i les entitats 
patronals del sector del comerç, Confederació del Comerç de Catalunya, 
PIMEC Comerç, CEDAC, ABC de Catalunya i COCAM. 
 
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat a rebutjar el Real decret llei que 
vol aprovar el Govern de l’Estat i a qualsevol incursió sobre les competències 
pròpies en matèria d’ordenació comercial per tal de garantir la viabilitat del 
model comercial urbà de proximitat.  
 
QUART. Traslladar aquesta moció al Departament d’Empresa i Ocupació, al 
conjunt de grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i al Congrés de 
Diputats, així com als  sindicats CCOO i UGT, les entitats patronals del sector 
del comerç, Confederació del Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, CEDAC, 
ABC de Catalunya, COCAM i a les associacions de comerciants de la ciutat.” 
 
 

MANIFEST SECTORIAL DEL COMERÇ 
 
Els sindicats i les entitats patronals més representatives del comerç de Catalunya 
presentem el següent manifest a l’opinió pública, a les Administracions Públiques i a 
la societat en general en què manifestem el nostre rebuig envers les modificacions 
anunciades a la proposta de Reial Decret Llei que modifica el marc estatal en matèria 
d’horaris comercials ja que suposen un canvi de model comercial i una invasió de les 
competències pròpies de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per això que les entitats sotasignades volem manifestar: 
 
PRIMER. Que el consum i la renda familiar disponible no augmentaran a causa de 
l’ampliació dels horaris comercials.  En un escenari hipotètic de desregulació 
d’aquests, la renda familiar actual es repartirà, en lloc de en sis dies, en set dies, 
situació que es veu agreujada per una possible ampliació a 90 hores setmanals 
d’obertura comercial, decantant el consum al cap de setmana en el qual les grans 
superfícies gaudeixen d’una posició dominant. 
 



 

SEGON. Que la desregulació dels horaris, lluny de crear ocupació estable i de 
qualitat, destruirà milers de llocs de treball al teixit comercial de proximitat.  La 
desaparició dels nuclis i eixos comercials urbans comportarà l’aparició de nous 
problemes als municipis catalans, entre ells el de la inseguretat ciutadana i el 
trencament de la cohesió social. 
 
TERCER. Que els horaris actuals són dels més amplis d’Europa i permeten, d’una 
banda, que la ciutadania pugui planificar les seves compres amb un gran marge de 
maniobra i, d’una altra, que els comerciants puguin fixar lliurement l’horari comercial 
més pertinent segons el seu tipus de negoci. 
 
QUART. La desregulació dels horaris comercials dificultarà i impossibilitarà de facto 
la conciliació de la vida laboral i personal, tant d’autònoms com de treballadors i 
treballadores del sector en general. 
 
CINQUÈ. Que l’activitat turística no pot ser utilitzada com a excusa per permetre 
l’obertura generalitzada en diumenges i festius; a més, la declaració de 
l’excepcionalitat turística d’aquells municipis que demanen aquest reconeixement s’ha 
d’ajustar, en tots els casos i sense cap tipus de concessió, al compliment dels 
requisits i del procediment que estableix la normativa vigent, una normativa 
desenvolupada per la Generalitat de Catalunya en exercici de la seva competència 
exclusiva en matèria de turisme. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, aquesta vegada la moció és molt 
concreta, es tracta de que el Ple es posicioni a favor de la defensa del petit 
comerç i del comerç de proximitat.  És una mesura més dels Decrets Llei i de 
les modificacions de diferents lleis que es van produir el 13 de juliol a l’Estat.  
De fet, no estem parlant o reproduint cap debat estatal, sinó estem intentant 
mantenir el que ha estat el model d’aquesta ciutat en referència al comerç, 
model que s’ha aconseguit a través de l’Ajuntament, però també gràcies a les 
associacions de comerciants d’aquesta ciutat, que és tenir un comerç petit de 
proximitat i que ha generat un conjunt, un centre de ciutat que avui dia ens 
permet tenir una capitalitat comercial enfront fins i tot de les grans superfícies.   
 
També demanem la posició d’aquest Ple referent a una altra qüestió, que és la 
defensa del nostre autogovern. Tenim una llei de legislació comercial pròpia en 
aquest país, que pot quedar envaïda per les reformes que proposa el Partit 
Popular en la modificació de la legislació comercial.  En aquest sentit, doncs, el 



 

que demanem Iniciativa és la defensa tant del model que hem construït tots, 
tots en aquesta ciutat, que és de proximitat i de petit comerç, i la defensa del 
nostre govern en aquest sentit en les competències referents als efectes 
comercials. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Per posicionar el govern i manifestar el 
nostre vot favorable a la moció presentada pel grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds.  Doncs sumar-nos als arguments que ha dit el senyor Claver, 
remarcant tres aspectes principals, el primer dels quals doncs la invasió 
competencial clara en forma d’ofensiva legislativa que està produint el govern 
de l’Estat davant de molts aspectes de l’autogovern del nostre país, que doncs 
té en una de les seves vessants aquesta legislació invasiva flagrantment de 
competències en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya.  La 
segona, doncs la defensa també d’un model de comerç català propi, que doncs 
ha fet que el nostre sigui un país que es caracteritzi per unes zones comercials 
en les que els centres urbans de les ciutats hi tenen un gran protagonisme, i 
que ajuden també a vertebrar doncs el teixit econòmic, empresarial i productiu 
del nostre país, configurat principalment per negocis familiars i, per tant, per 
petites i mitjanes empreses.  I finalment, doncs també baixar fins a l’òptica 
municipal que en definitiva és el que podem defensar des d’aquest saló de 
plens.  
 
La nostra és una ciutat que a pesar del que hagi pogut passar en d’altres 
capitals similars, doncs ha apostat per construir un centre comercial urbà, que 
en aquests moments doncs és un dels més grans superfícies a l’aire lliure en 
les quals es pot comprar en ciutats mitjanes com la nostra.  Un model 
comercial propi que funciona, que permet que siguem referència, no només de 
la comarca, sinó jo diria del sud de Barcelona i del conjunt del Penedès, i d’un 
model propi que a més a més doncs s’oposa flagrantment en la proposta que... 
o en les mesures preses pel Decret en aquest cas del govern de l’Estat. 
 
Nosaltres entenem, com a govern municipal, que el que ens toca és defensar 
aquest model, no exempt, doncs d’obrir altres debats que puguin anar vinculats 
a la qüestió del municipi turístic, però que poc o res tenen a veure amb la 
qüestió que avui ens ocupa, sinó que són debats d’altres moments i d’altres 
consideracions.  I finalment doncs també dir que com a govern de la ciutat el 
que fem és, a més de recolzar aquesta moció, sí que és estar en contacte 
constant amb els principals o amb la principal associació d’empresaris del 



 

comerç, de comerciants de la ciutat, els quals s’oposen en aquesta mesura 
decretada pel govern central i també obeir, o en aquest cas actuar d’acord amb 
allò que ens demana el govern de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan 
competent, que és el que ens diu que hem d’aplicar la legislació catalana en 
matèria de competències exclusives.  És la legislació catalana la que preval en 
cas de conflicte i, per tant, fins que no hi hagi una resolució que digui el 
contrari, el que el govern de la Generalitat demana en els municipis és que 
actuem d’acord amb la legislació que ens és pròpia i que actuem doncs d’acord 
també en la defensa d’un model molt propi i característic del conjunt del país i 
de la nostra ciutat.  Moltes gràcies, senyora alcaldesa. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  Per posicionar el grup de la CUP, nosaltres votarem a 
favor d’aquesta moció.  Des de la Candidatura òbviament estem a favor de 
defensar el petit comerç, que té un pes molt important a la ciutat de Vilanova.  I 
a més a més ens preocupa sobretot perquè no només dóna facilitats a les 
grans superfícies enfront del model de comerç més tradicional, sinó que a més 
pot afectar la qualitat de vida de molts botiguers, de molta gent que ostenta la 
propietat de botigues i que es pot veure forçat doncs a fer més hores, a fer més 
incompatible conciliar la seva vida laboral amb la seva vida familiar, i ens 
preocupa realment doncs que en comptes d’anar cap a models de societats 
més avançades com el nord d’Europa, on estan bastant més limitats els horaris 
comercials, on es facilita molt la compatibilitat de feina i lleure, doncs aquí 
estem anant cap a l’altra banda.  A més, tampoc no entenem sota quins 
criteris.  No creiem que perquè les botigues o grans superfícies estiguin 
obertes més hores la gent consumirà més.  La gent no tindrà més diners per 
consumir més.  Creiem que no es va cap aquí.  Entenem que l’únic que s’està 
buscant doncs és això, és donar prioritat o facilitats a les grans superfícies, 
també hi deu haver algun interès obscur, imaginem, en donar prioritat a les 
grans superfícies sobre els petits botiguers i per tant, doncs, per tot això estem 
a favor de la moció i votarem positivament. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
 
 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
 Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  D’entrada els hi demano una altra vegada 
que tinguin comprensió perquè és que no entenc res, és que no entenc.  Les 
grans superfícies, ho sento, és que primer de tot una qüestió diguem-ne que ja 
és personal, eh?, o sigui, i ho haig de confessar, és que jo ahir vaig comprar en 
una gran superfície.  No era a Vilanova, perquè no es permet a Vilanova, però 
resulta que era a la població del costat, per exemple.  O sigui, això de que... no 
ho sé, l’únic que canvia és que es dóna igualtat a tots.   
 
Bueno, dic no he entès res, perquè es parla del comerç... de que es va en 
contra del comerç de proximitat.  Escoltin, ho sento, una altra cosa que no 
entec.  A prop de casa meva jo tinc un comerç de proximitat, o del que sigui, el 
cas és que està al costat de casa meva, que porta però anys i anys obrint fins 
a les 11, fins a les 12.  Resulta que aquí a l’avinguda Balmes n’hi havia un 
comerç que obria fins a les 2 de la matinada, i ara vostès diuen... és que no 
entenc res, no entenc absolutament res.  Sí que és veritat que n’hi ha un tipus 
de comerç que fins ara se li ha permès obrir fins a altes hores, i ara al comerç 
de la senyora Enriqueta, per exemple, li deixaran obrir també.  Miri, és la 
diferència. 
 
Estic parlant amb un missatge molt clar, molt pla, per a veure si ens entenem.  
És que és així, o sigui, la diferència entre abans i ara, lo que passarà és que 
ara, comerços que no se’ls permetia obrir, se’ls permetrà obrir segons quins 
dies.  Ja n’hi havia altres que obrien, bueno, no sé si quan volien o no, però el 
cas és que jo els veia oberts. 
 
Qualitat de vida, qualitat de vida.  Senyor Font, qualitat de vida dels aturats que 
busquen feina.  La qualitat de vida dels aturats que busquen feina i que 
d’aquesta forma sí que poden trobar feina.  I jo li puc assegurar de que els 
aturats que estan buscant feina tindran millor qualitat de vida si la troben, 
encara que sigui a uns horaris que molts ja estem acostumats a fer, que no 
sense feina, jo li puc assegurar, sobretot la gent que ho està passant 
malament, no?   
 
I de totes maneres hi ha una cosa que no m’agrada, i això ja és un aspecte que 
sóc jo el que ha d’entendre i... falta de coneixements sobre comerç d’algunes 
aquí presents, i és que clar, es parla de que resulta que les grans superfícies 
tindran un avantatge sobre els petits pel tema de mercancies.  Escoltin, és que 
el comerciant de Vilanova i la Geltrú i el comerciant català no ven mercancia, 
ven qualitat, ven qualitat.  És que això és una cosa que ho fem, eh?  I ven 
qualitat, i normalment en uns... si estiguéssim en una situació normal, doncs la 
quantitat no podria competir amb la qualitat.  I si en algun moment la quantitat 



 

pot competir contra la qualitat, vol dir perquè en la política també s’ha primat la 
quantitat de polítics i no la qualitat. 
 
Votarem en contra.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, votarem a favor, el grup municipal socialista 
votarà a favor de la moció.  S’ha dit... moltes de les coses que s’han dit les 
subscric, no l’última precisament, perquè el senyor Francis Álvarez acostuma a 
deixar-me perplex... sempre que vaig darrere de vostè, la veritat és que em 
costa una mica arrencar, perquè deixa... podríem obrir tanta estona que... però 
anem a parlar de la moció, que és el que ens pertoca. 
 
Bàsicament volem defensar el vot afirmatiu a la moció, primer perquè defensa 
les competències de Catalunya en aquesta matèria. En tantes i tantes coses 
s’estan laminant les competències de Catalunya i per tant doncs creiem que és 
una bona manera, amb una moció, a través d’una moció, no l’única 
evidentment, de reclamar, defensar i de fet lluitar per mantenir, o per tenir el 
màxim de competències possibles, i en aquest cas clarament el Decret que 
s’ha aprovat és un retall de competències que no hem de deixar doncs passar. 
 
Després defensar el model de comerç de proximitat que tenim.  Com a ciutat 
mediterrània, hi ha països que ens estan copiant, pel model de ciutat 
mediterrània en el comerç, l’oci, el treball, està tot barrejat, està tot integrat, i és 
un model que precisament es basava, es basa, en el comerç de proximitat, en 
el minorista, i que les grans zones comercials són d’altres latituds, d’altres 
països on prima més el cotxe, altre tipus de transport, etc. El tipus de ciutat que 
tenim, ja no dic de Catalunya, perquè això no ens ho podem atorgar únicament 
a Catalunya, és un tipus de configuració de la ciutat que precisament ha cuidat 
molt aquest model, que ens ha servit de molt, que ens ha fet tolerants, que ens 
ha fet ciutats vives, que ens ha fet ciutats amables i que per tant doncs s’ha 
d’agrair la feina que ha fet el comerç, i és just que ara que es pugui sentir 
atacat, doncs aquest comerç minorista pugui ser defensat. 
 
I finalment defensar, com es diu en l’exposició de motius, defensar també el 
paper de l’administració com a element que garanteix la viabilitat econòmica de 
la societat, és a dir, el mercat.  Hi ha d’haver regulació en determinats àmbits, 
perquè el que no pot ser és que doncs el mercat ho decideixi tot, i per tant, 
probablement, quan passa això, el més petit queda engolit pel més gran i 



 

acostumen a plantejar-se situacions injustes que després probablement 
lamentarem. 
 
Per tant, votarem a favor d’aquesta proposta per aquests tres punts, pel tema 
de la laminació de competències, pel tema de la defensa del comerç de 
proximitat i per defensar el paper de l’administració com a garant del comerç i 
de l’equanimitat entre els diferents tipus de comerç. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Al senyor Figueras voldríem agrair-li el nostre grup la 
defensa aferrissada i extensa que ha fet de la nostra moció.  És la nostra 
moció però li agraïm.  Suposem, doncs, que aquesta defensa extensa i 
aferrissada és deu a un posicionament clar i contundent del govern municipal 
davant de la protecció del petit comerç i del comerç de proximitat. 
 
Per tant, nosaltres desitgem que la propera vegada que les grans superfícies a 
Vilanova intentin ampliar la zona comercial de vacances, una mica més de 
contundència per part del govern municipal de fer més costat a les 
declaracions que van fer els nostres comerciants, de defensar aquest model 
que creiem que és un èxit ja reeixit a la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor  Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Senyor Claver, li agraeixo l’agraïment, però també li vull ser molt contundent 
amb la resposta.  Aquest govern no acceptarà lliçons de com s’ha de relacionar 
amb el comerç de la ciutat, i menys amb el petit comerç.  Nosaltres som, hem 
estat i seguirem estant al costat del comerç de la ciutat.  Així ho hem fet i així 
ho demostra el protagonisme que els estem donant i el recolzament que els 
estem donant en moltes de les activitats que ells estan protagonitzant a casa 
nostra.  Així ho demostra el fet de que el govern prioritzi la ciutat comercial en 
totes i cadascuna de les accions de promoció de la ciutat que fem.  I ja ho he 
dit molt clarament abans, no té res a veure amb què el govern aposti perquè la 
ciutat creixi en el sector del turisme, i per tant que això comporti alguns debats 
al voltant de què significa ser o no ser municipi turístic, i que el govern doncs 
dongui resposta en les peticions que ens puguin fer qualsevol ciutadà de la 



 

nostra ciutat.  Per tant, crec que són debats diferents, que tots dos s’han 
d’abordar, i que no crec que puguin ser diguem-ne, utilitzats d’aquesta forma.  
Crec que el que toca ara, i per això els he agraït que hagin presentat la moció, 
és defensar davant de la invasió competencial espanyola el nostre model 
comercial, català i de Vilanova i la Geltrú, i deixar aquest debat d’un altre debat 
diferent, que és el de ciutat turística, que també l’hem de tenir quan 
correspongui.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.   
 
Si no hi han més paraules, passarem a la votació.  Vots a favor de la moció?  
Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i el vot en 
contra del Partit Popular. 
 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 

 
- Vots a favor:  CIU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
- Vots en contra:  PP = 3 vots 

 
 

  13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV DE REBUIG A LES 
RETALLADES EN LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que els Pressupostos 2012 del govern de l’Estat del PP han significat 
una dràstica disminució dels recursos destinats a les polítiques actives 
d’ocupació que gestiona la Generalitat de Catalunya per mitjà del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), en concret passarà de comptar amb un 
pressupost de 483,8 milions d’euros al 2011 a 198 milions d’euros el 2012, el 
que suposarà per a Vilanova i la Geltrú la pèrdua d’ingrés 1,3 milions en 
subvencions per a l’Institut Municipal d’Educació  i Treball (IMET). 
 
Atès que aquestes retallades pressupostàries afecten les polítiques de foment 
de l’ocupació, mesures de desenvolupament local i d’orientació laboral que 
l’IMET ha implementat en la nostra ciutat i que són més necessàries en 
aquests moments quan segons l’Observatori del Mercat Laboral de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf hi ha a la nostra ciutat 6.572 aturats/des i de 
13.093 aturats/des a la nostra comarca. 
 



 

Atès que el passat 07/06/2012 es va aprovar al Parlament de Catalunya una 
Moció 108/IX sobre polítiques actives contra la desocupació en la qual, en el 
punt 11.c) s’instava al Govern de la Generalitat d’implantar nous programes 
propis amb les ajudes Estatals i/o Europees que permetin la inserció laboral 
d’un nombre igual o superior a les persones contractades mitjançant els plans 
d’ocupació del 2011. Tenint en compte que aquesta moció va ser recolzada 
per la majoria dels grups polítics, entre els quals el grup de CiU que dóna 
suport al Govern de la Generalitat.  
 
Atès que el Fons Social Europeu exigeix que per rebre finançament es tanquin 
totes les convocatòries existents fins a l’any 2010 i per tant,  tot allò que no 
quedi degudament justificat abans del 31 de desembre del 2012 no s’admetrà 
cap subvenció, i correrà íntegrament a càrrec del Servei Ocupació de 
Catalunya i del Govern de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, el 
departament d’Economia i Finances exigeix abans de finalitzar l’any, el 
tancament i justificació de tots els expedients corresponents fins al 2010. Tot 
allò que no quedi justificat comportarà una minoració o minvament al 
pressupost de les subvencions europees pels propers anys, és a dir, una 
retallada important de les polítiques actives d’ocupació.  
 
Atès que aquest Ajuntament sempre ha estat compromès activament en el 
desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació però que en el moment 
actual, el nostre paper està sent essencial perquè l’àmbit local és el millor 
espai de coneixement de les necessitats territorials en matèria d’ocupació.  
 
El Grup d’ICV  proposa l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Rebutjar la dràstica disminució del Pressupost 2012 del Govern de 
l’Estat del PP en matèria de polítiques actives d’ocupació i foment de 
l’ocupació. 
 
SEGON. Reclamar al Govern de l’Estat que incrementi els recursos 
econòmics per a la realització de polítiques actives d’ocupació i 
desenvolupament local, més enllà de l’aportació econòmica de la Conferència 
Sectorial del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les Comunitats 
Autònomes, tal i com insta la moció parlamentaria 108/IX sobre polítiques 
actives contra la desocupació. 
 
TERCER. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni prioritat 
a les administracions locals i organismes autònoms de caràcter públic com 
l’IMET a la nostra ciutat per sobre de les agències privades de col·locació en 
la intermediació del mercat de treball.  
 



 

QUART. Traslladar aquesta resolució a la Conselleria d’Empresa i Ocupació, 
als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i al Consell Rector de l’IMET.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, de fet, aquesta moció és una mica reiterada, 
perquè en l’anterior Ple ja va sortir una semblant.  Aviam, el que nosaltres 
intentem tornar a repetir és el que està significant els pressupostos 2012 de 
l’Estat, que en el cas de polítiques d’ocupació representa per a Catalunya la 
pèrdua d’un 59% de les subvencions que rebíem.  I que no és un tema que no 
ens perjudiqui directament com a població.  Hem perdut 1.300.000 a l’IMET, i 
per tant ens plantegen problemes de l’IMET, de la seva viabilitat i com 
enfrontem. 
 
El que realment ens ha d’estranyar és que en el moment en què l’atur ha 
augmentat considerablement a l’Estat i a la nostra ciutat, s’abandonin les 
polítiques ocupacionals.  O que tinguem problemes per intentar subvencionar 
aquestes polítiques.  Per tant, el que demanem de nou, i ja no ho torno... 
continuant i tornarem a presentar, és que aquest Ple torni a posicionar-se a 
favor, o en contra en aquest cas, de les mesures que ha pres el govern 
espanyol. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.   Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, com no podia ser d’una altra manera, el grup de Convergència i Unió 
donarà suport en aquesta moció, subratllant dos elements.  Per una banda, 
com bé diria el regidor Claver, la negativa repercusió d’aquestes polítiques 
estatals amb una greu situació d’atur, que ens deixa una mica perplexos, no?, 
aquesta... o sincerament és difícil d’entendre aquesta retallada; i en segon lloc 
també per la repercusió també molt negativa en el finançament municipal, que 
veurà decrementat els seus futurs ingressos esperats durant aquest any, i per 
tant dificultarà encara més el seu treball i la seva tasca en l’àmbit de l’ocupació. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Res, breument.  Votarem a favor.  M’imagino que és obvi, però a més a més 
ens recorre el gran dubte des de que ha començat doncs la sèrie de retallades 
a les polítiques d’ocupació, de quina és la proposta alternativa que fa l’Estat.  
Si no hi ha polítiques d’ocupació, de formació ocupacional, etc., quina proposta 
farà?  Vull dir, ja entenem que en el sector, en el comerç, ho hem vist ara, 
aposta per un tipus de comerç més aviat paquistaní que del nord d’Europa, 
no?, perquè ha dit que s’obri, que obrin fins tard... justament al contrari del nord 
d’Europa.  Però en polítiques d’ocupació, com ho farem si no formem?  Una 
economia del valor afegit, una economia que requereix molta formació, que 
requereix gent especialitzada, etc., com formarem doncs als treballadors i 
treballadores per atreure i per generar economia? 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Per posicionar-nos.  L’exemple d’aquestes retallades és 
que el pressupost que tenia per exemple l’Institut Municipal de Vilanova de 
Treball, doncs com que és molt negatiu i té molt de dèficit, desgraciadament el 
Partit Popular està fent polítiques que no els hi agradaria fer, però són les 
úniques que poden fer, perquè hi ha molt de dèficit i pel que s’ha vist darrera 
els últims anys, que ja portem més de cinc anys de crisis, les polítiques 
d’ocupació que s’havien fet abans no han funcionat de gaire.  Esperem no que 
només siguin sort, sinó que encertem les actuals polítiques d’ocupació.  Moltes 
gràcies.  Sí, votarem en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el grup municipal socialista també votarà a 
favor de la moció, el que passa és que... recordar que ja sabem que hi haurà 
una minva en l’aportació de l’Estat a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, a 
l’IMET, i que per tant això vol dir que s’han reduït i es reduiran les polítiques 



 

d’ocupació, però això no ens ha de deixar de fer determinades coses, 
recerques, buscar fons més enllà del que sigui l’Estat, a part de queixar-nos i 
enviar mocions, i reclamar allò que ens pertoca, allò que ens pertoca 
precisament, però sí que el que demanaria és que hi hagi una mica més de 
col·laboració entre tots plegats per poder afrontar les dades de desocupació. 
 
Jo d’aquesta moció, ja va passar amb les altres que han aparegut en el Ple, 
però el que em preocupa és la xifra aquesta dels sis mil i escaig aturats, 6.500 
que té la ciutat.  Si no es fan polítiques d’ocupació o polítiques per reduir 
aquest nivell d’aturats, doncs malament.  Si no les fan des de l’Estat hem de 
tenir un model alternatiu per poder demanar o anar a buscar.  No és fàcil, 
perquè si no tens diners és complicat, però demanaria una mica més d’esforç a 
tots plegats, i sobretot a l’equip de govern, que és qui lidera aquest tema, 
doncs per poder treballar conjuntament, perquè tinc la sensació de que no fem 
prou, i per tant doncs no estem donant la resposta que els ciutadans ens 
demanen. 
 
I després insistir sobretot en aquest punt tercer, que és donar prioritat a les 
administracions locals per gestionar la formació ocupacional.  No sé si serà 
aquest el model que proposa el Servei d’Ocupació de Catalunya, però sí que 
és veritat que des del municipi és d’on es coneix millor allò que falla en una 
ciutat en temes d’ocupació, en altres temes també però sobretot en temes 
d’ocupació, i per tant doncs defensar aquest model que siguin els ajuntaments 
qui gestionin aquestes polítiques d’ocupació i no un possible model alternatiu 
que pot ser la gestió privada o altres models que potser no estan... no tenen 
una solvència tan contrastada.  Res més, votarem a favor de la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Alguna paraula més?  Senyor Claver?  
 
Passem, per tant, a la votació  Vots a favor de la moció? Vots en contra?  
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i amb el vot en contra del Partit 
Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

- Vots a favor:  CIU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
- Vots en contra:  PP = 3 vots 

 
 

  14. MOCIÓ DEL PP PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI D’OCI 
NOCTURN. 

 



 

El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Des de fa anys, a Vilanova i la Geltrú existeix una opinió generalitzada per part 
dels joves, i dels no tan joves, referent al dèficit de locals destinats a l'oci 
nocturn. 
 
Aquesta opinió està sustentada en les xifres demogràfiques i estadístiques en 
quant a locals en funcionament destinats al sector, i tots tenim coneixement de 
la quantitat de joves que decideixen sortir de la ciutat les nits dels caps de 
setmana, amb el perill que això comporta. 
 
D'altra banda, aquest tipus d'establiments representen una bona oportunitat 
per impulsar la creació de llocs de treball, tan necessaris en l'actual situació. 
No en va, cal recordar que l'atur juvenil és del 49%, i aquest tipus d'activitats 
solen oferir treball a aquest segment de la població, els joves. 
 
Una tercera raó, no menys important que les dues anteriorment exposades, és 
els ja coneguts problemes de convivència que es produeixen per la instal·lació 
de locals destinats a l'oci nocturn a les zones cèntriques del casc urbà, a causa 
dels sorolls i molèsties difícilment evitables. 
 
El passat mes de Gener, el Ple Municipal de Vilanova i la Geltrú va acordar 
iniciar els treballs per a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana 
Municipal. En aquesta revisió s'ha d'establir, si els grups municipals som 
capaços de posar-nos d'acord, les bases del futur desenvolupament de 
Vilanova i la Geltrú en quant a urbanisme es refereix, tenint en compte els 
múltiples aspectes que  depenen de una bona planificació urbanística. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular, estem convençuts que aquesta és una 
ocasió definitiva per resoldre la històrica problemàtica de l'oci nocturn en quant 
a la seva ubicació estratègica, en existir la possibilitat d'afavorir la creació d'un 
espai específic en una zona adequada que eviti molèsties al veïnatge, 
afavoreixi la creació d'activitat econòmica i llocs de treball en aquest sector, 
faci possible que els joves decideixin no sortir de Vilanova i la Geltrú les nits 
dels caps de setmana i temporada estival, i en definitiva faci de Vilanova una 
ciutat mes atractiva. 
 
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
“Contemplar en la futura revisió del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, 
la creació d'un espai destinat a l'ús corresponent per a la creació 
d'establiments d’oci nocturn, per la seva posterior promoció.” 

 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Ara sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, moltes gràcies senyora alcaldessa.  Si els hi sembla bé, presentarem una 
moció que té que veure amb Vilanova i que () a Vilanova, si ningú té cap 
inconvenient. 
 
Bé, nosaltres... això és una vella reivindicació ja que a la legislatura passada 
havíem presentat una moció semblant.  Nosaltres creiem que n’hi ha un dèficit 
en lo que respecta als locals d’oci nocturn a la ciutat.  Pot haver-hi 
conjunturalment un equilibri o alguna cosa més, per exemple ara a l’estiu, però 
sí que és veritat que n’hi ha un dèficit, i això és una opinió generalitzada entre 
els joves, i entre els no joves també, de Vilanova.   El cas és que nosaltres 
creiem que aquest dèficit comporta, entre altres coses, que la gent jove pugui 
sortir de la ciutat, molta gent jove pugui optar per sortir de la ciutat, amb el perill 
que això comporta, però també es perd l’oportunitat de crear activitat 
econòmica i crear llocs de treball.  Hem de recordar que l’activitat econòmica 
relacionada amb l’oci nocturn és molt important a Catalunya.   
 
Hem de recordar que els llocs de treball que majoritàriament són a gent jove, 
anirà molt bé perquè l’atur juvenil és sobre vora el 50%, sobre el 50% és l’atur 
juvenil, vull dir.  Hem de recordar també, per altra banda, que al no tindre una 
zona ubicada, una zona concretada d’oci nocturn, al final fa que aquests locals 
s’obrin per lo que és el centre del casc urbà i això comporta també problemes 
de convivència entre lo que són els locals i lo que són els veïns, com podem 
veure que passa a molts carrers de la ciutat.  I això no és culpa ni del jove que 
surt a passar-s’ho bé, ni és del veí, això simplement és un problema 
d’ordenació. 
 
Per lo tant, nosaltres lo que demanaríem és això, que es tingués en compte, ja 
que això es faria a anys vista, amb una mica de previsió, que es tingués en 
compte a l’hora de fer el Pla General, preveure una zona per on s’ubicarien, on 
es podrien ubicar els locals d’oci nocturn, i també promocionar aquesta zona 
d’oci nocturn amb tots els... o sigui, amb totes les conseqüències positives que 
ja he dit.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Figueras. 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Bé, llegint la moció que ens ha presentat el Partit 
Popular, doncs de fet voldríem fer un parell de comentaris al respecte.  La 
primera doncs que és una moció que jo crec que té un esperit positiu, en el 
sentit d’intentar preveure que si en el futur de la ciutat, alguns dels debats que 
es puguin produir en aquest Ple van en relació a la modificació del Pla General, 
que puguem tenir el debat oportú doncs per tal de contemplar una zona 
específica, concreta per a l’oci.  Crec que des d’aquest punt de vista doncs no 
hi veiem cap element que es hi fagi oposar, i per tant la postura del govern 
serà en positiu, no?   
 
No obstant això sí que permeti’m que li fagi un parell de referències, doncs que 
una eventual revisió del Pla General doncs veurem quan tot això és possible i 
quan i en quin tempo.  I la següent doncs que en aquests moments la ciutat 
contempla en un seguit de zones d’oci, algunes específicament juvenils, però 
també per a tot el conjunt de la ciutadania, i que per tant doncs en cap cas 
entenem que quan es produeixi aquest debat hagi de ser un debat que sorgeixi 
de zero, sinó que tingui en compte tot allò que en aquests moments la ciutat 
ofereix, que són diverses zones, diversos espais en els que també són un actiu 
més, no només per als ciutadans, sinó també com a capacitat per atreure gent 
jove i gent de totes les edats a la nostra ciutat, que doncs la coneguin i també 
puguin gaudir d’aquest temps d’oci.   
 
És per tant, per tot això doncs que el grup... el govern de la ciutat hi donarà 
suport.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueres.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, per posicionar el nostre grup.  Des del grup municipal d’Iniciativa doncs 
debatre, parlar-ne, en el si de la revisió del Pla General, doncs del que sigui, i 
sobre això no ha d’haver cap problema.  Bàsicament l’únic que ens 
posicionarem sobre concretament quin és el model que hi ha al darrere de la 
moció, i en aquest sentit doncs el model que planteja el Partit Popular, i és el 
que valorem nosaltres, doncs és el model de “tot allò que molesta, doncs a la 
perifèria de la ciutat”.  Nosaltres, com a Iniciativa, defensem un model de ciutat 
divers, que porta complexitat, sí, porta complexitat.  La diversitat a la nostra 
ciutat porta complexitat, porta que haguem de debatre, que haguem de parlar, 
que haguem de buscar mesures per conviure doncs d’una manera pacífica tot 
tipus d’activitats: econòmiques, culturals, religioses, etc.  Però en tot cas els 



 

homes i les dones defensem aquest model que abans el senyor Martorell creia 
que és la nostra ciutat mediterrània, complexa, amb contradiccions, on viu tot, i 
en aquest cas també ha de viure l’oci nocturn juvenil al si dels carrers de la 
nostra trama urbana, i per tant nosaltres votarem en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per anunciar el vot del grup de la CUP, que també serà en contra.  Serà un 
vot en contra més per la forma que no pas pel fons, tot i que en el fons no hi 
estem massa d’acord; el nostre model segurament d’oci difereix bastant doncs 
del que es pugui defensar des del Partit Popular, però és que creiem que no és 
aquí on s’ha de presentar, creiem que en la revisió del Pla General hi han 
d’haver fòrums, hi han d’haver llocs on podem parlar, on podem portar les 
propostes i on es pugui discutir tranquil·lament sobre tot allò que fa referència 
al futur de la ciutat, perquè sinó ens podem trobar que la setmana que ve o al 
proper Ple la CUP presenti una moció per salvar l’Ortoll, a la següent el govern 
presenti una moció per obrir un carrer que empalmi el passeig Marítim amb el 
nord de la ciutat, i que així puguem fer tot un debat a cop de mocions en 
comptes de fer un debat tranquil, relaxat, en el moment i en el lloc que toqui.   
 
Per tant, en aquest sentit, com que entenem doncs que no podem fer un Pla 
General en aquest sentit i amb aquestes dinàmiques, el vot de la Candidatura 
serà en contra.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, moltes gràcies.  Nosaltres tampoc ho compartim, no compartim el fons, la 
forma, el que sigui parlar doncs ja ens ho trobarem en el debat que haurem de 
tenir en el futur sobre el Pla General.  Per tant, no compartim el fons, no 
compartim aquell model de ciutat que aposta per especialitzar els usos. No és 
el nostre model, com deia la Iolanda, com han dit altres portaveus, el nostre 
model de ciutat és el que es defineix com a mediterrani, que és aquell que 
mescla usos i activitats a tot arreu.  L’oci, per altra banda, no és una qüestió 
exclusivament juvenil, jo diria, de fet la moció no ho planteja així.  L’oci és una 
activitat humana que, com és evident, crec que tots la respectem com s’ha de 
respectar, però és que ha de competir... no, ha de ser compatible exactament 



 

amb tota mena d’altres activitats, sí, amb ordre, amb ordre, com es necessita, 
perquè efectivament el dret al descans també és un dret que l’hem de 
preservar, però sobretot tenir-lo amb tantes altres activitats que fem cada dia, 
com menjar, comprar, gaudir de la ciutat, amb oci, de dia, de nit, i per tant 
entenem que això no s’ha de segregar, que no s’han de fer usos especialitzats.  
Aquest és el discurs que el nostre grup municipal ha intentat portar a terme en 
els últims anys.  Hi ha una moció similar jo crec del seu grup, de fa... del 
mandat passat, en qualsevol cas doncs també va ser presentada en aquest 
sentit i la vàrem rebutjar.  Entenem que l’oci ha de ser ordenat, però ha de ser 
una part fonamental i indissociable de la ciutat construïda, de la ciutat que ja 
existeix.  Per tant, com que no compartim el fons, preferim votar en contra i si 
mai aquest debat doncs torna en la discusió diguem-ne del Pla General, doncs 
benvingut sigui.  El nostre vot, evidentment, serà en contra.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Senyora alcaldesa, per contestar algunes coses, sense voler prendre 
protagonisme al ponent de la moció, però sí que en quant a memòria respecte 
de coses que han passat en aquest Ajuntament, amb el seu permís doncs en 
tinc una mica més que ell, no?, i per tant voldria fer algunes puntualitzacions 
als comentaris que s’han fet entorn aquesta moció. 
 
Primera qüestió que creiem que és imprescindible fer, aquesta moció no 
reflecteix un model de ciutat, ni reflecteix un model d’oci, el que ve a reflectir és 
un problema i el que ve a intentar resoldre és aquest problema, aportant 
algunes solucions; definitives o no definitives?, no, el que diu és: escolti’m, 
tenim un problema, creiem que aquest problema s’ha d’abordar, abordem-lo i 
fem-ho en el seu marc que és en el debat del Pla General, no?  Per tant, 
aquest és l’objectiu de la moció que presentem.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Diu, home, abordem aquest debat en el Pla General.  Sí, i 
aquí és quan un servidor fa memòria, que va estar en els debats de l’anterior 
Pla General, igual que algun altre regidor i regidora, i en aquell debat d’aquell 
Pla General es deia: intentem situar les zones d’oci a la perifèria de la ciutat.  
Això ho deien aquells que ara diuen que han de conviure, eh?  Intentem situar 
les zones d’oci a la perifèria de la ciutat.  Fins al punt, fins al punt que va 
arribar un moment que en el document del Pla General que s’estava treballant 
es prohibia la instal·lació d’establiments d’oci dintre de la ciutat i no se 
n’habilitava cap fora de la ciutat, de manera que la forma de resoldre el 
problema que plantejava la convivència amb l’oci era suprimir tot l’oci.  Algú es 



 

va donar compte de que això no podia ser, i va tornar a recuperar la possibilitat 
de que determinats establiments tinguessin cabuda dintre de la ciutat.  Home, i 
dir que el que s’ha de buscar és la convivència entre els diferents establiments, 
absolutíssimament d’acord i sempre ens trobaran en aquesta voluntat, tant 
quan governem com quan estiguem a l’oposició, perquè resulta que els que 
avui demanen que convisquin els diferents establiments amb la ciutadania i 
amb la residència, són els que fa pocs anys aplicaven polítiques restrictives 
d’instal·lació d’establiments a la nostra ciutat.  Fa ben pocs anys que això 
passava, i n’hi han algunes d’aquestes polítiques restrictives que estan vigents 
avui.  Per tant, nosaltres ja entenem que segurament per a alguns, per tal 
d’evitar problemes, lo millor és prohibir que es facin les coses, però per a altres 
la manera d’evitar problemes és afrontar-los i intenta’ls-hi buscar una 
determinada solució.   
 
I per acabar, senyor Font, no pateixi, la pròxima vegada que haguem de 
presentar una moció li demanarem permís.  Gràcies. 
 
ALCALDESSSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  () el govern com sempre està obert al diàleg de tots els 
temes que puguin sorgir de la ciutat, també dels espais d’oci que en el futur, en 
la possible reordenació del Pla General, puguem conversar i entre tots diguem-
ne trobar i delimitar.  Per tant no entenem tampoc quina és la problemàtica que 
haguem de parlar de les qüestions i és per això que reiterem el posicionament 
del govern.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en 
contra?  Per tant, decau la moció amb els vots en contra del Partit Socialista, 
Iniciativa i la CUP, i els vots a favor de Convergència i el PP. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 

- Vots a favor:  CIU (8) i PP (3) = 11 vots 
- Vots en contra:  PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots 
- Abstencions:  1 de la Sra. GLORIA GARCIA, per no ser 
  present a la sala en el moment de la votació. 
 



 

  15. MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA I LA 
DEMOCRÀCIA LOCAL. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’any 1979, després de les primeres eleccions municipals d’ençà la 
recuperació de la democràcia, es va constituir l’actual model de món local. Va 
ser reconegut per la Constitució, mitjançant la qual es disposava que les 
hisendes locals havien de disposar dels mitjans suficients per al 
desenvolupament de les funcions que se’ls atribuïa. L’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de 2006 ve a consolidar l’autonomia municipal amb la regulació 
dels governs locals i la competència exclusiva catalana per a legislar-ne el seu 
desenvolupament. 
 
L’Estat a mitjans dels anys 80 va establir el règim jurídic bàsic dels ens locals, 
que va ser desenvolupat per les diverses Comunitats Autònomes. 
Successivament l’autonomia i la democràcia local han assolit el seu alt més 
grau de reconeixement amb la redacció de la Carta Europea d’Autonomia 
Local, que recull principis com per exemple el de l’exercici de les 
competències públiques que ha d’incumbir preferentment en els autoritats més 
properes a la ciutadania o bé que les competències atribuïdes a aquests ens 
locals no poden ser limitades ni per l’autoritat central ni la regional, a més 
d’altres principis com el d’adequació de les seves estructures i dels mitjans per 
a la seva gestió o el dret d’associació de les entitats locals. 
 
Al llarg d’aquests anys, els governs locals han desenvolupat el conjunt de la 
seva acció en diversos contexts econòmics i socials, de tal forma que han 
esdevingut una peça fonamental en la dotació i millora de serveis públics a les 
nostres ciutats, de canvi a l’entorn urbà i als espais públics o del 
desenvolupament de polítiques que també han consolidat l’Estat del Benestar 
i la qualitat de vida de la ciutadania. Paradoxalment, durant els més de 30 
anys d’autonomia local no s’ha resolt el seu finançament per part de cap 
govern, quan s’han dut a terme competències o serveis que han substituït la 
inacció d’altres administracions, per tal de continuar mantenir els drets 
ciutadans. Des de la proximitat, des dels municipis hem construït Catalunya, 
mantenint serveis i instal·lacions més enllà de les pròpies competències. 
 
L’actual situació de crisi, agreujada especialment ens els darrers 2 anys, ha 
obligat les administracions públiques a continus ajustaments de la despesa. El 
repte i el compromís dels ajuntaments catalans en el seu conjunt en tot aquest 
període excepcionalment difícil ha estat complir amb aquests ajustos garantint 
els serveis públics, els serveis a les persones, en definitiva, l’Estat del 
Benestar. 
 



 

Aquests dies hem conegut la proposta del govern espanyol de reorganització i 
recentralització, que suposa un greu retrocés i un atac al model de governs 
locals i una invasió de les competències de la Generalitat de Catalunya, en 
tant que són exclusives en l’organització territorial. A més a més, és una 
reforma que es planteja sense cap diàleg previ ni negociacions, esdevenint un 
atac directe a la legitimitat democràtica dels governs locals; provocant el 
control directe dels Ajuntaments des del govern de l’Estat a través de la 
dependència orgànica dels interventors i funcionaris habilitats, a més 
d’anunciar la limitació dels drets dels municipis a associar-se, per exemple en 
Mancomunitats, per a dur a terme la gestió de les seves competències de 
forma més eficient, en base a economies d’escales i amb el reconeixement de 
la diversitat i la realitat territorial, quelcom que s’ha esdevingut des de fa 30 
anys al nostre territori  a través de la tasca de la Mancomunitat de Municipis 
Penedès – Garraf. 
 
Amb el pretext de l’estabilitat pressupostària i l’estabilitat financera es volen 
suprimir criteris i principis com el d’autonomia local, la subsidiarietat, l’equilibri i 
diversitat territorial i també principis democràtics com el de la pluralitat política. 
 
Aquesta és una reforma que a més pretén reforçar les Diputacions,que a part 
de no ser el model de govern intermedi propi de Catalunya, amaga una 
voluntat d’externalitzar i privatitzar serveis locals, ja que aquests ens no es 
troben preparats per a exercir aquest conjunt de noves competències, no hi ha 
cap garantia fonamentada de reducció del cost dels serveis, ni d’on s’obtindrà 
el seu finançament... allunyant l’administració de la realitat i debilitant el valor 
democràtic. 
 
A tall d’exemple, i per entendre aquestes mesures anunciades, només cal 
veure els posicionaments que han dut a terme la fundació FAES del PP o bé 
la postura de la patronal espanyola sobre la funció i l’administració pública. 
S’intenta posar els ens locals com a responsables de la crisi. 
 
Una altra de les mesures que també s’han proposat és l’eliminació de 
regidors, per tal de desviar l’atenció de la gran reforma recentralitzadora i 
d’intervenció del món local, una mesura de cara a Europa i als mercats. La 
pretesa reducció del cost polític a través de l’eliminació de càrrecs electes no 
solucionarà ni els problemes econòmics ni les duplicitats, ja que ni els governs 
locals no són els culpables del dèficit públic ni mantenen estructures 
superposades, com sí fa l’Estat amb l’administració perifèrica o amb 
determinats Ministeris buits de competències. Es tracta, senzillament, d’una 
mesura en contra dels garants de la democràcia als municipis, de la pluralitat i 
diversitat política o de la representació de les minories. 
 



 

Les mesures anunciades volen culpabilitzar el municipalisme del problema del 
dèficit públic, duent a terme un greu retrocés de la democràcia i desprestigiar 
la tasca realitzada en l’extensió de l’Estat del Benestar. El món local, per 
aquesta reforma, ha de deixar de ser govern local i passar a ser 
subadministracions vigilades i controlades.  
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció dels acords següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Rebutjar les mesures anunciades de “l’avantprojecte de Llei de 
racionalització i sostenibilitat local” del Govern de l’Estat, per vulnerar les 
competències pròpies de Catalunya en matèria de governs locals, a més de 
contravenir la Carta Europea d’Autonomia Local.  
 
SEGON. Rebutjar les mesures d’augment de l’IVA i de reducció de la 
prestació de l’atur. Ambdues mesures afecten a gran part de la població i 
especialment a les persones més febles. Són mesures que augmenten el risc 
d’exclusió social i que posen en perill la cohesió dels nostres municipis. Els 
ajuntaments som la primera porta a la que truquen els ciutadans i ciutadanes i 
la seva aplicació  farà que haguem de dedicar molts més recursos a atendre el 
col·lectius amb més dificultats. 
 
TERCER. Reconèixer la tasca realitzada al llarg d’aquests anys pel conjunt 
dels governs locals i dels electes locals, en la modernització i extensió dels 
serveis públics i el progrés social i econòmic dels nostres territoris i del país, i 
sol·licitar que s’iniciï un procés de diàleg per aplicar reformes que no suposin 
retrocés democràtic, recentralització o pèrdua de drets socials. 
 
QUART. Sol·licitar al Govern de Catalunya  la seva defensa activa i que faci 
costat als municipis, pobles i viles de Catalunya pel manteniment de 
l’autonomia local i de la pluralitat i la democràcia local. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats i ens 
municipalistes: Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de 
Municipis, per instar al Govern de l’Estat a que anul·li les diferents mesures 
aprovades relacionades amb el món local i incloses dins l’anunciada Llei de 
Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Llobet. 
 



 

GERARD LLOBET 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Presentem aquesta moció per rebutjar també de 
nou una altra mesura que incorpora el govern del Partit Popular, que és 
l’avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.  
De nou s’intenta imposar un model d’administració local que comportarà que 
passarem a ser ens subordinats de Madrid, amb tot un seguit de reformes.  Un 
model que va en contra de tot allò que hem implantat durant 30 anys, o que 
s’ha implantat durant 30 anys de vigència del municipalisme i de governs 
locals, amb la implantació dels serveis públics, amb la gestió dels mateixos 
basant-se en principis de subsidarietat, d’equilibri territorial i també de 
pluralitat, amb mesures com per exemple la reducció de regidors, que són 
bàsicament cortines de fum, perquè no crec que solucionin el problema del 
dèficit públic.  Mesures que s’intenten aplicar en base a arguments com les 
duplicitats, quan és el propi Estat, i és on s’ha d’efectuar les reformes 
administratives, per exemple, per evitar que hi hagi ministeris que estan 
realitzant tasques que estan transferides a les comunitats autònomes, per 
exemple el Ministerio de Cultura, Salut, Serveis Socials, Educació, etc. 
 
Rebutgem aquesta mesura també perquè volen acabar amb el dret dels 
municipis a poder-se associar, a poder arribar a acords voluntaris per dur a 
terme la gestió dels serveis públics i eliminar les mancomunitats, un model que 
creiem que reflecteix una realitat i una pluralitat i riquesa del territori i en 
defensa també de les mancomunitats que tenim a la nostra comarca, la 
Intermunicipal Penedès-Garraf i també la Mancomunitat d’Atenció i Assistència 
dels Minusvàlids Psíquics de la comarca del Garraf. 
 
Un model que no afronta el veritable problema, la veritable problemàtica dels 
ajuntaments, que és la reforma del seu finançament local.  Recordem que 
s’han implantat serveis públics per garantir la qualitat de vida dels veïns i de les 
veïnes, sovint fins i tot sense tenir les competències o amb competències que 
no rebien el finançament correcte de l’Estat. 
 
I també rebutjar de nou l’increment de l’IVA, tot i que ja ho hem fet a la moció 
anterior, i la reducció de la prestació de l’atur, perquè són mesures que 
generaran fractura social als nostres barris i que posen els ajuntaments amb 
més dificultat per entomar aquests temes. 
 
I finalment doncs demanar al govern de Catalunya que defensi el model de 
governs locals, que ara que està en revisió o s’està aprovant la Llei de governs 
locals, que entrarà en tràmit parlamentari doncs en els propers mesos, doncs 
que blindin el nostre sistema i que rebutgin aquestes mesures.  Gràcies. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Per posicionar el govern.  El govern votarem a favor 
de la moció que presenta el Partit Socialista, perquè compartim el desacord i 
rebuig a les mesures anunciades pel govern de l’Estat, que suposen una 
modificació de les bases de règim local.  Són unes mesures que són un atac a 
l’autogovern de Catalunya, que és qui té competència exclusiva en aquest 
àmbit.  Suposen un atemptat contra la columna vertebral de Catalunya, que 
són sense cap mena de dubte els ajuntaments, és un atac contra els 
ajuntaments.   
 
Són mesures de poc impacte econòmic sobre qui menys ha contribuït al dèficit 
públic.  Recordem que els ajuntaments només han col·laborat amb un 3’4% en 
el total del dèficit públic que tenim en aquests moments.  I en aquest sentit crec 
que val la pena destacar una xifra: l’endeutament de tots els ajuntaments de 
Catalunya suposa un 25% de l’endeutament de l’Ajuntament de Madrid. 
 
Després, despullar els ajuntaments de serveis que funcionen per passar-los a 
la Diputació, una administració que no ens és pròpia, és una estratègia 
clarament recentralitzadora i no té cap altre sentit, no li trobem cap altre sentit. 
 
Pel que fa a l’increment de l’IVA, és una càrrega impositiva extra per als 
ajuntaments catalans, que es calcula en el voltant de 120.000 millons d’euros.  
Aquests són només alguns dels punts que fan que rebutgem aquestes 
mesures i que són resumidament... ni suposen un estalvi econòmic, ni milloren 
l’eficiència de l’administració, i en canvi sí que suposen un atac directe a 
l’autogovern de Catalunya.  Per tot això el govern municipal donarà 
recolzament a la moció que ha presentat el Partit Socialista. 
 
Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, la moció té diferents punts, molts punts 
d’acords.  Votarem a favor de tots ells.  El que voldríem centrar més el nostre 
discurs és en la defensa del títol de la moció: l’autonomia i la democràcia local. 
 
Al 1850 aquest Ple va rebutjar per primera vegada el nomenament d’un alcalde 
interventor, figura que fins llavors era la vigent.  De fet, se van sortir bé els 
nostres regidors perquè van aconseguir aquesta vegada de Madrid –
evidentment havia de ser de Madrid-, que no es nomenés un alcalde a 
Vilanova, sinó que els propis i mateixos regidors de Vilanova nomenessin el 
seu. 
 



 

Immediatament després, al 1851 es va redactar el Bando de Buen Gobierno, 
que va dissenyar la nostra ciutat, i 30 anys després aquesta ciutat era 
capdavantera a Catalunya.   
 
Explico aquesta història, perquè és història, simplement per recordar que a 
vegades l’autonomia, l’autonomia local té de fet molt més beneficis, és molt 
més positiva que el centralisme.  És molt més positiva que el que pretén ara 
aquesta Llei, aquest anteprojecte de Llei de bases locals, en tant que no 
sabem quina persona a Madrid, en un despatx on no saben ni situar al mapa 
on és Vilanova i la Geltrú, ens dirà què podem fer o no podem fer.   
 
A més també és bo fent un altre cop recordar la història, en la recuperació 
democràtica, aquí en aquesta ciutat, sobretot en aquesta ciutat, va ser una 
reivindicació municipalista.  La gent volia dissenyar el model de la seva ciutat.  
Jo crec que fins ara, des del 1979, del primer ajuntament democràtic fins ara, 
tots els grups que hem estat aquí hem intentat consensuar el model de ciutat, 
cadascú defensant les seves perspectives, però és així, volíem incidir en la 
realitat, no volíem ser meros gestors d’unes competències, volíem anar més 
enllà. 
 
Aviam, sobre... barregem una mica tot... recordaré al regidor o regidora que 
ens pugui dir en aquest moment de que estem parlant o no estem parlant de 
Vilanova i la Geltrú, jo crec que sí que estem parlant de Vilanova i la Geltrú.  
Aquesta reducció de regidors que proposa aquest anteprojecte, significarà... i 
de fet és un atac a la democràcia, no significarà el que diu, un estalvi 
econòmic, el 85% dels municipis de l’Estat espanyol són petits municipis que 
els seus càrrecs públics la majoria d’ells no són remunerats, no són 
remunerats.   
 
Després, i això des del nostre grup, des d’Iniciativa, realment denunciem el que 
també és intentar consolidar el bipartidisme.  De fet, al final, després de molts 
anys, el senyor Fraga Iribarne ha aconseguit imposar el model que amb 
l’Alianza Popular defensava: el bipartidisme anglès.  I ara vostès, els senyors 
del Partit Popular, volen eliminar les minories, simplement perquè no pugui mai 
desfer-se aquest bipartidisme. 
 
Després aquest anteprojecte és un altre cop un atac al nostre autogovern, al 
nostre Estatut.  Ja l’han raspallat, eh?, ja l’han raspallat ben rapallat, i ara 
vostès donen l’últim toc de raspall.  L’organització territorial que proposa el 
nostre Estatut és autonomia local i defensa de les vegueries, i ara resulta que 
serà la Diputació de Barcelona, que fins i tot ens traurà la mancomunitat, la 
nostra Mancomunitat Garraf-Penedès, la traurà, perquè serà competència de la 
Diputació i no nostra. Una Mancomunitat que s’ha fet per eficiència econòmica, 
senyors del Partit Popular, per eficiència econòmica.   



 

 
Bé, sembla que ja li he dit que a molts els agrada retallar el nostre Estatut i el 
PP en aquests moments el té ben agafat a Madrid.  Res més.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular subscrivim plenament la darrera 
intervenció d’en Manel d’Iniciativa per Catalunya.  Discrepem en algunes de les 
formulacions que es fan a dins de la moció, igualment hi votarem a favor.  
Reconèixer en general la tasca dels ajuntaments, doncs home, els ajuntaments 
han servit per construir molts serveis públics, però també han servit perquè 
existeixi Orpesa de Mar, perquè existeixi Marbella o perquè existeixin moltes 
altres coses que no són el nostre model.  Vull dir, discreparíem en la diversitat 
de coses per les que han servit l’autonomia local i els ajuntaments.  Entenem, 
òbviament però, que sobretot l’atac destinat a la reducció de regidors, més 
enllà d’estalviar diners el que fa és òbviament atacar formacions doncs 
segurament com la nostra, no?, que estan als ajuntaments, que creuen 
fermament amb el municipalisme i que obtenen representació per la proximitat 
amb la gent sense tenir grans estructures de partit i sense tenir grans lobbies al 
darrere, doncs per la feina voluntària de molta gent obtenen representació allà 
on tenen una proximitat, el seu projecte es veu al carrer i llavors poden accedir 
doncs a aquesta primera institució democràtica que són els ajuntaments i per 
tant doncs va encarat bastant directament contra formacions com la nostra i 
altres, no? 
 
Res més.  Bé, afegir que aquestes mesures s’aprofiten d’una situació de deute 
municipal, a la qual pràcticament tots els partits que han estat governant 
aquest Ajuntament hi han cregut, o hi han estat governant altres instàncies 
superiors, que podien haver rectificat el sistema de finançament i per tant fer 
que les polítiques que s’impulsen des dels ajuntaments no depenguin 
permanentment de subvencions, o en molt bona part de subvencions vingudes 
de fora, i per tant que hi hagués un finançament propi, ningú ho ha fet, tothom 
ha presentat mocions, tots els partits de tots els colors han presentat mocions 
permanentment sobre això.  No s’ha fet. Els ajuntaments depenen 
absolutament.  Per tant, si el SOC diu que retalla les polítiques de formació 
Vilanova es queda sense polítiques de formació, malgrat que hi aporta molts 
diners, etc., etc., etc., i això entre altres coses ha portat també a creure’s un 
sistema d’endeutament amb els bancs que ara òbviament, quan torna la vella 
dreta de sempre, doncs ho aprofita i haveu caigut tots en el parany, esteu a la 
meva teranyina, i per tant ara doncs recentralitzo, retallo, i us quedeu sense 



 

autonomia perquè n’heu fet un mal ús.  Això es veia a venir, però bueno, 
igualment no deixarem doncs d’estar-hi en contra i de lluitar-hi en contra.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldesa.  Tres, quatre consideracions.  No, una primera, simplement 
una correcció d’una xifra, perquè si l’increment de l’IVA suposés només per als 
ajuntaments catalans 120.000 milions d’euros, només amb aquesta mesura no 
caldria adoptar-ne cap altra més, no?, perquè això significaria que queden 
resolts tots els problemes.  Per exemple, amb això s’eixugaria el dèficit que va 
deixar el Partit Socialista durant l’any 2011, amb això sol, no?  Amb lo qual 
entenem que hauria de reduir aquesta cantitat en 119.880 millons d’euros per 
deixar-ho en els 120 millons d’euros que segurament deu ser la xifra 
encertada. 
 
Feta aquesta correcció, em permetran que els hi digui que ni ataca l’autonomia 
local, ni retrocés democràtic, ni recentralització, ni pèrdua de drets socials.  
Són mesures les que es plantegen, les que portem tota la tarda, bona part de 
la tarda discutint, que s’adopten precisament per fer front a la situació 
econòmica i financera que es troba el país, i precisament s’adopten per evitar 
més pèrdues de drets socials que els que ja ha ocasionat aquesta crisi.  Per 
cert, crisi que entre les coses que fa que es posi en perill la pèrdua 
d’autonomia local i la pèrdua de capacitat dels ajuntaments, doncs és per 
exemple deixar... o gastar 10 milions d’euros més que allò que es té 
pressupostat, o deixar a deure 25 millons d’euros a petites i mitjanes empreses 
proveïdores de l’Ajuntament.  Aquestes són les coses que certament lo que fan 
és posar en perill l’autonomia local i la capacitat dels ajuntaments de fer front 
en aquesta situació.   
 
I em permetran una darrera reflexió final al fil d’aquesta moció, però també al fil 
de les altres tres mocions que s’han debatut avui amb relació a l’actuació del 
govern del Partit Popular.  Clar, i és que un, quan se sent a dir que és d’un 
partit conservador i sent tot el que vostès han dit avui, doncs m’ho permetran 
però no li queda més que riure, perquè en definitiva els conservadors són tots 
vostès, que es conformen amb que la situació del país sigui la que és i 
renuncien a que hi hagi cap mena de reforma per intentar canviar la situació 
del país i la situació dels seus ciutadans.  Doncs miri, ho sento, però nosaltres 
continuarem apostant per les reformes per tal d’intentar sortir d’aquesta crisi 



 

econòmica i per tal d’intentar aconseguir que els ciutadans que avui en dia no 
tenen feina, la puguin trobar.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Alguna paraula més?  Sinó passaríem a la 
votació... Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, en tot cas és possible que es quedin dèficits.  Moltes d’aquestes mesures i 
és igual, no sé quin ha estat el rescat de Bankia i quina d’aquestes mesures 
van a rescatar, no sé... els 50.000, després ha baixat la xifra, encara no sé 
quina és concretament la xifra de Bankia.  Aquestes mesures el govern de 
l’Estat les pren segurament per la ineficiència, la ineficàcia i la despesa 
descontrolada que van fer governs anteriors en els municipis. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Vol respondre, senyor Rodríguez?  Per tant, passem a la votació.  
Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor de 
tots els grups i el vot en contra del Partit Popular. 
 
La Sra. Ariadna Llorens s’ha absentat de la sessió des de l’inici del tractament 
d’aquesta moció,  per la qual cosa no es comptabilitza el seu vot.  Ja no es 
torna a reincorporar al Ple a partir d’aquell moment. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

- Vots a favor:  CIU (8), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 20 vots 
- Vots en contra:  PP = 3 vots 

 
 

16. MOCIÓ DEL PSC CONTRA DESENVOLUPAR EL SECTOR LA 
MUNYANYETA ARA. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que hem rebut la notícia que hi ha intencions d’urbanitzar el sector 
anomenat la Muntanyeta, la posició del PSC és que creiem que es tracta 
d’una proposta amb unes grans dosis d’inoportunitat per diversos motius, ja 
que pensem que ara és moment de replantejar-se capacitats de creixement i 
l’oportunitat de posar en els mercats terrenys urbanitzables. 
 



 

Ens sembla inoportuna pel moment econòmic que estem vivint. Precisament 
una operació d’aquest tipus demanaria un esforç inversor per part dels 
propietaris amb una finalitat legítima de recuperar despeses i fins i tot de fer-hi 
guanys quan tots sabem com està el món de les vendes de terrenys i de 
cases. Encara que es tractés, posem per cas, d’un barri exclusiu i ben situat, 
no es pot negar la dificultat de gestió i de venda que això comportaria a curt a 
mitjà termini. El món ja no és el mateix des de la crisi. 
 
Ens sembla inoportuna també perquè estem immersos en la redacció de nou 
planejament, un nou PG o POUM, que se’ns dubte hauria de posar l’èmfasi en 
aquells desenvolupaments que poden jugar un rol de motor econòmic i no 
sembla que una proposta d’habitatges de baixa densitat sigui precisament allò 
que necessita Vilanova i la Geltrú i és més que probable que la tramitació 
s’allargués en el temps i passés que un cop el planejament derivat fos aprovat 
ja s’haguessin replantejat les necessitats de la ciutat. 
 
El planejament vigent planteja la construcció de vials i serveis que potser cal 
replantejar-se  hores d’ara a fons. Per exemple, es parla d’un pont sobre la via 
que aniria cap a on? Cap a la platja? I qui l’hauria de 
pagar?L’ajuntament,quan no suposa una avantatge clar per als actuals 
ciutadans de Vilanova i la Geltrú? Com s’han de comunicar amb la resta de 
ciutat? Té sentit fer-ho sense pensar en el transport púbic i en la barrera que 
suposa la ronda Europa? 
 
Dins el planejament actual hi ha dos sectors contigus que poden donar joc a 
les expectatives dels propietaris d’un sector que, és cert, han estat molts anys 
esperant que es pogués desenvolupar i van acceptar la solució que calia 
preservar els Colls i va fer-los enretirar de la línia de muntanya, desenvolupar 
la Muntanyeta i Sant Cristòfor sense tenir present quin sentit té que hi hagi 
segons què al costat (Componentes, depuradora, deixalleria, sector Solicrup 2 
buit, etc.) seria una falta de visió de ciutat. Actuar ara acceptant el 
planejament actual seria hipotecar una oportunitat de redefinir quin paper ha 
de tenir un espai verd com aquest. 
 
És factible pensar que la immediatesa de la voluntat de tramitació urbanística 
d’ara podria tenir més a veure amb la consolidació de drets que una voluntat 
clar d’entrar-hi màquines, una mica com està passant amb sectors anàlegs 
d’altres ciutats, i que en el fons no hi ha una necessitat immediata, seria bo 
parlar-ne i posar sobre la taula l’oportunitat de fer realitat el planejament de 
l’actual PGOU i posar sobre la taula fórmules imaginatives perquè es pugui 
preservar el màxim de natura possible sense que això hagi de ser un cost 
inassumible per a la ciutat i sense perjudicar drets de la propietat. 
 
És per això que els grups municipals sotasignats acorden que:  



 

 
“PRIMER. En l’hipotètic cas que se’ns demanés la urbanització del sector de 
la Muntanyeta, s’estudiïn fórmules alternatives en el marc dels treballs previs 
del pla general per analitzar la idoneïtat o no de desenvolupar el sector tal 
com preveu l’actual PGOU o de fer-ne una nova proposta amb la voluntat de 
preservar al màxim l’espai verd que encara queda a la ciutat prop de la costa. 
 
SEGON. Fer arribar aquests acords a la propietat per tal d’obrir un període de 
negociacions.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
  
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, ja veuen que en els acords que es proposa 
estem parlant d’una hipòtesi, però veient que estem, de fet, en ple procés de 
redacció del Pla General, encara que no en siguem gaire conscients, 
tècnicament hem començat però no ens hem vist pràcticament molt poques 
vegades, per no dir...  
 
Bé, ha sortir una proposta en els mitjans de comunicació de desenvolupar un 
sector, que és la Muntanyeta, del qual no en tenim massa informació, i la 
moció avui el que plantejava és dos objectius: primer, donar un toc d’alerta de 
dir escolta, estem plantejant la revisió del Pla General, hi ha una sèrie de 
plantejaments que es faran, no té massa sentit ara plantejar un 
desenvolupament residencial a la ciutat quan estem immersos en un altre 
debat, diguem, i a més a més tenim present que on es planteja aquesta 
operació és un sector al costat del Solicrup 2, que està desert actualment i en 
una zona que probablement tampoc no es desenvoluparà en els propers anys.  
Per tant, trobàvem inoportuna la proposta, i després, perquè estem en la fase 
de revisió del Pla General i després perquè per una qüestió econòmica doncs 
segurament això l’únic que planteja és revisar aquell sector, el que diu el 
planejament actual, que s’ha de revisar, i poca cosa més.  Per tant, si hem de 
plantejar coses, plantegem-les bé, fem-ho bé i revisem què ha de ser aquest 
sector dins del marc de les discusions del Pla General.   
 
La moció persegueix aquest objectiu, posar-ho sobre la taula i també fer un toc 
d’alerta de dir: escolta, des del gener que vam aprovar... ens vam posar 
d’acord per tirar endavant els treballs previs i no hem fet gran cosa, no hem 
avançat gaire i probablement podríem avançar en alguns quants temes que 
ens permetrien doncs avançar en el sentit de model econòmic, en el sentit de 



 

quin model de preservació ambiental volem per a la ciutat, etc., etc.  Com que 
el sector que es planteja, del qual parlem, està a tocar precisament d’un sector, 
un espai verd que va comportar doncs una reivindicació en el seu dia 
important, que es va arribar a un acord... el Pla director del sistema costaner 
doncs planteja una resolució que ens obliga en el planejament de la ciutat a 
redefinir aquest sector, aquest sector es veu que ara no hi cap aquella 
edificabilitat que hi havia prevista, etc.  Hi ha una sèrie de condicionants que 
plantejar-se’ls ara és fer la feina en va.  Si plantegem el tema de la revisió del 
Pla General, inserim-ho en aquesta discussió i per tant doncs fem-ho saber a 
la propietat sobretot perquè no treballi en va.  És a dir, tampoc no... si estan 
fent feina doncs que sàpiguen que hi ha aquesta voluntat.  Amb l’objectiu que 
hauria de ser de preservar el màxim possible l’espai verd que ens queda. 
 
Per tant, la moció aniria aquí.  Tinc entès que l’equip de govern... 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, bueno, jo en tot cas... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, perdó, gràcies alcaldesa.  Degut a que estem parlant, com ha dit vostè, d’un 
cas hipotètic i que en aquest cas l’equip de govern tampoc ha vist cap 
proposta, el que sí que és cert que parlant amb els serveis tècnics hi ha algun 
factor del plantejament d’aquesta urbanització que també podria ser positiu des 
del punt de vista d’infraestructures, com és el tema del pont, i bueno, una sèrie 
de coses que considerem que seria interessant parlar-les amb més calma, 
nosaltres demanaríem que es posés sobre la taula.  Degut a que també tenim 
entès que no tenim masses competències jurídiques per d’alguna manera 
paralitzar el procés, demanaríem –no sé si pot ser- que es posés sobre la 
taula, que ho debatim o parlem de les condicions de les que estem parlant a la 
Comisió Informativa, una mica potser també per parlar de dades tècniques i de 
números i del tema en concret, i en tot cas debatre-ho en seu de Comisió. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, d’acord en posar-ho sobre la taula, eh?  Com que m’havia arribat, no la 
certesa, però sí la intenció de... per això m’he aturat en sec a l’explicar-ho, eh?, 
no demanava el vot perquè tenia entès de que hi havia la intenció de deixar-ho 
sobre la taula.  Cap problema a parlar-ne.  En qualsevol cas, la qüestió de fons 



 

és l’altra, eh?, és la de dir: escolta, si parlem de la revisió del Pla General o de 
fer un nou POUM, doncs avancem en aquesta línia i anem treballant almenys 
amb uns mínims que ens permetran posar-nos d’acord en altres sectors. 
 
Per tant, d’acord a deixar-ho sobre la taula i en parlem on calgui. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell, referent al que comentava de la revisió del Pla General i que 
es va aprovar a principis d’any, comentar-li que es va fer un cronograma amb 
les dates, aquell cronograma preveia unes feines internes que s’estan 
realitzant, s’està preparant també un procés participatiu, que era el primer pas, 
i per tant s’hi està treballant.   Era només per respondre al comentari que ha fet 
sobre la falta de comunicació sobre la revisió del Pla General. 
 
Per tant, aquesta moció es deixa sobre la taula. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

 
17.  MOCIÓ DEL PSC PEL COMPLIMENT DE LA FUNCIÓ SOCIAL DE 

LA PROPIETAT I EL DRET A L'HABITATGE DIGNE. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
L'article 47 de la Constitució estableix que la ciutadania té dret a “un habitatge 
digne i adequat”, a la vegada que “els poders públics promouran les 
condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu 
aquest dret”. 
 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya recull els drets i els principis que han de 
regir la política en matèria d’habitatge al nostre país: l’article 26, en relació a 
les persones que no disposen de recursos per accedir a l’habitatge; l’article 
47, per facilitar l’accés a l’habitatge o l’article 137 que detalla i concreta la 
competència d’habitatge. 
 
Finalment, en desenvolupament d’aquesta competència exclusiva, es va 
promulgar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que entre 
d’altres preveu a les seves finalitats, “fer efectiu el dret a un habitatge digne i 
adequat”, a més d’establir mesures de control a través de la intervenció 
administrativa i règim sancionador per al compliment dels seus objectius. La 
llei també contempla la definició del que es considera habitatge buit, causa 
que incompleix la funció social de la propietat, d’acord amb l'article 5.2.b., 



 

considerant-se una situació anòmala de la utilització de l'habitatge la 
desocupació permanent. 
 
L'article 42 preveu actuacions per evitar la desocupació permanent de 
l’habitatge i en aquest mateix camp, es preveu la mediació social en el lloguer 
dels habitatges, prevista a l'article 69. 
 
Aquesta mateixa normativa, estableix que els ens locals disposen de 
competències d’habitatge i també en matèria del procediment sancionador, 
amb la instrucció del procediment. 
 
En aquest marc, la Llei pel Dret a l'Habitatge regula com a infracció molt greu 
la de mantenir en desocupació un habitatge, desprès de que s’hagin impulsat 
les mesures establertes a l’article 42. A aquesta infracció, la Llei estableix una 
sanció de fins a 900.000 €. 
 
En l'actual context econòmic i social, els bancs continuen sent posseïdors d’un 
parc d’habitatges destacat, provinent de promocions que no s’han pogut 
vendre i també aquells habitatges que provenen de desnonaments. Alguns 
d’aquests bancs, a més, han estat intervinguts per l'Estat, que hauria de 
facilitar i garantir la funció social de tots aquests habitatges desocupats, a 
través d’un lloguer social o bé amb la seva venda a preus assequibles. 
Paradoxalment, són moltes famílies les que continuen perdent el seu 
habitatge, a causa d’un sistema basat en l’especulació i també d’una 
normativa que clarament ha estat favorable als interessos dels que han 
convertit un dret en un objecte de mercadeig més. 
 
Ja són alguns Ajuntaments del país els que estan liderant polítiques 
d’intermediació entre tots els interessats. La política d’habitatge s’imposa avui 
com una necessitat emergent i immediata, i per tant, ha de ser una prioritat per 
als responsables polítics. Per això, es proposa que s’apliqui la normativa 
catalana reguladora en matèria d’habitatge si finalment els bancs no s’avenen 
a cedir el seu habitatge a la borsa de mediació d’aquest Ajuntament, o a evitar 
la desocupació permanent sense més dilacions, ja que es tracta d’una 
problemàtica a la que cal donar solució a curt termini. Mesures que d’altra 
banda, ja s’han anunciat a altres municipis. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció dels acords següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Impulsar per part d’aquest Ajuntament les mesures legals previstes 
i necessàries per evitar la desocupació permanent en matèria d’habitatge, 
amb l’obertura, si s’escau, dels corresponents expedients. 
 



 

SEGON. En cas que els bancs no s’avinguin a posar fi a la desocupació del  
seu parc d’habitatge, instruir el procediment sancionador previst a la Llei pel 
Dret a l'Habitatge, per incompliment de la funció social de la propietat.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Seré breu perquè aquesta moció el que volem és, malgrat que 
sabem que el govern està mantenint contactes amb diverses entitats o 
propietats que tenen parcs d’habitatges buits a la ciutat, el que volem és que 
tal i com s’aplica amb rigidesa la legislació hipotecària en el tema dels 
desnonaments, doncs s’apliquin també aquelles mesures que disposa la Llei 
pel dret a l’habitatge, entre d’altres la de la declaració com a habitatge buit, que 
és quan roman desocupat permanentment sense causa justificada per un 
termini de més de dos anys.  I això està considerat com una infracció molt greu 
després de que no s’hagin impulsat les mesures de mediació, etc., per 
incorporar aquest parc com a habitatge social.  Per això considerem que 
malgrat s’estiguin impulsant, reitero, aquestes converses, amb tots aquells que 
no s’hi avinguin doncs s’instrueixi el procediment i que s’actuï tal com actuem 
quan hi han casos de sobreocupació, de mal ús d’habitatge, etc.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, gràcies alcaldesa.  En tot cas, indicar que votarem favorable la moció i 
bueno, simplement comentar que el govern ja està fent dins de les seves 
possibilitats legals i competencials diferents reunions amb diferents entitats 
bancàries, des de l’Oficina Local ja ho estem fent, hem tingut reunions amb 
l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat.  Hem plantejat, perquè ha coincidit que 
hem tingut una reunió amb ells, arrel de la notícia que va sortir de Santa 
Coloma de Gramenet, amb el qual bueno, pues també sancionarien a les 
entitats bancàries que tinguessin propietats de més de dos anys desocupades.  
Hem tingut converses amb ells, ens han dit que entraria tot dins de la Llei, que 
legalment és viable.  Sí que ens comenten que potser el que és una mica més 
complexe és de quina manera es pot justificar o es pot d’alguna manera 
determinar en quin cas exacte és un habitatge desocupat.  Sí que està 
estipulat, però és difícil en molts casos el demostrar-ho.   



 

 
De totes maneres dir que nosaltres estem d’acord, mirarem, independentment 
també dels tractes que s’està intentant fer amb les oficines bancàries, esperem 
que també aquí i des dels convenis que estem mirant de redactar amb el 
Consell Comarcal també per mirar de tirar endavant, puguem trobar solucions, 
però en tot cas recolzarem també la proposta de buscar la manera de 
sancionar en el cas que es doni aquest cas.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per manifestar en general en nostre acord amb la moció, però sí 
demanaríem una petita transaccional en el segon punt d’acord.  Bàsicament 
perquè el problema de l’habitatge desocupat, és evident que hi ha un bon parc 
d’habitatge desocupat que forma part o està formant part de les entitats 
bancàries, però també és cert que hi ha habitatges desocupats que són 
absolutament de propietat privada i en aquest sentit que encara estan molts en 
mans de promotors o en propietat privada.  I per tant, en aquest sentit ens 
agradaria que si s’ha de fer aquest treball, únicament i exclusivament no es 
mirés les entitats bancàries, que també, però que crec que en aquest sentit 
proposaríem posar en el segon acord, si ho veu el ponent de la moció, “en cas 
que els agents no s’avinguin a posar fi a la desocupació del seu parc 
d’habitatge...”, en comptes de solsament les entitats bancàries, per abarcar tot 
el conjunt d’habitatge desocupat que pot haver.  I en aquest sentit doncs crec 
que és fonamental posar tots els instruments i les eines a favor de en aquest 
sentit fer que els habitatges desocupats formin part del parc d’habitatges social 
que s’ha d’oferir en aquests moments com a necessitat bàsica vital de la 
ciutadania. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Llobet, accepten aquesta 
transaccional? 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, sí, l’acceptaríem.   
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, serien “agents” en lloc de “bancs”.  



 

 
Molt bé.  Senyor Font? 
 
MARC FONT 
 
Sí, des del grup municipal de la CUP votarem a favor d’aquesta moció.  
Entenem que el dret a l’habitatge és un dret bàsic, un dret bàsic que en els 
últims anys per desgràcia se li està negant a molta gent, per problemes 
econòmics, per problemes de feina; per tant, entenem que qualsevol mesura 
en aquest sentit, que faciliti l’accés a l’habitatge i que faciliti doncs que els 
habitatges surtin al mercat, és positiu.  Realment, com a societat entenem que 
tenim un problema.  Nosaltres dèiem en campanya: Cases sense gent, gent 
sense casa, com s’entén?.  Realment no té cap mena de sentit que els bancs 
estiguin agafant la propietat de pisos on hi està vivint gent per deixar-los al 
carrer i que aquests pisos romanguin buits.  Entenem que com a societat hem 
de fer tot el que puguem per canviar això, per mirar de donar un habitatge 
digne a tothom i per tant, doncs com dèiem, qualsevol mesura en aquest sentit 
tindrà el suport d’aquest grup.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bueno, per posicionar el grup Popular.  Estem d’acord amb 
la moció i tant amb els punts que deien abans, bueno, de la moció sense la 
transaccional.  No vol dir, estem d’acord en què les persones... però tal i com 
ho ha plantejat la regidora Sánchez, jo no crec que un promotor tingui 
habitatges buits per gust, perquè més aviat el que li dóna és despesa tindre 
aquests habitatges, però sí que és evident per la nostra societat i per la 
situació actual dels ciutadans i ciutadanes, que no els neguin el dret de 
l’habitatge i que es puguin fer polítiques d’aquest tipus.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Si no hi han més paraules, passem a la votació.  Vots a favor 
de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 



 

“PRIMER. Impulsar per part d’aquest Ajuntament les mesures legals previstes 
i necessàries per evitar la desocupació permanent en matèria d’habitatge, 
amb l’obertura, si s’escau, dels corresponents expedients. 
 
SEGON. En cas que els agents no s’avinguin a posar fi a la desocupació del  
seu parc d’habitatge, instruir el procediment sancionador previst a la Llei pel 
Dret a l'Habitatge, per incompliment de la funció social de la propietat.” 
 
 

  18. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP. 
 

• SOBRE EL COST DEL SERVEI MUNICIPAL DE GRUA 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant passem a l’apartat de preguntes.  El que fa la pregunta té 2 
minuts per fer-la i el que contesta 2 minuts per contestar.  I comencem per la 
pregunta del grup municipal de la CUP sobre el cost del servei municipal de 
grua. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, com sabeu, el grup de la Candidatura d’Unitat Popular en anteriors 
pressupostos, en l’anterior govern havia preguntat repetides vegades pel cost 
de la grua, 360.000 euros estava com a partida pressupostària.  Les respostes 
no eren gaire clares.  Això ho vam tornar a formular també amb el nou govern 
al pressupost i el govern va rebaixar uns 40.000 crec, aproximadament, o 
50.000, la partida de la grua, però en l’explicació de per què era tan elevat 
aquest cost se’ns va dir que una grua costava 500.000 euros.  Nosaltres vam 
dir repetides vegades que ens semblava una barbaritat que costés 500.000 
euros.  Se’ns va d’alguna manera dir que no hi enteníem de qüestions 
tècniques i que 500.000 euros era el preu d’una grua. 
 
La pregunta és: quin és el preu de la grua? 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, sense voluntat de deixar la ciutat sense grua a les nits, el que sí que volem 
traslladar és que amb data 31 de maig de 2011 aquest Ajuntament va firmar un 
contracte amb la Societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, 



 

contracte a 31 de maig de 2011, que determina... ho dic perquè les clàusules... 
nosaltres hem de complir els contractes, i el contracte determina que 
l’Ajuntament ha de satisfer els següents preus des del 2011 fins al 2015: 
 
Exercici 2011: 308.474,58  
Exercici 2012: 359.937,68   
Exercici 2013: 370.000    
Exercici 2014: 380.000 i  
Exercici 2015: 391.000 euros 
 
Això és una encomana de gestió que en el seu moment l’Ajuntament va fer a la 
Societat d’Aparcaments.  Qualsevol reducció en relació amb aquest preu -
aquest Ajuntament ja ho ha procurat, aquest any estem a 310.000 euros, que 
és el que hem pogut-, qualsevol reducció suposaria un acomiadament, tal com 
ho dic, o un ERO o una reducció de la plantilla de la grua.  Jo tinc un contracte 
i jo he de complir aquest contracte. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
La pregunta no era aquesta, era el cost de la grua, del vehicle. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, és que aquí està inclòs el cost de la grua i el cost del personal. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
De quant és? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
El cost de la grua exactament... espera’t un moment... perdó, eh? 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Perquè a nosaltres se’ns va dir que havia costat 500.00 euros.  Ho dic per això. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, que el tinc... 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
És que la pregunta era el cost del servei, eh?, no?  Ens ha arribat malament la 
pregunta... “Sobre el cost del servei municipal de grua”. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Escolta’m... jo he vingut amb les dades del servei... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Doncs està mal formulat.  També posa grup i no grua... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
En tot cas, vist que la pregunta és aquesta exactament de la grua, del cost i de 
la seva amortització al llarg d’aquests anys, perquè el preu de la grua 
s’amortitza al llarg dels anys, us ho traslladaré per escrit.  Vull dir, si us sembla 
bé. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
La qüestió és que hem pogut contrastar que no val 500.000 euros la grua, que 
era una de les justificacions que es posaven darrere d’aquest preu elevat, i que 
llavors s’anava incrementant.  O sigui, s’havia anat pagant diguéssim aquesta 
grua, sinó que va costar 80.000 euros.  La cosa és encara més greu, perquè 
estem pagant tant per l’encomana de gestió d’un servei de grua que surt 
caríssim a la ciutat. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Comparteixo amb vostè que el preu és caríssim, comparteixo amb vostè que el 
preu que hauria de pagar aquesta ciutat no és ni molt menys el que estem 
pagant, però hi ha un contracte firmat, que si nosaltres no respectem, que és el 
que en aquests moments ens estem plantejant, no respectar aquest contracte, 
aquest contracte té unes clàusules que determinen que hi ha un seguit de 
treballadors assignats a aquesta grua, per torn de matí, tarda i nit, que en el 
cas de que féssim un ús racional de la grua, que seria per exemple, que a la nit 
no tinguéssim torn, i que a la nit tinguéssim només un servei d’urgència, per 
exemple, faria que hi haguessin menys treballadors, cosa que no volem que 
passi. 
 
 
 



 

• SOBRE EL PRESSUPOST DE FESTA MAJOR 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Passem a la següent pregunta, que és sobre el pressupost 
de Festa Major. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, quan vem estar negociant i es va aprovar finalment el pressupost 
d’enguany, des d’aquest grup municipal i () amb el govern, quan es va parlar 
del tema Cultura, veient doncs la retallada, retallada o eliminació pràcticament 
de Trapezi i FIMPT, el que sí vem demanar va ser que es mantingués 
pressupost sobre Festa Major i Carnaval.  Des de la Regidoria se’ns va dir que 
això seria així.  Les partides no ens coincidien i se’ns va dir que era per un 
canvi de marxandatge que anava a part però que al final l’aportació de 
l’Ajuntament a la Festa Major seria la mateixa que a l’any anterior.  Això ho 
hem parlat...  
 
En tot cas volíem saber això, perquè després ens hem assabentat, preguntant-
ho, no perquè se’ns hagi informat, i a més a més doncs l’alcaldessa que ha 
sortit en una entrevista publicada aquesta setmana. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Passo la paraula a la senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
A veure, és difícil establir-ho realment el cost, eh?, real el de l’any passat, si ho 
hem de comparar el de l’any passat amb el d’aquest any, o amb el dels anys 
anteriors, perquè no ho saps mai fins a la finalització i el tema dels patrocinis i 
del marxandatge ha estat tractat de maneres diferents.  Enguany s’ha fet una 
aportació municipal de 160.000 euros i hi ha hagut... o sigui, i el marxandatge i 
les barres de bar es gestionaran directament pels pabordes, per tant no 
sabrem fins que finalitzi la Festa Major exactament quin és el pressupost de la 
festa, o sigui, el cost real... no el cost, el cost sí que igual el podem saber 
abans, però no sabrem exactament quin pressupost ha remenat la Festa 
Major, per dir-ho d’una manera. 
 
Després hi han els patrocinadors, que enguany han aconseguit, s’ha 
aconseguit de patrocinis 23.800 euros, i això que va directament a la caixa 
general de l’Ajuntament.  Estimem que hi haurà una reducció, que pot haver-hi 
una reducció, estimem, eh?, perquè fins que no es tanqui lo que 



 

s’aconsegueixi de barres de bar i de marxandatge, no ho podem determinar.  
Aquí hi pot haver una reducció d’un 15 o un 20% amb relació a l’any passat. 
 
MARC FONT 
 
Bé, en tot cas entenem per part nostra que hi ha hagut un incompliment doncs 
d’allò que vem parlar en el seu moment, quan vem estar parlant el tema de 
pressupost.  A nosaltres se’ns va donar aquesta idea, de fet vem estar parlant 
vàries vegades, i se’ns va assegurar que el pressupost de Festa Major 
quedava igual.  Entenem que per circumstàncies, per la situació econòmica, es 
pugui reduir o el que sigui, però en tot cas, com a mínim informar-nos.  Ens 
assabentem perquè ens arriben informacions de que entitats cobren menys del 
que havien estat cobrant, perquè hi ha problemes amb certs pagaments, i com 
a mínim, ja et dic, ho vem estar parlant vàries vegades i a nosaltres ens va 
quedar molt clar, o almenys el que demanàvem era que el pressupost de Festa 
Major no es toqués i se’ns va assegurar que seria així. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
És que una cosa és l’aportació i una altra cosa és... o sigui, ja es facilitava la 
gestió de bar i marxandatge, és clar, això no ho podem comptabilitzar, o sigui, 
és que és molt difícil i la intenció era que es pogués mantenir, perquè les 
barres de bar no es gestionaven abans directament pels pabordes. O sigui, és 
complicat dir que el pressupost és menys, estem estimant ara, veient com va, 
aquesta possibilitat, però igual incrementa, això en tot cas en podem parlar 
quan es finalitzi la Festa Major. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font, respecte les declaracions que ha fet per al·lusions, d’alguna 
manera, ahir vaig parlar de l’aportació i el que sempre s’ha parlat que es 
mantindria és el pressupost.  D’acord?  Perquè hi ha una part variable que no... 
 
 
 

PRECS 
 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’apartat de precs.  Començarem per allà, senyor Álvarez. 
 
 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies.  Nosaltres, aquest regidor que li parla, a la Comissió 
Informativa del 15 de maig de Serveis a la Ciutat, arrel de que s’havia parlat 
sobre temes de mobilitat i el pla de la bibicleta i tal, vaig demanar que es 
traslladés al regidor de Seguretat Ciutadana la problemàtica que n’hi havia 
sobre les bicicletes a la rambla i sobre la no aplicació de mesures per fer 
complir l’Ordenança de circulació en aquest respecte, no?   
 
Al Ple del mes de juny vam fer una pregunta i la resposta del senyor regidor va 
quedar clar de que no s’estaven aplicant, o com a mínim no s’havia sigut molt 
eficient en lo que és l’aplicació de mesures perquè es complís aquesta 
ordenança.  El cas és que nosaltres lo que veiem, i ho veiem pel carrer, és que 
nosaltres passegem per la rambla i veiem que aquesta ordenança continua 
sense complir-se.  El meu prec és que es posin les mesures necessàries 
perquè s’apliqui aquesta ordenança, perquè es respecti, abans de que passi 
alguna cosa greu i que llavors la gent digui, amb tota la raó del món, de que els 
polítics estem aquí per parlar dels problemes quan ja no tenen solució.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies pel prec.  Sí?  Senyor Elena?  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas el prec va dirigit a la regidora de Serveis a la Ciutat, en el sentit 
de que ens hem assabentat per la premsa que aquest Ajuntament o equip de 
govern ha iniciat una campanya de civisme i posant èmfasis especial pel que fa 
a les qüestions de neteja.  Nosaltres ho celebrem, però en tot cas lamentem el 
fet de que una vegada més no hem estat informats els grups de l’oposició, ni 
hem pogut doncs poder opinar al respecte i poder també doncs haver ajudat 
també, no?, en el sentit de poder dissenyar aquesta campanya, de la mateixa 
manera que també em consta que les entitats veïnals i les associacions 
tampoc han tingut oportunitat de conèixer, i en tot cas demanaríem primer que 
se’ns expliqués, i després també que convoquin un Consell Municipal de Veïns 
també per poder explicar una campanya que em sembla que és oportuna i és 
interessant, però que lamentem l’haver-nos assabentat per la premsa i no 
haver pogut participar en el disseny de la mateixa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Ruiz.  Senyor Elena. 
 



 

 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, ens va venir a veure una entitat per manifestar-nos el seu malestar amb 
nosaltres, el grup socialista, per la posició que teníem sobre un tema, sobre el 
qual nosaltres mai havíem parlat amb ells, i ens van manifestar que el govern 
els hi havia explicat quina era la nostra posició respecte aquest tema.  
Naturalment una posició que era contrària a la de l’entitat, perquè per això 
després van estar irats.  El prec és que el govern es limiti a posicionar respecte 
les seves posicions i no sobre el grup socialista. 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas ja ens facilitarà més dades, perquè sinó, com  pot comprendre és 
difícil saber de què es va parlar. 
 
Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies.  En aquest cas un prec també, com pertoca. Que si us plau, aquest 
Ajuntament, aquesta administració vetlli activament pel dret que tenim els 
grups municipals i els ciutadans també, també els ciutadans, a observar i fer 
seguiment de tota mena d’expedients que es tramiten en aquest Ajuntament.  
En els darrers mesos algunes entitats i ciutadans en particular ens han 
comentat –això ha passat diguem-ne en els darrers mesos, diguem-ne, un 
parell o tres de vegades des que ha començat l’any-, doncs ens han fet avinent 
que per part de diferents responsables municipals, de l’administració local, no 
necessàriament polítics, els havien fet saber que nosaltres –en aquest cas el 
grup municipal socialista- s’havia interessat per un determinat expedient en 
curs.  Això crea desconfiances i ens exposa a tots a males interpretacions, 
sens dubte.  Els preguem vetllin, si us plau, pel dret a la discreció i pels bons 
procediments a l’administració.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs. Un últim prec, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies.  La setmana passada el servei de premsa, la web municipal, va 
informar que el Departament d’Ensenyament havia ensenyat als consells 
escolars de l’Escola Sant Jordi i l’Escola Pasífae i a l’equip de govern 



 

l’avantprojecte de l’ampliació de l’Escola Sant Jordi.  Com que això va ser fa 
quinze dies, la setmana passada, just abans que sortís la nota de premsa, vem 
tenir Consell Rector de l’IMET, no se’ns va dir res, no se’ns va explicar res, 
agrairíem que ens fessin arribar, si més no, en què consisteix.  Sabem llegir les 
notes de premsa, però home, ens agradaria... ens hagués agradat que al 
Consell Rector s’hagués parlat, ja que és al Consell Rector el que parla... on es 
parla d’aquests temes i en qualsevol cas que ens faci arribar... almenys el grup 
socialista no té aquesta informació i per tant agrairia que ens la fessin arribar al 
més aviat possible.  Sí que es tracta d’un avantprojecte, ja veurem a veure com 
s’acabarà, però almenys tenir aquesta informació, ja que gairebé tota la ciutat 
la deu tenir, almenys que nosaltres la puguem tenir també.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Doncs si no hi ha més temes, jo abans de tancar sí que voldria 
desitjar a la senyora Rosa Maria Coca una ràpida recuperació.  Com saben, és 
una de les responsables a la qual podem agrair que tenim el domàs que 
podem... penjat al balcó, i va patir un accident mentre l’estaven col·locant, la 
qual cosa li suposarà un llarg temps de baixa.  Per tant, voldríem recordar-la i 
desitjar-li una ràpida recuperació.  I amb això enllaçar amb el final d’aquest Ple 
i desitja’ls-hi a tots una molt bona Festa Major.  Gràcies. 
 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20,15 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.  

  


