
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que va 
efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-municipal-vilanova-geltru-31-07-2017/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2017 

 
 
Acta núm. 13 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 16:10 hores del dia 31 de juliol de 2017, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
DAVID MONTES MUÑOZ (No adscrit) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 

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



 

 

 
Excusen la seva assistència el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) i la Sra. 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP). 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 
 
  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 

l’Ajuntament de 3 de juliol de 2017. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria General 
 
  2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 06.07.2017 de canvis en les 

Comissions Informatives de caràcter estable. (Exp. 181/2015-SEC) 
  3. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 06.07.2017, de nomenament de 

membres de la Comissió Informativa Especial del POUM. (Exp. 9/2016-SEC) 
 
Intervenció 
 
  4. Donar compte de les modificacions de crèdits núm. 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 21, 23, 25, 26 i 27 de l’Ajuntament, aprovades per Decret. (Exp. 47/2017-
INT) 

  5. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal i dels organismes 
autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer a 30.06.2017. (Exp. 
45/2017-INT) 

 
Tresoreria 
 
  6. Donar compte de l’Informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
lluita contra la morositat, segon trimestre 2017. (Exp. 76/2017-TRE) 

 
Serveis Socials 
 
  7. Donar compte al Ple dels indicadors socials del 2n trimestre del 2017. (Exp. 

286/2017-SSO) 
 
 
DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Recursos Humans 
 



 

 

  8. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú del dia 18 de gener de 2017. (Exp. 299/2017-RHU) 

 
Intervenció 
 
  9. Modificació de les condicions financeres de la novació del préstec hipotecari 

formalitzat entre el Consorci de Serveis a les Persones i Caixabank, aprovat pel 
Ple municipal el 13 de febrer de 2017. (Exp. 6/2017-INT) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Convivència i Equitat 
 
 10. Aprovació, si escau, del Pla de mesures per fomentar el civisme i la convivència 

a Vilanova i la Geltrú 2017-2021. (Exp. 17/2017-CON) 
 11. Deixar sense efecte l’aprovació del conveni de col·laboració entre diversos 

ajuntaments per a la creació d’una xarxa de municipis LGTBI, aprovat pel Ple en 
data 13/02/2017 i aprovació d’un nou text de conveni. (Exp. 18/2017-CON) 

 
Cultura 
 
 12. Proposta d’aprovació, si escau, de les candidatures a Pabordes i Pabordesses 

de la Festa Major 2018. (Exp. 166/2017-CUL) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
Mercats 
 
 13. Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 33 del Capítol I Disposicions 

Generals del Reglament de Mercats Municipals, aprovat el mes de maig de 
2015.  (Exp. 166/2017-DES) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

Medi Ambient 
 
 14. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’execució de l’operació GO03-
00842 “Garraf: camins, patrimoni i natura”, cofinançat amb fons europeu de 
desenvolupament regional (Programa Operatiu FEDER 2014-2020). (Exp. 
71/2016-AMB) 

 
 
 



 

 

Serveis Viaris 
 
 15. Ratificació de l’acord de la JGL de 25.07.2017, que disposa la continuació del 

contracte per a la prestació del “Servei de manteniment del mobiliari, 
abalisament i megafonia de les platges de Vilanova i la Geltrú”, amb l’entitat 
Sealand on Offshore Services, S.L.U, que queda subrogada per l’adquisició de 
l’empresa contractista inicial Serveis Marítims i Costers de la Mediterrània, SL. 
(Exp. 29/2013-CONT) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DEL 
PROJECTE INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC 

 
 

 16. Proposta complementària a l’acord plenari de 8 de maig de 2017, per a la 
creació d’una Comissió Informativa especial sobre el Projecte Integral del Nucli 
Antic de Vilanova i la Geltrú (PINA).  (Exp. 844/2017-SVI) 

 
 

MOCIONS 
 

 
Carmen Reina, David Montes i Ariadna Llorens, regidors no adscrits, i Grup 
Municipal del PP 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA per ajornar temporalment la implantació de la zona verda. 
(Exp. 69/2017-eMOC) 

 
Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
 17. Moció per a l’estudi i la implantació de pictogrames il·lustratius per eliminar 

barreres de comunicació a persones amb capacitats diferents i amb trastorn de 
l’espectre autista.  (Exp. 62/2017-eMOC) 

 
Grup Municipal de C’s 
 
 18. Moció per a la creació i el foment dels espais Pet Friendly. (Exp. 63/2017-

eMOC) 
 19. Moció per a l’impuls d’un estacionament i àrea de servei d’autocaravanes. (Exp. 

64/2017-eMOC) 
 
Grups Municipals d’ERC i SOM VNG 
 
 20. Moció per a la municipalització del servei de gestió i direcció dels centres cívics 

de la ciutat. (Exp. 65/2017-eMOC) 
 
 
 



 

 

Grup Municipal de la CUP 
 
 21. Moció amb la finalitat de restaurar la legalitat en la sol·licitud d’incineració de 

residus urbans i fangs de depuradora a la cimentera Uniland de Santa 
Margarida i els Monjos. (Exp. 66/2017-eMOC) 

 
(A causa d’un tall d’electricitat, es deixen els punts següents per tractar-los en 
un proper Ple i s’aixeca la sessió)  
 
Grup Municipal del PP 
 
 22. Moció per impulsar la incorporació de la Policia local al “Sistema de Seguiment 

Integral dels casos de violència de gènere” en el municipi. (Exp. 67/2017-
eMOC) 

 23. Moció per rebutjar el referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d’octubre de 
2017. (Exp. 68/2017-eMOC) 

 
PREGUNTES 

 
 

 24. Preguntes de la CUP: 
 

- Sobre el referèndum de l’1 d’octubre. 
- Sobre la pedrera de Cales de Pachs. 
 

 25. Preguntes de la regidora no adscrita Carmen Reina: 
 
- Realment és necessari el canvi de sentit en alguns carrers del barri de Ribes 

Roges i s’ha valorat si és favorable aquesta mesura amb els veïns afectats? 
- Es portarà a terme alguna mesura urgent per esmenar el gran nombre de 

pèrdues de places d’aparcament a la zona de Ribes Roges a causa de la 
implantació de la zona verda? 

 
 26. Preguntes de C’s: 
 

- Sobre el Pla de Convivència. 
- Sobre la previsió d’activitats econòmiques a l’Eixample Nord. 
 

 27. Preguntes d’ERC: 
 
-  Sobre l’actualització, ampliació i adaptació a format digitals i interactius el 

projecte educatiu “Descobrim Vilanova i la Geltrú”. 
-  Sobre les fonts públiques de Vilanova i la Geltrú. 
 

 28. Pregunta del PP: 
 

-  Què té previst fer el govern de Vilanova i la Geltrú respecte a l’anunci del 
referèndum del proper 1 d’octubre a l’Ajuntament, quines instruccions ha previst 



 

 

o té previst de donar als funcionaris d’aquesta administració i quins espais 
municipals té previst d’utilitzar amb aquest fi? 

 
 
PRECS 
 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 3 DE JULIOL 
DE 2017. 

 
S’aprova per unanimitat dels presents l’acta esmentada, amb un total de 23 vots a 
favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

   2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE DATA 06.07.2017 DE CANVIS EN LES COMISSIONS 
INFORMATIVES DE CARÀCTER ESTABLE. (Exp. 181/2015-SEC) 

 
Es DÓNA COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 5554-2017, de 6 de juliol de 2017, 
de canvis en les Comissions Informatives de caràcter estable, el qual es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Relació de fets 
 
En data 6 de juliol de 2015, la Il·lma. Sra. Alcaldessa va dictar el decret de designació 
dels membres de les Comissions Informatives de caràcter permanent. 
 
Vist l’escrit del Sr. Jaume Marsé Ferrer, de data 5 de juliol de 2017, en el qual 
sol·licita ser reconegut com a membre de la Comissió Informativa de Territori i Espai 
Urbà i de totes les comissions informatives i grups de treball dels que formava part la 
Sra. Marta Jofra. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Art. 125 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
Per tot això, 
 



 

 

RESOLC: 
 
“PRIMER. DESIGNAR el Sr. JAUME MARSÉ FERRER com a vocal titular a la 
Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, en substitució de la Sra. Marta Jofra 
Sora. 
 
SEGON. DESIGNAR el Sr. JAUME MARSÉ FERRER com a vocal suplent de la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, en substitució de la 
Sra. Marta Jofra Sora. 
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a les 
persones interessades. 
 
QUART. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària.” 
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

   3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE DATA 06.07.2017, DE NOMENAMENT DE MEMBRES 
DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DEL POUM. (Exp. 9/2016-
SEC) 

 
Es DÓNA COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 5555-2017, de 6 de juliol de 2017, 
de nomenament de membres de la Comissió Informativa especial del POUM, el qual 
es transcriu a continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Relació de fets 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 2015, pel qual s’aprova la 
creació d’una Comissió Informativa de caràcter específic per donar continuïtat a les 
actuacions encaminades a l’anàlisi, estudi i proposta d’elaboració del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vista la renúncia de la regidora Sra. Marta Jofra Sora, del grup municipal de la CUP, 
que formava part de l’esmentada comissió informativa. 
 
Vist l’escrit presentat en data 5 de juliol de 2017 pel Sr. Jaume Marsé Ferrer, en el 
qual declara la seva voluntat de formar part de la Comissió Informativa especial del 
POUM, en representació del grup municipal de la CUP i en substitució de la Sra. 
Marta Jofra Sora. 
  
Vist que la Comissió Informativa especial del POUM, pel seu caràcter, ha d’integrar la 
totalitat del ventall polític d’aquest Ajuntament. 
 



 

 

Atès que l’alcaldessa, mitjançant Decret, ha de procedir al nomenament dels 
membres de la Comissió Informativa, prèvia proposta efectuada per escrit, que tindrà 
caràcter vinculant. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Art. 125 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Designar el Sr. JAUME MARSÉ FERRER, regidor d’aquest Ajuntament, 
com a vocal de la Comissió Informativa de caràcter específic per a l’elaboració del 
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú, en substitució de la 
Sra. Marta Jofra Sora.  
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a la persona 
interessada. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

   4. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DE 
CRÈDITS NÚM. 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26 I 27 DE 
L’AJUNTAMENT, APROVADES PER DECRET.  (Exp. 47/2017-INT) 

 
 

Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació dels Decrets següents: 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 23 de març de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000017/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Compres i Serveis Generals, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
6/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 7.031,46 
euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
  
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 24 d’abril de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000019/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Promoció Econòmica, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  



 

 

4. El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
8/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 1.751,28 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 24 d’abril de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000024/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Cultura, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
11/2017, corresponent a  generació de crèdit, per un import total de  21.779,04 euros. 



 

 

  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
 Ho mana i signa el regidor delegat, davant meu, el secretari.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 4 de maig de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000025/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Recursos Humans, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
12/2017, corresponent a generació de crèdit, per un import total de 445.843,46 euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 



 

 

“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 4 de maig de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000030/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Serveis Viaris, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
13/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 38.000 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
  
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 10 de maig de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000031/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Serveis Socials, que figura a l’expedient. 



 

 

  
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
14/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 20.739,76 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
  
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 16 de maig de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000032/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Secretaria, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 



 

 

 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
16/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 30.000 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 24 de maig de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000033/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vistes les propostes de modificacions de crèdits del pressupost municipal 

presentades per la Regidoria de Promoció Econòmica, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vistos els informes d’Intervenció 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això,  RESOLC: 



 

 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
17/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 17.200 euros 
i una generació de crèdit per un import total d’11.000,- euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 21 de juny de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000036/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vistes les propostes de modificacions de crèdits del pressupost municipal 

presentades per les Regidories de Projectes i Obres i de Serveis Viaris, que 
figuren a l’expedient. 

 
2.  Vistos els informes d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
18/2017, corresponent a generació de crèdit, per un import total de 146.730,60 euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 



 

 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 19 de juny de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000038/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Promoció Econòmica, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
21/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 4.039,56 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 19 de juny de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000037/2017-INT 



 

 

 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Serveis Socials, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
23/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 459.666,65  
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 28 de juny de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000040/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de Salut, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
25/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 24.491,84 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
  
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 10 de juliol de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000041/2017-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la Regidoria de les Escoles Municipals, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  



 

 

4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
26/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 14.043,75 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent.  
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA de 2 de juliol de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000018/2017-eINT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 

per la  Regidoria de Serveis Socials, que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  
4.  El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 

competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 

   
Per tot això,  RESOLC: 
 



 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
27/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 121.000 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari per delegació.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

   5. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS IMET I 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER A 30.06.2017. (Exp. 
45/2017-INT) 

 
Per tal de donar compliment al que aprovà el Ple en data 14 de setembre del 2015, 
amb relació al que disposa l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, referent a que la Intervenció municipal, a través de la Presidència, presentarà 
al Ple un estat d’execució trimestral, per trimestres vençuts, del pressupost corrent i 
del moviment de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
 
Atès que l’article 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat municipal, assenyala el contingut de la 
informació a lliurar. 
 
Vistos aquests antecedents, i d’acord amb la documentació elaborada per la 
Intervenció municipal, es proposa al Ple: 
 
“PRIMER. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal i dels 
Organismes autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer, exercici corrent, així 
com del moviment i la situació de tresoreria a la data de referència, que s’annexen i 
formen part del present acord segons l’esquema següent: 
 
-  Estat d’execució de despeses: Crèdits inicials / Modificacions / Crèdits finals / 

Despeses compromeses / Obligacions reconegudes netes / Pagaments realitzats. 

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

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

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



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 
   6. TRESORERIA. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA TRESORERIA 

REFERENT AL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT, SEGON TRIMESTRE 2017.  (Exp. 76/2017-
TRE) 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un procediment de tramitació, 
informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament per tal de donar 
compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa Llei. 
 
Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal sobre les 
factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei. 
L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
Una vegada presentat a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda en data 24 de juliol de 2017 i en compliment d’aquestes 
previsions normatives,  
 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe de la Tresoreria (annex I) 
corresponent a les obligacions pendents de pagament comptabilitzades i que 
incompleixen els terminis de pagament del segon trimestre de 2017 de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball. 
 

ANNEX I 
 

I N F O R M E 27/2017 
 
MARIA PILAR TENA CASABÓN, TRESORERA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
 
L’article 4.3 la Llei 3/2004, modificat per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del 
tresorer de l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis de pagament fixats al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament. 
 



 

 

D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions pendents 
de pagament comptabilitzades corresponents al segon trimestre natural de 2017, 
segons la informació resultant dels programes comptables, en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament és: 
 

Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Data Informació Nombre factures Import 

11/07/2017 300 650.292,51 € 

   

Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
Data Informació Nombre factures Import 

10/07/2017 14 8.530,82 € 

   

Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
Data Informació Nombre factures Import 

10/07/2017 138 586.213,43 € 

  
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 

    7. SERVEIS SOCIALS. DONAR COMPTE AL PLE DELS INDICADORS 
SOCIALS DEL 2n. TRIMESTRE DEL 2017. (Exp. 286/2017-SSO) 

 

Relació de fets 

1. Atesa la moció aprovada pel ple en data 6 d’octubre de 2014, la qual literalment 
diu: 
 

“MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS INDICADORS 
SOCIALS. 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a Catalunya 
com a conseqüència de la crisi econòmica perllongada que patim i una quarta 
part de la població catalana es troba en risc de pobresa.  Els ajuntaments, com 
a administració més propera, hem hagut de fer i fem front a aquesta situació 
que està esdevenint estructural per a moltes famílies. 
 



 

 

Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora en 
els indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem veient 
caure i patir a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des de la 
nostra administració local i també col·lectivament, com a ciutat i ciutadania, per 
respondre el més eficientment a les situacions de vulnerabilitat social actuals i 
les possibles futures. 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu un procediment de tramitació, informació i 
publicitat de les obligacions pendents de pagament i que cada trimestre aquest 
Ple rep aquesta informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha 
respondre a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a fer 
un bon exercici d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els grups 
polítics i la ciutadania, la demanda i diagnosi social el més ajustada possible a 
la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: sol·licituds 
mensuals rebudes d’atenció als serveis socials, serveis educatius i 
ocupacionals; tipologia de les demandes; nivell de resposta i resolució; així com 
els recursos econòmics i humans destinats.” 

 
 
2. Atès que en compliment de l’esmentada moció s’han elaborat els següents 
indicadors socials que s’annexen al present acord: 
 

- Dades Serveis Socials 2n trimestre 2017 i comparativa dels tres trimestres 
anteriors. 

- Dades IMET 2n trimestre 2017. 
 
Fonaments de dret 
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del 2n. trimestre 
de l’any 2017, que s’adjunten a continuació: 



 

 

DADES SERVEIS SOCIALS 2n. trimestre 2017 - evolució 12 mesos 

             
ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES 
  

          

             

ACTIVITAT EBAS juliol-16 agost-16 set.-16 
oct.-

16 
nov.-

16 des.-16 
gener-

17 
febrer-

17 
març-

17 abril-17 
maig-

17 juny-17 

Expedients amb intervenció 541 377 506 552 602 445 500 606 698 596 619 572 
Persones tractades 1.402 941 1.391 1.600 1.642 1.132 1.291 1.527 1.804 1.516 1.605 1.531 
Expedients nous i reoberts 139 83 133 121 155 141 152 173 224 176 177 168 
Expedients tancats 157 89 87 130 134 132 154 144 156 187 170 194 
             
RMI                         

Expedients actius 286 291 300 306 304 303 302 293 288 - - - 
Persones beneficiàries 1.015 1.038 1.075 1.087 1.070 1.071 768 732 716 - - - 
             
Prelaboral - persones ateses                         

Participants tallers prelaboral 0 4 7 0 12 0 0 11 24 20 16 9 
Participants tallers TIC 0 0 0 0 8 0 3 5 6 5 2 4 
Participants grups cerca feina 29 36 16 12 46 0 19 36 38 23 18 36 
             
ECONOMAT SOCIAL                         

Famílies usuàries 621 555 566 536 573 552 568 605 653 617 605 603 
Total persones 1.900 1.714 1.743 1.627 1.738 1.639 1.665 1.761 1.889 1.737 1.732 1.712 
Menors d'edat      821 749 766 701 747 696 692 727 779 691 701 687 
Kg. aliments distribuïts 43.381 39.977 30.968 23.890 35.976 27.955 24.137 29.037 38.921 28.301 34.648 33.211 
 



 

 

 
Principals problemàtiques detectades en l'atenció social     

juliol 2016-març 2017 
    

abril-juny 2017 
    

INGRESSOS INSUFICIENTS    INGRESSOS INSUFICIENTS  

MALALTIA FÍSICA CRÒNICA    MALALTIA FÍSICA CRÒNICA  

DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS   DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS 
SENSE INGRESSOS    SENSE INGRESSOS   

ATUR SENSE SUBSIDI    ATUR SENSE SUBSIDI  

ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ    HABITATGE ALTRES   

HABITATGE ALTRES    ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ 
DEUTES    DIFICULTATS APRENENTATGE ESCOLAR 
INDICIS TRASTORNS MENTALS PSICOLÒGICS   DEUTES    

DIFICULTATS APRENENTATGE ESCOLAR   FAMÍLIA MONOPARENTAL  

 
SERVEIS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA            

             

Usuaris de cada servei juliol-16 agost16 set.-16 oct.-16 nov.-16 des.-16 gener-17 febrer17 març-17 abril-17 maig-17 juny-17 

Servei Nadó 
  

12 12 12 5 4 12 - - - 

Servei Racó dels Menut 26 22 23 16 16 15 - - - 

Centres Oberts 80   129 144 145 143 151 153 - - - 

Servei mesures alternatives             

Casos nous joves 0 0 5 3 0 0 2 1 1 0 2 0 
Casos nous adults 1 0 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0 

 



 

 

 
SERVEIS DEPENDÈNCIA I GENT GRAN            
             
Servei juliol-16 agost16 set.-16 oct.-16 nov.-16 des.-16 gener17 febrer17 març 17 abril-17 maig-17 juny-17 
Atenció Domicili - usuaris 182 175 186 178 176 172 170 168 166 167 179 178 
Atenció Domicili - hores 2.599 2.395 2.752 2.444 2.599 2.274 2.312 2.191 2.540 2.059 2.570 2.508 
             
Neteja de la llar - usuaris 67 59 74 67 72 68 66 68 68 66 74 76 
Neteja de la llar - hores 524 497 594 515 564 516 499 488 572 467 598 590 
             
Àpats a domicili - usuaris 44 41 39 46 45 52 45 45 47 46 48 47 
Àpats a domicili - àpats 1.156 1.034 1.037 1.154 1.154 1.254 1.215 1.049 1.132 1.166 1.191 1.202 
             
Menjador social - usuaris 48 45 45 43 43 45 55 45 53 45 43 43 
Menjador social - àpats 1.198 1.146 1.161 1.115 1.038 740 1.220 921 1.030 888 919 933 
             
Teleassistència - usuaris 1.111 1.108 1.121 1.138 1.134 1.132 1.118 1.111 1.150 1.154 1.166 1.158 

             

AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA SOCIAL           
             

Núm. d'AJUTS jul.-set. oct.-des. gener-març abril-juny     
Subministraments 82 39,0% 36 18,1% 50 18,5% 227 83,8%     
Habitatge 38 18,1% 38 19,1% 50 18,5% 37 13,7%     
Altres ajuts 90 42,9% 125 62,8% 171 63,1% 165 60,9%     
TOTAL ajuts 210   199   271   429       

             

Import AJUTS                     
Subministraments 1.641 3,2% 18.953 29,9% 5.622 7,8% 27.213 37,6%     
Habitatge 37.631 72,6% 33.256 52,4% 24.162 33,4% 17.532 24,2%     
Altres ajuts 12.564 24,2% 11.222 17,7% 42.564 58,8% 9.504 13,1%     
TOTAL import 51.836   63.431   72.348   54.249       
 



 

 

.
INDICADORS SOCIALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) - Esc.Mpals - Menjadors escolars (CCG)
2n TRIMESTRE 2017

INDICADORS
EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL

191 426 220 436 468 337 165 198 161 211 289 154
VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF

15,57 15,24 15,53 15,1 15,39 14,88 14,82 14,29 14,3 13,8 * (1) * (1)

Grau d'inserció borsa de treball de l'IMET %

*(1) Encara no han sortit les dades

Nombre consultes rebudes a l'IMET

Maig '17 Juny '17

índex d'atur %

26,32% 67,44%

Gener '17 Febrer '17 Març '17 Abril '17

19,05%

Nombre bonificacions Esc-Conservatori 
Mpal.Música M.M 

Nombre bonificacions llars municipals (La 
Baldufa i L'Escateret)

14

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017)

11

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017)

Nombre bonificacions Escola Municipal d'Art i 
Disseny 

54,84% 39,39% 51,28%

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

Nombre bonificacions Esc .Formació Aeronàtica

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % AJUTS / OBSERVACIONS 

983 657 al 50% / 326 al 100%

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS

0 --

Nombre ajudes menjadors escolars
(Consell Comarcal Garraf)

4

11 del 50% (5 de la Baldufa i 6 de l'Escateret)

1  del 15% / 3 del 20%

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

1 del 20% / 1 del 35% / 12 del 50%

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 



 

 

DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

    8. RECURSOS HUMANS. RATIFICAR L’ACORD DE LA MESA GENERAL 
DE NEGOCIACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
DEL DIA 18 DE GENER DE 2017.  (Exp. 299/2017-RHU) 

 
Vist l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
del dia 18 de gener de 2017, per a la negociació de la pròrroga de l’Acord regulador 
de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú del dia 1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017, es fa necessària la 
seva ratificació pel Ple Municipal. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
“RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú del dia 18 de gener de 2017, relatiu a la pròrroga de l’Acord regulador de les 
condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del 
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú des del dia 1 de gener de 2017 fins a 31 de desembre de 2017, el qual 
s’adjunta a aquesta proposta.” 
 
 
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ 
____________________________________________________________________ 
 
Sessió núm. 170118 
Dia:   18 de gener de 2017 
Lloc:   Servei de Recursos Humans 
 
Representants sindicals de la Mesa General de Negociació: 
 
Per la part sindical: 
 
5 representants de CCOO 
2 representants d'UGT 
1 representant del SFP 
 
 
Per part de l’Ajuntament: 
 
Glòria García Prieto   2a. tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 

     Hisenda, Seguretat i Recursos Humans 
Fermín Ortega Vázquez  Cap de servei de Recursos Humans 



 

 

 
 
Punts de l’ordre del dia 
 
1.  Pròrroga de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, des del dia 1 de gener de 2017 fins 
al 31 de desembre de 2017.  

 
Desenvolupament de la sessió 
 
La voluntat de la part de la Corporació municipal i dels representants dels empleats 
municipals és que es prorrogui tant l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
funcionaris com el Conveni col·lectiu de treball del personal laboral, des del dia 1 de 
gener fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Acord:  Prorrogar l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, des del dia 1 de gener de 2017 fins al 
31 de desembre de 2017. 
 
Totes les parts estan d’acord i es signa aquest document en forma de conformitat. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
 
 

   9. INTERVENCIÓ. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESTABLERTES 
A LA NOVACIÓ DEL PRÉSTEC HIPOTECARI FORMALITZAT ENTRE 
EL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES I CAIXABANK, 
APROVAT PEL PLE MUNICIPAL EL 13 DE FEBRER DE 2017. (Exp. 
6/2017-INT) 

 
Antecedents 
 
El Ple de 13 de febrer de 2017 va aprovar la novació del préstec hipotecari formalitzat 
entre el Consorci de Serveis a les Persones i Caixabank, d’acord amb l’aprovació de 
la Junta de Govern del Consorci de data 18 d’octubre de 2016. 
 
A la proposta de novació aprovada, el marge aplicat sobre l’Euríbor anual era de 
1,72%, mantenint el mateix venciment i amb un creixement anual de la quota 
d’amortització del 3,22%. 
 
El marge sobre el tipus variable aprovat s’ajustava a les condicions de prudència 
financera establertes a la Resolució de la Secretaría General del Tesoro y Política 



 

 

Financiera de 6 de juny de 2016, tot i que l’oferta inicial de Caixabank va ser 
l’aplicació d’un marge de l’1,75%. En aquest sentit l’entitat financera, per tal 
d’adaptar-se a les condicions de prudència, va rebaixar el marge sobre el tipus 
d’interès fins a l’1,72%, però ofertant un instrument de cobertura del tipus d’interès la 
prima del qual podia compensar la diferència de 3 punts del marge. 
 
Atès que el punt setè de la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera permet la novació d’operacions d’endeutament d’una 
entitat local en què el cost financer sigui superior al permès per prudència financera, 
sempre que l’operació tingui una vida mitjana residual superior a l’any, no es 
modifiqui el termini de l’operació i suposi una rebaixa del tipus d’interès, el Consorci 
de Serveis a les Persones i Caixabank han considerat convenient recuperar l’oferta 
inicial de l’1,75% de marge i a canvi deixar sense efecte la cobertura de tipus 
d’interès proposada. 
 
Atès que la proposta de novació suposa un estalvi al llarg de tota la vida de l’operació 
que supera els 2 milions d’euros. 
 
Normativa de referència 
 
• RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals. 
• RD Llei 17/2014, de mesures de sostenibilitat financera. 
• Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril. 
• Resolució de 4 de juliol del 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats 
locals. 

• DGPFAT: Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 
l’exercici 2017 (14 de juliol 2017). 

 
Per tot això, vist l’acord d’aprovació de la present proposta per part de la Junta de 
Govern del Consorci de Serveis a les Persones de 18 de juliol del 2017, i informada la 
proposta a la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, aquest 
Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació de les condicions financeres de la novació del 
préstec hipotecari formalitzat entre el Consorci de Serveis a les Persones i 
Caixabank, aprovat pel Ple municipal en data 13 de febrer del 2017. Les condicions 
financeres modificades de la novació són: 
 

- Tipus d’interès: Euríbor anual més un marge de l’1,75% 

- Ràtio de creixement anual de la quota: 3,22% 

- Mateix venciment que l’operació inicial. 



 

 

Aquesta modificació de la novació de l’operació d’endeutament va ser aprovada per 
la Junta de Govern del Consorci de Serveis a les Persones en sessió del dia 18 de 
juliol de 2017. 
 
SEGON. Trametre l’expedient a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del  Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda   
de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan de tutela financera de les entitats locals, 
a efectes de comunicació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

 10. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE 
MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ 2017-2021. (Exp. 17/2017-CON) 

 
Relació de fets 
 
El 19 de gener de 2015, el Ple Municipal va aprovar l’Ordenança municipal de 
mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.  Aquest text té 
com a objectiu principal l’establiment d’un marc normatiu de convivència social i 
respecte mutu, que fomenti la cohesió social, les relacions respectuoses entre la 
ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu, per tal que tothom pugui 
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i 
esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat 
d’expressions i de formes de vida diverses existents a la ciutat.   
 
Atès que el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019, en l’eix Igualtat d’oportunitats 
i cohesió social, en el marc de l’objectiu de promoure el civisme com a eina clau per a 
fomentar la convivència, preveu redactar, donar a conèixer i desplegar un pla de xoc 
de civisme de la mà de tots els agents implicats. 
 
Atès que s’ha elaborat el Pla de Mesures per fomentar el civisme i la convivència 
a Vilanova i la Geltrú 2017-2021, com a eina clau de promoció de la convivència, 
seguint les línies estratègiques de les polítiques de civisme i convivència de la ciutat, 
a partir de les necessitats i inquietuds detectades a través del procés participatiu, 
obert a la ciutadania i entitats, que han complementat el treball previ realitzat a nivell 
intern, amb l’elaboració de l’Aproximació diagnòstica del civisme a Vilanova i la 
Geltrú i propostes d’intervenció. 
 



 

 

A partir d'aquestes necessitats, inquietuds i preocupacions ciutadanes entorn el 
civisme i la convivència, i dels criteris del Pla, s’han estructurat dos eixos estratègics  
que inclouen els objectius estratègics i operatius, i el ventall d’accions necessàries 
per tal d’assolir-los i que són: Prevenció i Sensibilització i Gestió dels conflictes, 
sanció i reparació. 
 
Atès que el Pla de Mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i 
la Geltrú 2017 - 2021, pretén ser una eina útil que permeti avançar cap a una ciutat 
on el diàleg i el respecte conformin part del comportament quotidià.  
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 
  
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD: 

 
“ÚNIC. Aprovar el  Pla de Mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova 
i la Geltrú 2017-2021, el qual s’annexa.” 
 
 

PLA DE MESURES PER AL FOMENT DEL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA  
A VILANOVA I LA GELTRÚ  

2017-2021 
 

Índex    
 
1.  Presentació 

2.  Introducció 

3.  Marc conceptual i legal 

4.  Antecedents i procés d’elaboració del pla 

5.  Resum de la diagnosi i primeres conclusions 

5.1.  Necessitats, inquietuds i preocupacions detectades 
5.2.  Accions de prevenció i sensibilització 
5.3.  Accions de gestió dels conflictes, sanció i reparació 
5.4.  Primeres conclusions 

6.  Pla d’Acció 



 

 

6.1.  Criteris 
6.2.  Prioritats 
6.3.  Eixos estratègics 
6.4.  Esquema 
6.5.  Resum de les accions per a cada un dels eixos, objectius 

estratègics i operatius 
6.6.  Accions 
6.7.  Seguiment 
 

******** 
 
 

1. Presentació 
Tenim a les nostres mans el Pla de Mesures per al Foment del Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú. Un Pla que concreta com assolir els objectius i les 
fites que ens hem proposat per sensibilitzar la ciutadania i canviar les actituds 
incíviques i els conflictes d’interessos que es produeixen, de tant en tant, en una 
ciutat dinàmica com la nostra.  
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat viva que fa un ús intens de l’espai públic. Aquesta 
visió i utilització de la ciutat no pot ser concebuda només amb paràmetres i factors 
quantificables, sinó que la ciutat esdevé constructora i transmissora de valors, 
d’espais de relació generadors del sentiment de pertinença a una comunitat. En 
definitiva, un espai de cohesió social des del valors públics i des d’una ciutadania 
activa i compromesa.  
 
Al llarg de la lectura del Pla podreu constatar com el concepte de ciutadania agafa 
protagonisme des d’aquest lloc indispensable de ser destinatari de drets i deures, des 
d’aquest posicionament que ens permet construir una col·lectivitat inclusiva amb 
interessos comuns i compartits. És en la mesura en què ens sentim ciutadania i que 
en formem part, que la nostra actitud és de respecte i d’acceptació de valors i normes 
de comportament comuns que faciliten la convivència. 
 
Aquest Pla d’acció va també lligat a l’Ordenança de Mesures per Fomentar el Civisme 
i la Convivència, que té com a objectiu principal l’establiment d’un marc normatiu de 
convivència social i respecte mutu per fomentar la cohesió social, les relacions 
respectuoses entre la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu. És en aquest 
camí on tothom podrà desenvolupar les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de 
trobada i esbarjo en llibertat; on es fan presents el respecte a la dignitat i als drets 
dels altres i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses que coexisteixen 
a la ciutat.   
 
Cal el compromís de tothom, perquè només des del treball conjunt i compartit entre 
ciutadania i administració podrem avançar encara més en crear aquesta societat més 
justa i lliure que totes i tots volem.  
 



 

 

Teresa Llorens i Carbonell 

Tercera Tinenta d’Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat 

 

2.  Introducció 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha elaborat el present Pla de mesures per al 
foment del civisme i la convivència com a eina prioritària per millorar la situació del 
municipi en aquesta matèria. 
 
El document s’estructura en tres parts diferenciades:  
 

- Marc conceptual i antecedents: Introducció al marc legal en què s’emmarca 
el pla i els antecedents que el precedeixen. 

 
- Diagnosi: resum de la diagnosi elaborada per persones professionals 

tècniques de l’ajuntament durant el 2015 i 2016 i de la realitzada a partir del 
procés participatiu obert a la ciutadania dut a terme entre el desembre del 
2016 fins el febrer del 2017. En aquest apartat es posa de relleu quins són els 
actors i serveis que intervenen, les problemàtiques que es detecten i les 
actuacions que es desenvolupen, ja sigui per fer-hi front com per prevenir-les. 

 
- Pla d’Acció: es presenta l’estratègia sorgida des del procés de treball tècnic i 

del procés de participació ciutadana (esmentats anteriorment) i es defineixen 
els eixos, els objectius estratègics i operatius i les accions per abordar les 
qüestions relacionades amb el civisme i la convivència al municipi.  

 
 

3. Marc conceptual i legal       
La complexitat de les societats modernes fa que les ciutats esdevinguin espais de 
confluència de necessitats diverses i, per tant, també variïn les maneres de satisfer-
les i gestionar-les. La convivència suposa compartir espais, i una interacció constant 
entre les persones on poden generar-se i confluir multitud de situacions. La ciutat, per 
tant, esdevé l’escenari on es desenvolupa la convivència, la qual pot expressar-se de 
diferents formes i maneres. D’aquesta expressió de “diferent”, es genera el que 
s’anomena la qualitat de la convivència i que té a veure amb tres criteris: criteri 
d’accessibilitat en què tothom potencialment podria accedir, criteri de compatibilitat 
dels usos per diferents col·lectius i criteri de corresponsabilitat, com la capacitat dels 
individus de generar sinergies entre ells i elles. En aquest marc pot aparèixer el 
conflicte, un marc d’interessos contraposat en què les persones o els agents poden 
no arribar a acords.  
 
Un concepte estretament lligat al de la convivència és el civisme. El civisme “(...) fa 
referència a la capacitat de les persones d’actuar de manera respectuosa en les 



 

 

relacions interpersonals i amb la ciutat en el seu conjunt com a espai físic”1. En 
aquest sentit, el terme civisme comporta una ciutadania activa, responsable i 
compromesa amb tot allò que és col·lectiu. 
   
Per tant, la convivència comporta disposar d’uns acords, pautes implícites i normes 
explícites que són compartides pels membres d’un mateix col·lectiu, en aquest cas la 
ciutadania de Vilanova i la Geltrú. En el moment que apareix el conflicte, derivat de 
situacions de desacord, irresponsabilitat en les accions o falta de compromís en allò 
comú, l’administració local té un paper central a l’hora de gestionar aquests 
desacords i diferències. Així, les administracions locals actuen sota un règim ben 
definit de competències que li són pròpies i que estan regulades, entre d’altres, per 
la Llei de bases del règim local 7/1985. Aquestes normes marquen àmbits lligats a 
la convivència on la responsabilitat correspon al municipi i així, el marc 
competencial queda definit en l’article 25 d’aquesta llei, d’aquests els que tenen 
rellevància sobre la convivència són: 
 

-  La seguretat dels espais públics. 
-  L’ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes. 
-  L’ordenació, gestió i execució de la disciplina urbanística, així com la 

promoció i gestió d’habitatges, parcs, jardins, etc.  
-  La protecció del medi ambient i tractament de residus. 
-  La protecció de la salubritat pública. 
-  La prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.  
-  Generar activitats i equipaments culturals i socials. 
-  La participació en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb 

l’administració educativa. El foment de la convivència està estretament 
relacionat amb la tasca pedagògica de l’educació, de manera que es 
potenciï: 
o El respecte a la diferència en un context de diversitat i pluralitat. 
o El saber i voler compartir un conjunt de pautes, normes i valors socials. 
o El sentir-se co-responsable i co-partícip del que passi a la ciutat. 

 
Un altra base legal que sosté conceptualment una política pública de foment de la 
convivència és la Carta Europea de la Salvaguarda dels drets humans a la ciutat2 
aprovada al municipi de Saint-Denis l’any 2000 i que ha estat signada des 
d’aleshores per més de cent municipis de la província de Barcelona, entre els que es 
troba Vilanova i la Geltrú, que la va signar en la sessió plenària del mes de desembre 
de 2004. 
 
A nivell  municipal es troba l’Ordenança de mesures per fomentar el  civisme i la 
convivència a Vilanova i la Geltrú, que va ser aprovada pel Ple Municipal de 19 de 
gener de 2015 amb l’objectiu de “... preservar l’espai públic i privat amb incidència a 
l’espai públic o quan afecta les relacions de veïnatge, com a lloc de civisme i 
convivència, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves 

                                                 
1  Paràgraf extret del document “Marc conceptual de la convivència” de la Diputació de Barcelona. 

2 http://www.diba.es/participacio/dretshumans/carta.asp 

 



 

 

activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat 
i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses 
existents a la ciutat”. Aquesta, per tant, és l’eina legal municipal de què es dota 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per abordar la complexitat del civisme i la 
convivència al municipi i a la qual s’ha de sumar l’oportunitat de comptar amb el 
present Pla de mesures per al foment del civisme i la convivència a Vilanova i la 
Geltrú. 

 

4. Antecedents i procés d’elaboració del Pla 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovava el dia 19 de gener de l'any 
2015 l'Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú.  Prèviament a l’elaboració de l’Ordenança, l’any 2012 es va engegar el procés 
participatiu "Vius i Convius. Digues la teva" amb  la voluntat de recollir diferents 
visions i aportacions ciutadanes i es va tenir en compte també l’Informe del defensor  
de la ciutadania de 19 de novembre de 2012. 
  
Lligat a l’ordenança, en la seva aprovació inicial, s’adjuntava un  Pla d’Acció de 
Mesures de Foment del Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, que recollia el 
compromís municipal de treballar a favor de la convivència i la cohesió social, amb la 
voluntat d’atendre les diferents realitats existents a la ciutat. Aquest pla volia 
contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat, promovent el civisme, la cultura del 
diàleg, la convivència i l’ús de l’espai comú entre la ciutadania.  
 
Tot i així, durant tot el 2015 i fins a l’actualitat, es produeix un degoteig d'accions 
incíviques que malmeten la ciutat i que, com a conseqüència, comporta que es 
destinin gran quantitat de recursos municipals per pal·liar-ne els efectes, sense 
assolir prou consciència col·lectiva. 
 
El Pla d'Actuació Municipal 2015 / 2019 (PAM), en l’eix Igualtat d’oportunitats i 
cohesió social, en el marc de l’objectiu de promoure el civisme com a eina clau per a 
fomentar la convivència, preveu redactar, donar a conèixer i desplegar un document 
actualitzat del Pla de mesures per al foment del civisme i la convivència de la mà de 
tots els agents implicats.  
 
Per elaborar el Pla de Mesures per al foment del civisme i la convivència 2017 – 
2021, es du a terme un procés participatiu específic i es recupera la informació de: 
 

- El procés participatiu i l’informe del Defensor de la Ciutadania, previ a 
l’aprovació de l’ordenança. 

- El procés de treball intern que s’havia desenvolupat al llarg del 2015 i 2016. 
 
Procés de treball intern de l’ajuntament: elaborat al llarg del 2015 i 2016 i 
liderat des la Regidoria de Convivència i Equitat, amb la participació de diferents 
serveis municipals: Serveis Viaris i Mobilitat, Serveis Socials, Salut, Policia Local, 
Joventut, Unitat de Gestió d'Expedients Sancionadors, Comunicació, Cultura, 
Urbanisme, Llicències i Disciplina, Esports, Medi Ambient, Educació, Promoció 



 

 

econòmica i projecció exterior, Participació, Cooperació, Gent Gran, Infància i 
Adolescència i Recaptació. El procés es va desenvolupar a partir de dues 
sessions de treball que tenien com a objectiu recollir les accions municipals en 
aquest àmbit, reflexions, idees  i propostes de les persones participants. El 
resultat es va recollir en el document Aproximació diagnòstica del civisme a 
Vilanova i la Geltrú i propostes d’intervenció que també incloïa les dades extretes 
a partir d’accions municipals que es duen a terme periòdicament i que permeten 
detectar les necessitats, inquietuds i preocupacions de la ciutadania entorn del 
civisme i la convivència a la ciutat: 

 Fòrums municipals com la Mesa de Gent Gran, Consell Municipal 
d’Associacions de Veïns 

 Cicle de trobades: Alcaldessa al teu barri 
 Gestió de queixes de la ciutadania entorn el civisme i la 

convivència a l’espai públic  
 
Procés de participació ciutadana: realitzat durant desembre 2016 - febrer 2017. 
L’objectiu era complementar el treball intern que prèviament havia realitzat 
l’ajuntament i poder incloure les aportacions de la ciutadania i demanar la 
implicació de les entitats, el teixit comercial, de restauració, d'oci nocturn i turístic 
de la ciutat.  
 
Els espais de treball van comptar amb la participació de 250 persones i van ser 
els següents: 

 Sessió inicial del procés participatiu (14 de desembre de 2016):  
o Exposició del recull diagnòstic i les accions desenvolupades fins el 

moment. 
o Presentació del procés participatiu.  
o Distribució d’un qüestionari sobre el civisme i la convivència al 

municipi. 
 Tallers de debat de propostes (10 i 14 de gener de 2017), obert a la 

ciutadania i agents socials i econòmics dels municipi. 
 Tallers propositius amb infants de 5è de primària a les escoles publiques: 

Arjau, Cossetània, Les Providències, El Cim, Les Tereses i Llebetx, del 
municipi del 23 de gener al 2 de febrer de 2017. 

 Tallers de propostes al Centre Obert del Centre Cívic Sant, Joan amb 
joves de 12 a 15 anys (26 i 30 de gener de 2017). 

 



 

 

 
Tallers de debat de propostes obert a la ciutadania i entitats. 14 de gener de 2017 

 

 

 
Taller a l'escola Arjau amb infants de 5è de primària. 23 de gener de 2017 

 

 

 

 

 

Taller realitzat al Centre Obert amb adolescents. 26 de gener 2017 
 

 
El Pla de mesures pel foment del civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú 
parteix, doncs, d’un treball extens d’implicació dels diferents agents del municipi que 
ha permès plasmar la seva visió global.  
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resum de la diagnosi i primeres conclusions 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment la diagnosi ha estat fruit de diferents processos 
de participació i treball. A continuació s’exposen les necessitats, inquietuds i 
preocupacions detectades entorn el civisme i la convivència a la ciutat i les accions 
municipals, tant pel que fa a la prevenció i sensibilització com a la gestió dels 
conflictes, sanció i reparació.  

 

5.1. Necessitats, inquietuds i preocupacions detectades 

 

- Actituds vandàliques 

Aquestes tenen a veure especialment amb les destrosses en el mobiliari urbà i la 
crema de contenidors.  
 
 



 

 

La necessitat de més respecte i d’un control més exhaustiu per tal d’impedir la 
malmesa de mobiliari urbà i de pintades i grafits realitzades a les façanes i als 
edificis públics. 

 
- Tinença  d’animals 
 
Tenen a veure amb les necessitats següents:  

• Que els animals domèstics disposin d’un xip que permeti conèixer el cens i 
les persones responsables de tenir-ne cura. 

• Que els gossos vagin correctament lligats, i que hi hagi un control de 
gossos de races perilloses. 

• Que no es doni de menjar a gats i gossos abandonats a la ciutat, com a 
mesura de salubritat i de control de població. 

• Les defecacions de gossos al carrer, i les miccions a fanals i façanes de 
les cases que provoquen corrosió en els elements metàl·lics. 

 
- Ús dels contenidors 
 
Es destaca especialment l’abocament de residus fora dels espais habilitats per a 
la seva contenció. 
 
- Problemes de circulació 
 
Aspectes com la conducció imprudent de vehicles amb i sense motor, o la manca 
de respecte a les senyalitzacions:  

•  El risc de la circulació de bicicletes, patins i monopatins en zones de 
vianants, com voreres, passejos i zones on no hi ha carril bici, que 
poden generar possibles accidents i molèsties als vianants. 

•  El perill que suposa que vehicles amb motor acostumin a aparcar en 
els xamfrans de les cruïlles dels carrers impossibilitant la visibilitat i 
que es produeixin possibles accidents. 
 

- Contaminació acústica 
 

•  Sorolls produïts en horari nocturn, de 23 a 7h, en zones on es 
consumeixen begudes fora dels establiments, al carrer. Aquesta 
situació provoca molèsties al veïnat i brutícia al carrer. 

•  Molèsties al veïnatge produïdes pels sorolls que es realitzen en els 
establiments de restauració i bars musicals de la zona urbana de la 
ciutat, sobretot a la via pública, degudes a concentracions de gent al 
carrer que entren i surten dels locals. 

•  Molèsties entre veïnatge produïdes pels sorolls domèstics, com ara  
les televisions, ràdio o aparells musicals, així com pels motors i equips 
d’aire condicionat en horari nocturn. 
 

- Seguretat i sexisme a l’espai públic. Necessitat de posar les condicions 
necessàries per tal de garantir la seguretat a l’espai públic, especialment per a 
les dones. 



 

 

•  Major presència de patrulles policials en horari nocturn, en punts 
negres de la ciutat. 

•  Millorar la mobilitat. 
•  Resoldre la problemàtica  de l’enllumenat de la ciutat. 

 

5.2. Accions de prevenció i sensibilització 
 
Des de l’Ajuntament es duen a terme, de forma gairebé permanent, diferents accions 
de caràcter preventiu, comunitari, formatiu, educador i mediador amb l’objectiu de 
promoure els valors del civisme i la convivència.   
 

- Tallers o concursos adreçats a infants i joves de primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius, amb l’objectiu d’afavorir el respecte cap a un 
mateix/a i cap a l'altre i el sentiment de pertinença a la comunitat, a través del 
treball de continguts molt diversos: memòria històrica, respecte envers la gent 
gran, coneixement de l’Ajuntament, prejudicis i discriminació, estereotips 
sexuals i de gènere, relacions afectives igualitàries,  prevenció en el consum 
de tòxics, sostenibilitat i tinença responsable d’animals, etc. 

 
-  Campanyes comunicatives: Durant l'any 2015 es va realitzar la campanya 

comunicativa Gaudim la ciutat! amb l’objectiu de difondre la recent aprovada 
ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la Convivència. Va consistir 
en la publicació al Diari de Vilanova d’un article d'opinió i de les píndoles 
informatives Un treball en comú, durant tres setmanes, que també es van 
emetre per Canal Blau ràdio i televisió. La publicació al web municipal d’un 
bàner d’accés a l’Ordenança. I el disseny d’un díptic informatiu Gaudim la 
ciutat! Entre totes i tots fem realitat el respecte a les persones i a 
l’entorn. Idees claus de l’ordenança de civisme i convivència, que es va 
repartir a entitats, centres educatius, equipaments i/o serveis públics i entre la 
ciutadania a través dels agents de civisme que realitzaven alhora tasques de 
sensibilització i informació a peu de carrer. 

 
- Col·laboracions entre els directors/es de la Xarxa de Centres Cívics i el servei 

de policia de barri. 
 
- Visites als barris per part de l’alcaldessa i l’equip de govern amb les 

Associacions de veïns/es per tal d’exposar i canalitzar conflictes a la via 
pública. 

 

5.3. Accions de gestió dels conflictes, sanció i reparació 

Les accions que es duen a terme en aquest àmbit es divideixen en dues tipologies, 
les relacionades amb la ciutadania i les relacionades amb la preservació de l’espai 
públic. 
 
En relació amb la ciutadania 
 



 

 

L’organització municipal compta amb serveis de suport a la gestió dels conflictes i, en 
aplicació de l’Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú, amb un sistema sancionador que té com a eix principal la 
possibilitat de mesures alternatives al paper pecuniari de les sancions. 
 

- Gestió d’incidències de convivència a l’espai públic. Des de diferents 
serveis municipals es canalitza i dóna resposta a queixes i suggeriments 
ciutadans amb relació al civisme i la convivència a l’espai públic. 

- El Servei de Mediació ciutadana s’ofereix com un espai de suport per 
resoldre els conflictes entre veïns i veïnes i en l’ús de l’espai públic, entre 
d’altres. 

- La Policia Local realitza diferents intervencions relacionades amb el civisme, 
tot i que majoritàriament estan relacionades amb el trànsit. Cal destacar 
l'increment de les intervencions fruit de l'aplicació de la nova ordenança de 
civisme i convivència aprovada l'any 2015. 

- La Unitat d’Expedients Sancionadors gestiona els expedients sancionadors 
derivats de  l’aplicació de l’Ordenança per fomentar el civisme i la convivència. 

- El Servei de Mesures Alternatives realitza accions reparadores-educatives 
amb joves que han comès alguna falta o delicte, mediacions amb joves que 
han provocat danys al patrimoni municipal o col·labora amb el Sistema de 
Justícia oferint llocs on les persones puguin fer el compliment de les Mesures 
Penals Alternatives. Per a cada tipus de conducta sancionada a reparar, des 
del SMA hi ha establertes diferents accions.  

- El Servei de Llicències i Disciplina sovint manté contacte directe amb els 
establiments que, pel seu funcionament, provoquen molèsties veïnals, i que 
en molts casos requereixen l’aplicació de mesures correctores per resoldre-les 
i garantir la convivència entre veïnat i establiments. Per exemple, hi ha 
establiments que disposen d’horaris reduïts a causa d’incompliment amb 
l’ordenança de soroll. 

En relació amb la preservació de la infraestructura, el mobiliari urbà i l’espai 
públic 
 
Des de la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat es realitzen accions municipals 
que restitueixen el bon estat de la ciutat (reposició de contenidors i mobiliari urbà, 
neteja de parets i d’altres espais...).  
 
Des de Serveis Jurídics de Serveis Viaris i Mobilitat es tramiten expedients 
administratius per tal d’exigir la responsabilitat pels danys causats al patrimoni 
municipal. 
 

5.4. Primeres conclusions 

Del treball desenvolupat al llarg del procés de diagnosi i elaboració del Pla de 
mesures per al foment del civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú s’extreuen 
les següents conclusions: 
 



 

 

- Es constata que el procés ha permès una actitud proactiva i de generació de 
propostes que van més enllà de la queixa. 

- S’evidencia el lligam entre el civisme i la convivència, els diferents usos de 
l’espai públic i  la diversitat d’interessos de la ciutadania. 

- Es posa de relleu la voluntat ciutadana de tenir una ciutat neta, cuidada, 
amable..., així com la possibilitat de sumar sinergies amb actors del teixit 
associatiu i del sector econòmic i social. 

- Es considera que l’Ordenança de Mesures per fomentar el civisme i la 
convivència a Vilanova i la Geltrú i la prioritat política expressada en el Pla 
d’Actuació Municipal 2015 – 2019, són eines impulsores per abordar el 
civisme i la convivència a la ciutat. 

- Es valora que cal una major sensibilitat de la ciutadania per tal d’augmentar 
l’empatia i el  respecte mutu. 

- Es fa palesa la necessitat d’una major presa de consciència per part de la 
ciutadania de que l’ús de l’espai comú, i també del privat, té o pot tenir 
impacte en les relacions de veïnatge i la convivència. 

- S’evidencia l’ampli ventall d’accions dutes a terme fins ara a nivell preventiu i 
l’èxit de les accions realitzades des del Servei de Mesures Alternatives, també 
la necessitar d’ampliar-ne l’abast. 

- La majoria de les propostes recollides en el present Pla s’han generat des de 
la perspectiva de la prevenció i la sensibilització. 

- S’observa la necessitat d’una major incidència en qüestions com ara les 
dificultats de cobrament d’algunes sancions, el baix percentatge de persones 
que s’acullen al SMA, la complexitat de procediments burocràtics, la 
necessitat d’un programa informàtic que unifiqui indicadors i permeti una visió 
global de les intervencions que es duen a terme, la  dificultat d’identificació de 
les persones infractores en determinades situacions... 

6. Pla d’Acció 
 

6.1.  Criteris del Pla 

L’orientació i definició del Pla de mesures per al foment del civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú s’ha basat en els següents criteris: 
 

- Vetllar per un espai públic respectuós i segur.  
- Tenir present la diversitat, les necessitats de la ciutadania segons les diferents 

franges d’edat  i  els col·lectius als quals pertanyi.  
- Establir el respecte per un mateix/a i els altres en el centre de les accions i les 

relacions personals en el marc de l’espai públic. 
- Fomentar el sentit de pertinença, la responsabilitat personal i col·lectiva en tot 

allò que afecta al municipi i a la ciutadania. 
- Implementar mesures encaminades a pensar la ciutat i el seu ús amb 

perspectiva de gènere i intergeracional, d’accessibilitat...  
- Preservar l’espai públic com a lloc de  civisme i convivència, on totes les 

persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure 
circulació, d’oci, de trobada i d’esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als 



 

 

drets dels altres i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses 
existents a la ciutat. 

- Donar resposta a les necessitats, inquietuds i preocupacions entorn el civisme 
i la convivència a la ciutat. 

- Adequar els serveis i recursos municipals al marc legislatiu a partir de 
l’Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i 
la Geltrú. 

- Optimitzar els recursos existents. 
- Establir un marc comú de treball i potenciar la coordinació i el treball 

transversal entre els diferents serveis, entitats i agents socials, per dur a terme 
programes, projectes i accions de forma coordinada. 

- Establir una organització i sistema de treball que permeti desenvolupar les 
diferents accions i realitzar-ne el seguiment i l’avaluació. 

 
6.2.  Prioritats del Pla d’Acció 

Les prioritats del Pla d’acció sorgeixen de les inquietuds i preocupacions ciutadanes 
observades i recollides, per una banda, a l’Aproximació diagnòstica del civisme a 
Vilanova i la Geltrú del treball conjunt dels diferents serveis municipals, i de l’altra, de 
les aportacions ciutadanes recollides en els espais de participació ciutadana de 
caràcter propositiu habilitats amb aquest objectiu. 
 
Fan referència a les temàtiques més àmpliament explicades en l’apartat  Resum de la 
diagnosi i primeres conclusions i que són les que segueixen: 
 

- Actituds vandàliques 

- Tinença d’animals 

- Ús dels contenidors 

- Problemes de circulació 

- Contaminació acústica 

- Seguretat i sexisme a l’espai públic 

 

 

6.3. Eixos estratègics 

A partir de les necessitats, inquietuds i preocupacions ciutadanes entorn el civisme i 
la convivència i dels criteris del Pla, s’estructuren dos eixos estratègics que inclouen 
els objectius i el ventall d’accions necessàries per tal d’assolir-los.  
 

⇒ Eix Estratègic 1: Prevenció i Sensibilització 

⇒ Eix estratègic 2: Gestió dels conflictes, sanció i reparació 
 
A continuació es troba l’esquema del Pla i el resum de les accions per cada un dels 
eixos, objectius estratègics i operatius (punts 6.4 i 6.5). 



 

 

 
Les accions estan relacionades amb l’objectiu operatiu principalment, tot i que 
algunes d’elles poden donar resposta a més d’un objectiu. 
 
En l’apartat 6.6, on es detallen les accions, les propostes noves incorporades al 
present Pla es senyalitzen amb el símbol següent:  

 

En aquest darrer apartat, a la casella de “cost anual” es contemplen únicament les 
despeses directes generades per l'acció, i no les despeses derivades del Capítol I, ni 
d'utilització de les infraestructures. 
 



 

 

 

6.4.  Esquema del Pla de Mesures per al foment del civisme i la convivència Vilanova i la Geltrú  

 

 

GESTIÓ DELS CONFLICTES, SANCIÓ I REPARACIÓ

En aquest eix es descriuen les actuacions que tenen a veure amb la
gestió dels conflictes just en el moment en que es produeixen o un cop
ja s’han produït. La voluntat és que les persones implicades prenguin
consciència de les molèsties o perjudicis que generen a altres o a la
comunitat en el seu conjunt, i se’n responsabilitzin assumint-ne les
conseqüències.

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

En aquest eix es detallen les actuacions de sensibilització
adreçades a la ciutadania amb la voluntat d’afavorir el
respecte cap un mateix/a i per a l’altre, i el sentiment de
pertinença a la comunitat a través de tallers, xerrades,
celebració de diades, campanyes comunicatives, etc.
Es troben també en aquest eix els serveis i programes
encarats a facilitar els diferents usos de l’espai públic i que
alhora contribueixen a evitar les situacions que provoquen
molèsties o perjudicis a la comunitat i de conflictes de
convivència a la ciutat.

Afavorir la conciliació de
necessitats i interessos
diversos en l'ús de l'espai
públic.

Promoure la cultura
del diàleg com a
mètode de
resolució de
conflictes.

Potenciar les
mesures
alternatives a les
sancions
econòmiques.

Millorar el sistema
sancionador de les
conductes incíviques que
es produeixin a la ciutat.
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Oferir la 
possibilitat de 

realitzar accions 
reparadores i 

educatives com a 
mesura 

alternativa al 
compliment de 

les sancions 
econòmiques

Introduir 
millores en el 

sistema de gestió 
de les sancions i 
reclamacions per 

danys al 
patrimoni

Oferir eines per a la 
gestió pacífica dels 

conflictes

Fomentar el respecte per 
a un/a mateix, el sentit de 
pertinença i la consciència 
cívica.

Mantenir les propostes de 
sensibilització adreçades a 
infants i joves i ampliar-ne 
a la ciutadania en general

Dur a terme campanyes de 
divulgació i sensibilització 

ciutadana a través dels 
mitjans de comunicació

Facilitar la 
corresponsabilitazació de 

les entitats i agents 
econòmics i socials

Donar a conèixer a la 
ciutadania els costos 

econòmics, físics i morals 
de les  accions incíviques

Dotar a la ciutat de 
programes i recursos que 
facilitin els diferents usos 

de l’espai públic

Incorporar elements a 
l’espai públic que facilitin 

un comportament cívic
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6.5. Resum de les accions per a cada un dels eixos, objectius estratègics i operatius 

 

Disseny ciutat: 
conciliació usos 

espai públic

Patis Oberts

Regular espais 
bici

Espai 
multifuncional 
d’oci nocturn 

Projecte G: 
catàleg de murs. 
Art mural urbà

Més parcs 
infantils 

Millorar voreres

Estudi sobre 
efecte terrasses  
a l’espai públic

Senyalització 
espai públic 

temes civisme

Fer us mobiliari 
urbà per abordar 

problemes 
convivència 

Coherència 
imatge rètols i 
senyalització 

Infraestructures 
que facilitin espai 

net (lavabos, 
papereres...)

Millora 
enllumenat públic

Minimitzar la 
brutícia 

d’animals 
domèstics

Revisar  dotació i 
col·locació 

contenidors

Tallers 
dirigits a 
infants i 

joves 

Mercats
Festes
Fires

Premis
Assessora

-ments

Voluntari-
at civisme 

Agents de 
civisme

Treball 
amb 

pares i 
mares 

Campanyes 
informatives i 
preventives 

consum de tòxics 

Campanya 
platges netes

Campanya
Viure! Vilanova!

És fàcil

Difondre 
periòdicament 

contingut 
ordenança 

Campanya 
sensibilitzar 

sexisme a 
l’espai públic

Protocol ús de la 
nau del 

Ferrocarril 

Compromís, 
formació i 

col·laboració 
entitats en la 

cura de l’espai 
públic

Setmana de la 
mobilitat

Promoció civisme 
en la base de les 

subvencions 

Col·laboració 
directors/es 

centre cívics  i 
Policia Local 

Formació a 
agents socials i 

econòmics

Comunicar a les 
Entitats 

valoració 
econòmica de 

mesures de 
neteja de les 

activitats

Informar, a 
través de les 

xarxes del cost 
de la restitució 
mobiliari urbà 

Divulgar ús 
contenidors  i 

deixalleria

1. EIX ESTRATÈGIC: PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Fomentar el respecte per a un mateix i als altres i la 
consciència cívica

Afavorir la conciliació de necessitats i interessos 
diversos en l’ús de l’espai públic

Mantenir 
propostes de 
sensibilització 
adreçades a 

infants i joves i 
ampliar-ho a la 

ciutadania

Dur a terme 
campanyes de 

divulgació i 
sensibilització 

ciutadana a 
través dels 
mitjans de 

comunicació 

Facilitar la 
corresponsabilit

-zació de les 
entitats i agents 

econòmics i 
socials

Donar a 
conèixer a la 

ciutadania els 
costos 

econòmics, 
físics, morals de 

les accions 
incíviques

Dotar a la ciutat de 
programes i recursos que 

facilitin els diferents usos de 
l’espai públic

Incorporar elements a l’espai 
públic que facilitin el 

compromís cívic



 

 

 

 

Seguiment de la 
recaptació 
sancions 

Agents cívics 

Gestió incidències 
de convivència 

espai públic

Servei de 
mediació

Projecte Phylé

Augmentar 
presència 

policial en zones 
de reiterades 
infraccions  en 
actes vandàlics 

Programa 
informàtic 

recollida de 
dades 

compartides que 
permeti visió 
global de les 

intervencions 

Definir model de 
gestió de 
sancions 

Servei de mesures 
alternatives 

Fórmula que permeti 
augmentar les 
persones que 
s’acullen SMA

Revisar les 
obligacions per a 

la tinença 
d’animals 
domèstics

2. EIX ESTRATÈGIC: GESTIÓ DE CONFLICTES, SANCIÓ I REPARACIÓ

Promoure la cultura del diàleg com
a mètode de resolució de
conflictes

Millorar el sistema sancionador de 
conductes incíviques que es 

produeixen a la ciutat

Potenciar les mesures alternatives 
a la sanció econòmica

Oferir eines per 
a la gestió 

pacífica dels 
conflictes 

Introduir millores en el sistema de 
gestió de les sancions i reclamacions 

per danys al patrimoni

Oferir la possibilitat de 
realitzar accions 

reparadores i educatives 
com a mesures de les 

sancions econòmiques

Accions per 
abordar la 

violència sexista 
en espais d’oci



 

 

6.6. Accions 

 

EIX ESTRATÈGIC 1:  Prevenció i sensibilització 
 
1.1.  Objectiu estratègic: Fomentar el respecte cap a un/a mateix/a, el sentit de pertinença i la consciència cívica. 

1.1.1 Objectiu operatiu: Mantenir les propostes de sensibilització adreçades a infants i joves i ampliar-ne a la ciutadania 
en general. 
 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Projecte Compartim. Espai de trobada setmanal obert 
a les famílies d’alguns centres educatius amb 
l’objectiu de fer créixer l’hàbit de la relació, la conversa 
amable, l'intercanvi d’experiències i el respecte a la 
diferència. 

Convivència i 
Equitat 

Educació  

Escoles primària 

Curs escolar 355€  Número de persones  

Número escoles 

Valoració qualitativa 

Tallers al voltant de la diversitat, prejudicis i civisme Convivència i 
Equitat 

Educació 

Escoles primària 

Instituts 

Curs escolar 2.792€ Nombre tallers 

Enquesta satisfacció  

Nombre alumnes 

Nombre centres 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Tallers al voltant de la cultura del diàleg Convivència i 
Equitat 

Educació 

Escoles primària 

Instituts 

Curs escolar 900€ 

 

Nombre tallers 

Enquesta satisfacció  

Nombre alumnes 

Nombre centres 

 

Tallers al voltant de l'equitat de gènere Convivència i 
Equitat 

Educació 

Escoles primària 

Instituts 

Curs escolar 1.350€  Nombre tallers 

Enquesta satisfacció  

Nombre alumnes 

Nombre centres 

 

Tallers Sexualitat i Afectivitat Convivència i 
Equitat 

Salut  

Programa 
d'Educació afectiva i 
sexual  
 

Espai d'Equitat 
centres educatius de 
primària i secundària 

Curs escolar 2.192€ 

Equitat 

 

5.400€ 

Salut 

 

Nombre tallers 

Enquesta satisfacció  

Nombre alumnes 

Nombre centres 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Tallers de prevenció del consum de drogues a 
secundària i batxillerat 

Salut Programa Local de 
prevenció en 
drogues,  
centres educatius de 
secundària 

 

Curs escolar  2,880€  Nombre tallers 

Valoració enquesta 

Satisfacció alumnes  

Nombre alumnes 

 

Xerrada: A casa també parlem sobre drogues Salut Programa Local de 
prevenció en 
drogues, centres 
educatius de 
primària i secundària 

 

Curs escolar  

 

288€ 

 

Nombre intervencions 

realitzades 

Nombre assistents 

Nombre material difusió 

distribuït 

Interès i grau de 

satisfacció  

Tarda oberta per a joves. Assessoria personalitzada 
d’informació sexual i afectiva, a l’Oficina Jove del 
Garraf 

Joventut Salut Anual 4.724€ Número de consultes 

sobre salut anuals 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Taller de prevenció dels accidents de trànsit 

 

Salut Programa Local de 
prevenció en 
drogues, centres 
educatius de 
secundària 
 

Curs escolar 4.790€  

 

Nombre tallers 

Valoració enquesta 

Satisfacció professorat 

Nombre alumnes 

Cursos de dispensació responsable d’alcohol.  Joventut Membres entitats 
juvenils 

Anual 0€ Número de persones de 
les entitats que han rebut 
formació 

Servei d’assessorament familiar sobre alcohol i altres 
drogues (SAFAD) 

Salut Programa Local de 
prevenció Drogues 
Cap Jaume I  CAPI 
Baix-a-mar. 
 

Gener a 
desembre 

3.744€ 

 

Nombre usuaris  

Nombre visites  

Nombre derivacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Punt de Salut (Sexualitat i Drogues) per  joves. 

Espai d’informació i orientació descentralitzada de 
l’Oficina Jove, per Festa Major i actes festius. 

 

Salut Programa d'Educació 
afectiva i sexual  
Centres d'atenció 
primària (Vilanova 
Clau Ciutat i CAPI 
Baix a Mar) 
Oficina Jove 
Programa Local de 
prevenció en drogues 
Cultura 

Durant tot 
l'any 

720€ Nombre de persones 
usuàries 
 
Nombre d'atencions per 
whatsapp 

Projecte Whatsapp 

Servei d’orientació sobre salut (sexualitat, consum) 
adreçada a joves, amb resposta ràpida. 

Salut Programa 
d'Educació afectiva i 
sexual  
Oficina Jove 
Programa Local de 
prevenció en 
drogues 

Durant tot 
l'any 

Comptabilitzat 
dins del 
Conveni amb 
ATRA 

Nombre de persones 
usuàries 
 
Nombre d'atencions per 
whatsapp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Xerrada: la sexualitat dels nostres fills i filles 

 

Salut Programa 
d'Educació afectiva i 
sexual, centres 
educatius de 
primària i secundària 
 

Curs escolar 192€  

  

 

Nombre xerrades 
realitzades 
 
Nombre assistents 
 
Nombre material difusió 
distribuït 
 
Interès i grau de 
satisfacció  
 

Assessories  de Salut (sexualitat i drogues)  adreçada 
a  joves. Oficina Jove. 

Salut Programa 
d'Educació afectiva i 
sexual  
 
ASSIR  
 
CSMIJ 
 
Oficina Jove  
 
Programa Local de 
prevenció en 
drogues 

Durant tot 

l'any 

2.496€   Nombre de persones 
usuàries ateses 
 
Nombre visites 
 
Motiu consulta 

Tallers sobre Grafits i Tags. Sensibilització i 
informació preventives 
 

Joventut Via Pública (Serveis 
Viaris) 
 

Curs Escolar 600€ Número tallers 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Taller El nostre ajuntament. Es treballa en grup sobre 
el civisme i es realitza el Ple amb els infants donant a 
conèixer el sistema democràtic 

Participació 
Ciutadana 

Educació Novembre a 
març 

100€ Nombre de centres  

Nombre infants  

 

Tallers Reacciona. Promoure la reflexió crítica i la 
implicació de la joventut en el compromís cívic i drets 
humans utilitzant com a eina un taller  de cinema. 

Participació 
Ciutadana 

Educació Curs escolar 20.000€ Nombre centres  
 
Nombre de joves 
participants 
 
Nombre de rèpliques  
del projecte a altres  
institucions  
 

Tallers La memòria del futur. Treballar  el respecte 
vers les persones grans 

Gent Gran Educació Curs escolar 3.200€ 

 

Nombre de participants  
del Taller  
  
 

Projecte “Missives entre generacions”. Intercanvi entre 
infants i persones grans de centres residencials de la 
vila. 

Gent Gran Educació Curs escolar 50€ Nombre de centres  

Nombre infants  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Dia Internacional dels Drets dels Infants i treball al 
voltant dels Drets Humans. 

Participació 
ciutadana 

Educació 

Escoles 

Esplais 

Novembre 200€ Nombre de participants 

 

 

Programa d’Educació Viària. Parc infantil de trànsit. 

Cloenda del curs d’educació viària. Jornada al parc  
infantil de trànsit.  

Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 
 

Policia Local 

Monitors/ores 
educació viària 

Octubre a 
maig  

3.500€ Enquestes al final de 
les activitats formatives 
 
Nombre d’alumnat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA)  
Servei que facilita informació i assessorament per 
aplicar bones pràctiques ambientals i sostenibles. 

Medi Ambient Educació Anual 0€  Nombre persones que 
demanen 
assessorament 
 
 Nombre persones que 
assisteixen a activitats 
 
 Nombre cessions a 
entitats 
 

Agenda 21 Escolar. Educació Ambiental. Programa 
pensat per facilitar la implicació dels centres educatius 
en el projecte d'imaginar i construir un món millor i 
més sostenible, començant per la intervenció en 
l'entorn més immediat. 

Medi Ambient Educació Curs escolar 15.000€ Número d’alumnat  
participant 

Mercat de segona mà i intercanvi. Foment d’actituds 
de sostenibilitat amb els objectes domèstics de les 
llars. 

Medi Ambient Serveis Viaris 

Serveis Socials 

Educació 

Tres mercats 
anuals; març, 
juny, 
desembre 

6.000 € Número de  persones 
participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Festa de l’animal. Fira que pretén conscienciar sobre 
el comportament cívic amb els animals i treballar per a 
una tinença responsable d’animals. 

Medi Ambient CAAD- 
Mancomunitat 
empreses, 
associacions 

Octubre 6.500€ Número Adopcions 

Número expositors 

Activitats dirigides a la tinença responsable dels 
animals de companyia per contribuir a una 
convivència saludable entre els animals i les 
persones. 

Medi Ambient Policia Local, 
associacions, 
empreses 

Anual 1000€ Número d’accions 

Nombre de participants 

Accions encaminades a l’esport inclusiu (Torneig de 
Futbol Johann Cruyff, activitats per a  persones amb 
discapacitat , esport en família...) 

Esports Fundació Johann 
Cruyff, Esportiu La 
Piscina, Centres 
Escolars 

De setembre 
a maig 

3.000€ Numero d’accions 

Nombre de participants 

Esport escolar. Promoció de l'esport a l'escola, 
organització dels Jocs Esportius Escolars. Treball dels 
valors de convivència i treball d’equip en el marc de 
l’esport 

Esports Consell Esportiu 
Escolar 

Setembre  a 
maig 

42.000€ Nombre d’escoles 
participants 
 
Nombre d’alumnes 
participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Premi al Civisme. Concurs que promou els valors de 
la convivència i el civisme entre la joventut vilanovina. 

Convivència i 
Equitat 

Via Pública, Policia 
Local Joventut, 
Educació, Servei de 
Mediació, Medi 
Ambient, altres 
departaments 

Curs escolar 0€ Nombre de centres  

Nombre de joves 

 

 Crear la figura de “voluntariat pel civisme” a 
nivell de ciutat, implicant persones a títol individual o 
membres d’entitats. 

Convivència i 
Equitat 

Participació  
Ciutadana 

Cultura 

Joventut 

Inici 2018 300€ 

Despesa  de 
realització  
inclosa en el 
contracte del 
Servei 
d’Agents de 
Civisme  

Nombre de persones 
implicades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Elaboració d'un catàleg de propostes municipals 
El Servei Comunitari és un instrument per 
desenvolupar una de les competències bàsiques 
marcades pel currículum de secundària: la 
competència social i ciutadana. L’objectiu és garantir 
que els estudiants al llarg de la seva trajectòria 
escolar i en el marc curricular experimentin i 
protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin 
en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els 
seus coneixements i capacitats al servei de la 
comunitat. 

Educació Departament 
Ensenyament.  

Centre Recursos 
Pedagògics (CRP). 

Centres Educatius 

Entitats i 
Associacions 

Regidories de 
l'Ajuntament 

Administracions 

Obligatori al 
curs 2019-
2020 

0€ Nombre accions 
proposades 
 
Nombre de centres 
participants 

Servei d’Agents de civisme. Servei de 
sensibilització a la ciutadania per promoure les 
conductes cíviques en l’ús de l’espai públic. 

Convivència i 
Equitat 

Via Pública, Policia 
Local Joventut, 
Educació, Servei de 
Mediació, Medi 
Ambient, altres 
departaments 

Anual 55.000€ Incidències i actes 
incívics i nombre de 
Tallers pedagògics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Desenvolupar un programa d’accions 
orientada a conscienciar a les famílies sobre la 
importància de l’educació cívica dels seus fills i filles. 

Convivència i 
Equitat 

Serveis Socials 

Centres oberts 

AMPAS 

Anual Despesa 
inclosa en la 
contractació 
del Servei 
d’Agents de 
Civisme 

Nombre de 
Xerrades/tallers 
 
Nombre de persones 
assistents 

Pla local contra l'Absentisme Escolar i abandonament  Educació Serveis Socials 
Inspecció Educativa 
Policia Local 
Mossos Esquadra 
Centres educatius 
d'infantil, primària i 
ESO 

Setembre a 
juny 

0€ Percentatge taxa 
absentisme escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.2. Objectiu operatiu: Dur a terme campanyes de divulgació i sensibilització ciutadana a través dels mitjans de 

comunicació. 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Dissenyar i tirar endavant una campanya 
comunicativa arriscada per tal que impacti a la 
ciutadania i provoqui la reflexió sobre el civisme i la 
convivència a la ciutat, implicant els diferents mitjans 
de comunicació. Campanya Viure ! Vilanova ! és 
fàcil  

Regidoria de 
Via Pública 

Comunicació 
Regidoria de 
Convivència  i 
Equitat 
Urbanisme 

2017-2018 18,000 € 
inicials 
despesa 
directa de 
l'Ajuntament, 
més 9.500 € 
anuals 
corresponents 
a l’1,5% 
pressupost 
total contracte 
jardineria 

 

Nombre de mitjans 
utilitzats (banderoles, 
aplicatius, cartelleres, 
web...) 

 

Nombre de temàtiques 
tractades  

Campanyes informatives i preventives dels riscos 
associats al consum de tòxics, en èpoques de l’any 
claus: Ingredients per una bona festa i  Per Carnaval 
no tot s’hi val. 

Joventut 
 

Entitats juvenils 

 

Anual 7.000€ Nombre de mitjans 
utilitzats (web, premsa, 
xarxes socials) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Publicació del Ban dels ous, Carnaval (pàgina de 
publicitat als mitjans de comunicació).  

Comunicació Cultura, Educació, 
Joventut 

Anual     1.508€ Publicació 

Nombre de mitjans 

Campanya platges netes. Inclou un codi de conducta a 
les platges i el consum i ús responsable d’aigua. 

 Via Pública Diputació Barcelona 
 
Empresa de 
socorristes Pro 
Activa 

Anual 
Temporada 
de bany 

Assumeix la 
Diputació de 
Barcelona 

Enquestes satisfacció 

Sumar-nos a campanyes liderades per altres 
institucions. 

Convivència i 
Equitat 
 

Tots departaments 
municipals 

Permanent           0 € Nombre de campanyes   
 

Difondre periòdicament l’existència i el contingut de 
l’ordenança per fomentar el civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú mitjançant díptics, falques TV i 
radio, premsa i diaris digitals i xarxes socials. 

Convivència i 
Equitat 

Comunicació  
 

Anual     1.540€ 
(despesa 
inclosa en el 
conveni de 
comunicació) 

Nombre de falques  
ràdio 
 
Nombre d’anuncis 
televisió 
 
Nombre de díptics 
distribuïts 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Generació d'informacions sobre sancions 
imposades per infraccions relacionades amb 
l'Ordenança de Civisme i Convivència (mal ús de les 
papereres, depositar deixalles en llocs inadequats, 
tinença responsable d'animals....) 
 

 
 
Comunicació 

 
Convivència i Equitat 
Regidoria de Via 
Pública 
Medi Ambient 

 

Anual 

 

0€ 

 
Nombre de notícies 
generades 

Campanya per sensibilitzar sobre seguretat i 
sexisme a l’espai públic. 

Convivència i 
Equitat 

Comunicació 
Regidoria Urbanisme 
Regidoria de Via 
Pública 
Entitats 

2018-2019 Pendent de 
disseny 

Pendent de disseny 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.3.  Objectiu operatiu: Facilitar la coresponsabilització de les entitats i agents econòmics i socials. 

 
Acció Regidoria 

impulsora 
Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Aplicació  del Protocol d’ús de la Nau del Ferrocarril. 
Donar compliment al respecte pels horaris de 
tancament dels establiments i respecte veïns. 
Limitació de so als actes a la Nau. Aplicació de 
Mesures de contenció del so en els concerts 
organitzats per les entitats juvenils a la Nau del 
Ferrocarril. 
 

Joventut 

 

Entitats Juvenils i 
d’altres àmbits 

Anual    9.000 €   

       i  

    2000 € 

Nombre d’activitats 
anuals 

Nombre d’incidències de 
Civisme 

Concretar el compromís de les entitats en la 
cura de l’espai públic on realitzen les activitats 
organitzades així com de tota la infraestructura cedida 
per l’Ajuntament (facilitar un rètol municipal convidant 
a respectar l’entorn, informar del cost del material 
sol·licitat,  cercar un sistema àgil de cobrament i 
devolució de fiança en concepte de cessió de 
material, ...). 

 Via Pública Comissió d'Espai 
Públic Tresoreria i 
Serveis Viaris 
 

2018-2019 

 

           0€ Decrement del cost de 
reposició del material de 
cessió 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Setmana de la mobilitat: Sessions obertes a la 
ciutadania i entitats per donar a conèixer el bus urbà. 

 Via Pública Mobilitat Anual.  
 
Setmana 
Europea de 
la Mobilitat 
 

500€ Increment de la  
utilització transport urbà 

Sol·licitud de concessió d’ajut de la taxa 
d'escombraries. Fomentar la recollida selectiva, 
afavorir la reducció dels residus i fer créixer les 
actituds cíviques en relació a l'espai públic.  
 
Fins el 60% de la quota establerta pels establiments 
comercials i industrials.  
 

Via Pública Gremis 
 
Associacions 
 
Particulars 

Anual Cost 
recollida 

Número d'establiments 
 
Número comerços  
 
Número particulars 
adherits 

Mantenir la promoció del civisme i el foment de la 
convivència com a criteri a tenir en compte en les 
bases reguladores de subvencions adreçades a 
entitats. 

Participació 
Ciutadana 

Tots els 
departaments 
municipals 

Anual 0€ Incloure la promoció del 
civisme en les bases 
reguladores 

Mantenir la col·laboració entre els directors/es Centres 
Cívics, Policia local de barri i el Servei d’Agents de 
Civisme 

Participació 
Ciutadana 

Xarxa Centres Cívics 
 
Policia Local 
 
Convivència i Equitat 

Permanent 0€ Reunions periòdiques  

Nombre de xerrades 
organitzades  

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Mantenir les visites de l'alcaldessa als barris amb les 
AV per canalitzar conflictes a la via pública 

Participació 
Ciutadana 

Alcaldia 
 
Associacions de 
Veïns 
 
 

Permanent 1.500€ Nombre de visites de 
l’alcaldessa als barris 
cada any  
 
% de respostes de 
l’alcaldessa als barris  
 

Col·laborar amb les entitats que disposen de  
plataformes digitals actives per tal de difondre el  
missatge de pertinença i respecte a la ciutat. 
 

Convivència i 
Equitat 

Comunicació 
 
Participació  
 
Ciutadana 
 
Cultura 
 
Joventut 
 

2018 Pressupost 
de 
subvencions 

Nombre d’entitats 
col·laboradores 
 
Nombre  de missatges a 
les xarxes 

Concertar un compromís de corresponsabilització dels  
agents implicats en la gestió dels mercadals per tal de  
garantir una menor despesa en neteja municipal 

Promoció 
Econòmica i 
Projecció 
Exterior 

PIVSAM 
 
Convivència i Equitat 
(Servei d’agents de 
civisme) 

Primer 
semestre 

2018 

0€ Nombre de reunions / 
formació 
 
Nombre de paradistes 
participants 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Concertar un compromís de 
corresponsabilització dels agents socials i econòmics 
(gremi de restauració, establiments d’oci nocturn...) 

 
Promoció 
Econòmica i 
Projecció 
Exterior 

 
Gremi de 
Restauració 
Establiments d'oci 
nocturn 

  
    2018 

 
Despesa 
inclosa en la 
contractació 
del Servei 
d’Agents de 
Civisme 

 
Nombre de reunions / 
formació. 
 
Nombre d'entitats, 
establiments 
participants 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.4.Objectiu operatiu: donar a conèixer a la ciutadania dels costos econòmics, físics i morals de les accions 

incíviques. 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

 Comunicar a les entitats, un cop passat els 
actes realitzats, la valoració econòmica de les 
mesures de neteja i reparació que han comportat per 
al municipi. 

 
Regidoria de 
Via Pública 

 
Comunicació 

2018 

 
0€ Nombre de 

comunicacions 
realitzades 

Informar a través de les xarxes o altres  sobre 
el cost de la restitució i/o manteniment de l’espai 
públic. 

 
Comunicació 

 
Regidoria de Via 
Pública 

2018 0€ Notícies publicades al 
web municipal i 
enviades als mitjans de 
comunicació 

Divulgar a la ciutadania l’ús dels contenidors i 
la deixalleria i els seus beneficis. 
 
 

Regidoria de 
Via Pública 

Comunicació 
Convivència i Equitat 
 

2018 0€ Notícies publicades al 
web municipal i 
enviades als mitjans de 
comunicació 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1.2. Objectiu estratègic: Afavorir la conciliació de necessitats i interessos diversos en l’ús de l’espai públic. 

 
1.2.1. Objectiu operatiu: Dotar la ciutat de programes i recursos que facilitin els diferents usos de l’espai públic. 
 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Incorporar, en el disseny de la ciutat, criteris 
per  afavorir la conciliació de diferents usos dels 
espais públics 

 
Urbanisme 

Salut, Policia Local, 
Via Pública, 
Convivència i 
Equitat, Participació 
Ciutadana,  Mobilitat, 
Entitats, 

2019 

 

 

0€ 

 
Document de definició 
dels criteris 

 
Pati obert. Ofereix les zones de joc i pistes esportives 
de diverses escoles, fora del calendari lectiu, per a 
que la ciutadania en faci ús. 

 
Educació 

Regidories de 
Convivència, 
Esports, Participació 
AMPAs 
AVV 
Policia Local 
Direccions escoles 

 
Durant tot 
l'any excepte 
agost 

 

 
7.095 € 

 

Nombre de dies 
d'obertura 
 
Nombre d'espais oberts 
 
Nombre de persones 
usuàries 

Crear un espai multifuncional que permeti 
conciliar l’oci cultural nocturn amb el descans veïnal. 
 

 
Joventut  
 
Cultura 

 
Federació 
Coordinadora 
d’entitats juvenils i 
altres àmbits 

 

2019 

 

Pendent 
pressupost 
d’inversions 

 
Creació de l’espai 

 

 

 



 

 

 

 

 
Acció Regidoria 

impulsora 
Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Regular els espais on pot haver-hi presència 
de bicicletes així com també horaris. 
 

 
Via Pública 

 
Mobilitat 
 
Policia Local 

 

Inici finals 
2017 

 

20.000- 
50.000 € 

 

 
Nombre d’accions 
planificades 
 
Nombre d’accions 
realitzades 

 
Manteniment de la perspectiva de gènere a la 
Comissió de Nomenclàtor 

 
Convivència i 
Equitat 

 
Cultura 
 
Regidoria 
d’Urbanisme 
 
Casal de Dones 

 

Permanent 

 

0€ 

 
Nombre d’indrets amb 
noms de dones  

 
Alternar els usos i l’ocupació d’espais públics pel que 
fa a la celebració d’actes culturals  i festius. 

 
Via Pública 

 
Comissió d'Espai 
Públic 
 
Regidories 
implicades 
 
Entitats 
 

 

Permanent 

 

 

 

0€ 

 
Nombre d’indrets 
% de freqüència d’actes 
en cada indret 

 

 

 



 

 

 

 

 
Acció Regidoria 

impulsora 
Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

 
PROJECT G: Catàleg de murs de Vilanova i la 
Geltrú per a la realització d’obres d’art mural urbà. 

 
Joventut 

SMA, Participació, 
Convivència, Via 
pública, Esports, 
Policia Local, 
Cultura,  IMET, 
entitats 

Anual 5.000 €  
Número de parets lliures 
pintades 

  
Creació i/o adequació de parcs infantils per a totes 
les edats amb espais de joc amb diferents 
mobiliaris (tirolines, etc.). 
 

 
Via Pública 

 
Projectes i Obres 

 
Anual 

 

2017:12500€ 
2018:30000€ 
2019:30000€  

 
Nombre d’adequacions  de 
parcs infantils  

  
Millorar les condicions de les voreres. 

 
 Via Pública 

 
Projectes i Obres 

 
Anual 

 

2017:77.500 € 
2018:245.000€ 
2019:170.000€ 

Nombre d’intervencions en 
voreres 

 
Mantenir el protocol d’informar al veïnat amb 
antelació del tancament de carrers. Es manté en 
funcionament el dispositiu de generació de fulls de 
"l'Ajuntament Informa. 
 

 
Via Pública 

 
Mobilitat 

 
Permanent 

 
0€ 

 
Nombre de circulars 
informatives 

Estudi intern sobre l'efecte de les terrasses 
a l'espai públic.  
 

  
Via Pública 

 
Serveis Jurídics 

 
Inici 2017 

 
0€ 

 
Generació de conclusions i 
modificacions 

 

 



 

 

 

1.2.2.  Objectiu operatiu: Incorporar elements a l’espai públic que facilitin un comportament cívic. 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

 
Senyalització informativa en espais públics 
relacionades amb el civisme en coherència d’imatge 
amb la resta de rètols  

 
Via Pública 

Mobilitat 
Convivència, 
Educació, 
Mediació  
Participació 
Associació de  veïns 

 
Anual 

 
A determinar 

Nombre de 
senyalitzacions 
 
Nombre de tipus de 
senyalitzacions 

 
Col·locació de mobiliari  urbà com a element dissuasiu 
de problemes de civisme i  convivència: pilones, 
aparcabicicletes, jardineres, bancs etc.) 

 
Via Pública 

 
Mobilitat 

 
Permanent 

 
A determinar 

Nombre de mobiliari 
instal·lat  

 
Ampliar la dotació d’infraestructura que faciliti el 
manteniment d’un espai net   

 
Via Pública 

 
Empresa Neteja 

 
Permanent 

 

A determinar 

 
Nombre d’elements 
d’infraestructura  afegits 

 
Mantenir les fonts públiques en bon estat de 
funcionament. Creació d’un protocol de manteniment 
preventiu 

 
Via Pública 

 
Companyia Aigües 

 
2018 

 

A determinar 

 
Número de fonts 
públiques en 
funcionament  

 

 

 

 



 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

 
Millorar el sistema d’enllumenat de la ciutat.  

 
Via Pública 

 Pendent 
resolució 
judicial 

306.414€  
Accions realitzades 

Mesures per minimitzar la brutícia que 
generen els animals domèstics (facilitar  dispensadors 
de bosses d’excrements,  ampolles amb una solució 
especial  per aplicar als orins dels gossos al carrer 
etc.) 

 
Medi Ambient 

 
Policia Local 

 

Anual 

1.000€  
Número Accions 

Mantenir en condicions adequades els espais de 
lleure i socialització per a gossos, i construcció de 
nous. 

 
Medi Ambient 

 
Via Pública 
 
Urbanisme 

 

Anual 

30.000€  
Número  de persones 
usuàries 

Revisar la tipologia, dotació i col·locació dels 
contenidors. 

 
Via Pública 

 
Empresa 
concessionària 
recollida 
escombraries 

 

Octubre 
2018 

0€  
Nombre d’accions 

 

 

 



 

 

 

EIX ESTRATÈGIC 2: Gestió dels conflictes, sanció i reparació  

  
2.1. Objectiu estratègic: Promoure la cultura del diàleg com a mètode de resolució de conflictes. 

 
2.1.1.  Objectiu operatiu: oferir eines per a la gestió pacífica dels conflictes. 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

 
Gestió d'incidències de convivència a l'espai públic. 
Gestió de queixes ciutadanes de diferents temàtiques 
relacionades amb el civisme i la convivència a l'espai 
públic, a partir tant d’instàncies presentades al 
Registre General com a través de Carpeta Ciutadana. 

 
Convivència i 
Equitat 

 
Servei Agents de 
Civisme, Via 
pública, Policia 
local, Medi 
ambient, Serveis 
socials, Llicències. 

 
Permanent 

 
0€ 

 
Total de queixes 
rebudes, ateses i 
derivades 

 
Servei de Mediació. El Servei de Mediació és concep 
com un espai de suport per resoldre els conflictes que 
es produeixen en l’entorn quotidià: entre veïns i 
veïnes, dins de la família, en els centres escolars i en 
el marc de la comunitat: ús d’espais públics, 
discrepàncies entre col·lectius. 

 
Convivència i 
Equitat 

 
Treball amb totes 
les Regidories i 
Serves municipals 

 

Permanent 

 
63.879,96€ 

Número de casos 
atesos pel Servei en 
relació al civisme 
 
Nombre de casos de 
mediació  
 
Nombre de casos de 
mediació amb acords 
específics 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Projecte Phylé. Entre l’institut Baix a Mar i  Serveis 
Socials sobre tema de les sancions, expulsions i la 
convivència. Es proposen mesures alternatives a la 
falta de bona conducta dins del centre escolar. 

 
Serveis 
Socials 

 
IES Baix a Mar, 
Educació 

 

   Permanent 

 

 

0€ 

 
Número d’alumnat 
acollit  

 Accions per abordar la violència sexista als 
espais d'oci 

 
Convivència i 
Equitat 

 
Comissió Protocol 
Violència Masclista 
 Via Pública 
Casal de Dones 

 

       2017 

 

0€ 

 
Campanyes i accions 
realitzades 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Objectiu estratègic: Millorar el sistema sancionador de les conductes incíviques que es produeixin a la ciutat. 

 

2.2.1. Objectiu operatiu: Introduir millores en el sistema de gestió de les sancions i reclamacions per danys al 
patrimoni. 
 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Augmentar la presència policial i les sancions 
en zones on es produeixen reiteradament infraccions 
relacionades amb accions vandàliques, tinença 
d’animals, consum de drogues.... 
 

 

Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

 
Policia Local 

 

Tot l'any 

 

0€ 

 

Dependran de cada 
campanya 

 Definir un model de gestió de sancions, 
coneixent i valorant  altres experiències municipals 
(sistema organitzatiu dels serveis implicats, 
proporcionalitat de les sancions, possible fitxer de 
persones reincidents,  terminis i possibilitat de 
prepagaments, bonificacions, etc.). 
 

 

Unitat 
d'Expedients 
Sancionadors 

 
Policia Local 
 
Servei de Mesures 
Alternatives 
 
Recaptació 
 
Tresoreria 

 

      2017 

 

0€ 

 

Nombre de canvis 
realitzats en el model de 
gestió 

 

 



 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

Crear un programa informàtic de recollida de 
dades que unifiqui indicadors i permeti una visió global 
de les intervencions que es duen a terme des dels 
diferents àmbits implicats (Policia, SMA, Unitat 
d’Expedients Sancionadors, Recaptació, etc). 
 

 
Unitat 
d'Expedients 
Sancionadors 

 
Regidoria TIC 
Policia Local 
 
Servei de Mesures 
Alternatives 
 
Recaptació 
 
Tresoreria 
 

       
       2018 

 
Pendent de 
pressupost 

 

Creació del programa 

 
Mantenir el seguiment exhaustiu de la recaptació de 
les sancions econòmiques i reclamacions per danys al 
patrimoni. 

 
 Via Pública 

Unitat d’Expedients 
Sancionadors 
 
Policia Local  
 
Recaptació 

 
  Permanent 

 
0€ 

Núm. Sancions 
imposades 

 

Núm. Sancions 
cobrades 

Revisar les obligacions per a la tinença 
d'animals domèstics  
 

 
Medi Ambient 

Oficina d’Atenció 
Ciutadana 
 
Servei de 
Recaptació 

        
       Anual 

 
0€ 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.3. Objectiu estratègic: Potenciar les mesures alternatives a les sancions econòmiques. 

 
2.3.1.  Oferir la possibilitat de realitzar accions reparadores i educatives com a mesura alternativa al compliment de les 
sancions econòmiques. 
 
Acció Regidoria 

impulsora 
Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

 
Donar continuïtat al Servei de Mesures Alternatives 
(SMA) 

 

Serveis 
Socials 

 

 
Departaments de 
l’Ajuntament 
adherits i entitats 
col·laboradors.  

 

Permanent 

 

0€ 

Número persones 
acollides al servei 

Percentatge d’informes 
favorables 

Buscar fórmules per incrementar el nombre de 
persones que s’acullen al SMA per sancions 
d’incivisme i la seva col·laboració amb el servei 
d’agents de civisme 

 
Serveis 
Socials 

Entitats de la ciutat 
 
Unitat d’Expedients 
Sancionadors 
 
Convivència i 
Equitat 

 
Permanent 

 
100€ 

Número d’entitats noves 
adherides al SMA 

Díptics informatius del 
servei SMA a la Unitat 
d’Expedients 
Sancionadors 

 

 

 

 



 

 

 

 

Acció Regidoria 
impulsora 

Serveis o agents 
relacionats 

Calendari Cost anual Indicadors 

 

Servei de Mesures alternatives a les sancions 
administratives referents només a consum de drogues 

 

Serveis 
Socials 

 

Salut 

Programa Local de 
prevenció en 
drogues  

 
Oficina Jove 

 

 

Durant tot 
l'any 

 

     

      2.496€  

 

Nombre total denúncies 
 

Nombre joves 
reincidents 
 

Nombre total menors 
participants  
 

Nombre informes 
favorables 

 

 



 

 

6.7. Seguiment del Pla 
 

El seguiment del Pla anirà a càrrec de la Comissió municipal de seguiment de Pla 
de mesures pel foment del civisme i la convivència a la ciutat amb l’objectiu que 
aglutini i doni coherència a totes les accions que es desenvolupin en aquest àmbit a 
nivell municipal.  
 
Aquesta Comissió serà liderada per la Regidoria de Convivència i Equitat i estarà 
composada de forma permanent pels serveis de Via Pública, Comunicació, Policia 
Local i Convivència i Equitat i, en funció de les temàtiques a tractar, per la resta dels 
serveis municipals implicats. La Comissió es reunirà un mínim de dos cops l'any i 
extraordinàriament quan algun/a membre així ho sol·liciti.  Es podran crear grups de 
treball sectorials per tractar temes en concret. 
 
La Comissió municipal de seguiment de Pla de mesures pel foment del civisme i la 
convivència, de caràcter consultiu, té com a finalitat la coordinació, la complicitat i el 
treball en xarxa, per tal de ser eficaç i alhora actuar com a grup de suport. També té 
la finalitat d'impulsar accions i fer reflexions per a la prevenció i sensibilització de la 
convivència i el civisme a la ciutat. 
 
Les seves funcions bàsiques per tal de fer el seguiment del Pla són les següents: 

- Convocar i coordinar els diferents agents implicats. 

- Analitzar a partir de les dades la situació del civisme i la convivència a la 
ciutat. 

- Impulsar accions coordinades per prevenir i gestionar els conflictes existents. 

- Valorar la viabilitat i oportunitat de les accions realitzades i proposar-ne els 
canvis oportuns   

Els grups de treball sectorials estaran formats per membres de la comissió de 
seguiment, i altres serveis implicats segons la temàtica a tractar. Desenvoluparan els 
encàrrecs que li fa la Comissió i n’hi donaran comptes. La seva principal funció és 
analitzar situacions concretes (homogeneïtat de la senyalització, implicació de les 
entitats....) i cercar fórmules d’intervenció. 
 

******** 
 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (3), PSC (5), PP (1) i Sra. Carmen Reina, Sra. 
    Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits 
    = 12 vots 
  Abstencions: CUP (4), ERC (4), C’s (1) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 



 

 

 
 11. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. DEIXAR SENSE EFECTE L’APROVACIÓ 

DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIVERSOS 
AJUNTAMENTS PER A LA CREACIÓ D’UNA XARXA DE MUNICIPIS 
LGTBI, APROVAT PEL PLE EN DATA 13/02/2017 I APROVACIÓ D’UN 
NOU TEXT DE CONVENI. (Exp. 18/2017-CON) 

 
Relació de fets 
 
I.- La implementació de polítiques per al foment de la diversitat sexual i de gènere i 
per evitar les violències que es generen en contra de la mateixa ha format part de les 
polítiques municipals des de l’inici dels ajuntaments democràtics. En el cas concret de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en les darreres dècades s’han vingut articulant 
diferents mesures i serveis, com per exemple, posar a disposició de les escoles i dels 
centres educatius diversos tallers sobre diversitat afectiva i sexual, a més de serveis 
d’assessoria adreçats tant a la població jove com a la població en general. També, 
com a primer col·lectiu de l’estat, les persones que treballen per a l’administració local 
vilanovina van veure equiparades les unions del mateix sexe al matrimoni en el 
conveni que regia relacions laborals a principis dels anys 90. 
 
II.- Fruit de la demanda i del treball conjunt de les entitats LGTBI i dels grups 
parlamentaris, es va aprovar la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. Aquesta llei ha donat un nou impuls al treball en aquest àmbit i, en 
aplicació del contingut de l’article 3.2. de la Llei, la Generalitat i els ens locals han de 
garantir el seu compliment i promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en 
els àmbits competencials respectius.  
 
III.- El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 21 de desembre de 2015 va 
aprovar una moció sobre la implantació de la Llei 11/2014, per garantir els drets de 
lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 
 
IV.- A l’agost de 2016, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar el Contracte 
Programa 2016 – 2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat i que part de l’objecte d’aquest contracte es refereix als Plans i mesures 
d’igualtat de les persones LGTBI i lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
V.- En l’actualitat diversos ajuntaments catalans han començat a treballar 
conjuntament per fomentar que les ciutats i pobles garanteixin el respecte a la 
pluralitat, identitat de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals, per 
fomentar el treball conjunt entre els municipis i per fomentar que la perspectiva LGTBI 
es consideri en els dissenys de les polítiques públiques dels diversos àmbits 
competencials. Per fer-ho han articulat una xarxa de municipis LGTBI sense 
personalitat jurídica pròpia i que tindrà com a objecte el desenvolupament de 
polítiques públiques adreçades a superar les lògiques patriarcals i eradicar les 
desigualtats i la lgtbifòbia que aquest sistema genera, amb la voluntat d’assegurar els 



 

 

drets i llibertats de totes les persones més enllà de les seves identitats, expressions 
de gènere o orientacions afectives i sexuals. Així com per a compartir experiències i 
coneixements i sumar sinergies per incrementar la capacitat conjunta d’acció política i 
social. 
 
VI.- Atès que posteriorment a l’aprovació del conveni de col·laboració entre diversos 
ajuntaments per a la creació d’una xarxa de municipis LGTBI pel Ple d’aquest 
ajuntament del 13 de febrer de 2017 (Exp. 2/2017-CON) la Secretaria tècnica de la 
Xarxa esmentada ha fet arribar un text de conveni que difereix en alguns punts del 
conveni aprovat per aquest ajuntament, s’escau modificar aquesta aprovació 
incorporant la darrera versió del conveni esmentat. 
 
VII.-  Atès  el motiu anterior i que els diferents ajuntaments signants han manifestat la 
seva voluntat de procedir a deixar sense efecte el conveni inicialment aprovat per 
incorporar les modificacions que consten a la nova proposta feta per l’esmentada 
Secretaria tècnica de la xarxa, i aprovar-ne un de nou que és el model que es 
proposa aprovar en aquest Ple.  
 
Vist l’informe de la Cap de Servei de Convivència i Equitat. 
 
Fonaments de dret 
 
I. La Llei 7/1985, de 21 d’abril, de bases del règim local. 
 
II. El Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
III. De conformitat amb la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de 
lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 
 
IV. D’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals  
 
V. En aplicació de l’article 18,4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte l’aprovació del Conveni de col·laboració entre 
diversos ajuntaments per a la creació d’una Xarxa de Municipis LGTBI efectuada pel 
Ple de l’Ajuntament el proppassat dia 13 de febrer de 2017. 
 
SEGON. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre diferents ajuntaments per 
a la Creació d’Una Xarxa de Municipis LGTBI, que consta com a Annex al present 
acord.  



 

 

 
TERCER. Comunicar el present acord als ajuntaments signants participants a la 
Xarxa, als efectes oportuns. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de 
gestió, i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
 
QUART. Autoritzar a la regidora de Convivència i Equitat per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades.” 
 
 
Descripció: (títol del Conveni) 

Conveni de col·laboració entre els ajuntaments constituents per a la creació 
de la “Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya” 
 
 
Data: (data de signatura) 
 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
Representants dels diversos ajuntaments, assistits per les secretaries respectives. 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
L’objecte del present conveni és la creació d’una XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE 
CATALUNYA, que té per objectiu el desenvolupament de polítiques públiques 
adreçades a superar les lògiques patriarcals i eradicar les desigualtats i la lgtbifòbia 
que aquest sistema genera, amb la voluntat d’assegurar els drets i llibertats de totes 
les persones més enllà de les seves identitats, expressions de gènere o orientacions 
afectives i sexuals. Així com per a compartir experiències i coneixements i sumar 
sinergies per incrementar la capacitat conjunta d’acció política i social.  
 
Aquesta XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA no té naturalesa jurídica 
pròpia, no obstant l’òrgan de direcció de la Xarxa es reserva la possibilitat de dotar-se 
de la mateixa, si escau. 
 
 
Drets i Obligacions: (relació  d’acords que vinculen les parts) 
 
Els Ajuntaments signants es comprometen a dissenyar i realitzar accions conjuntes 
per a la creació d’una XARXA DE MUNICIPIS que es denominarà "XARXA DE 
MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA” i que tindrà com a finalitats: 
 

� Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin el respecte a la pluralitat, 
identitat de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.  

� Fomentar el treball conjunt entre els municipis LGTBI 
� Fomentar que la perspectiva LGTBI es consideri en els dissenys de les 



 

 

polítiques públiques dels diversos àmbits competencials.  
 
 

Vigència: (data finalització del conveni) 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i tindrà una durada de 2 anys. 
El conveni és prorrogable per 2 anys més. Per a la pròrroga, cada membre haurà de 
presentar a la Secretaria tècnica l’acord de l’òrgan de govern corresponent aprovant 
la pròrroga. 
Responsable de publicació: 
 
El darrer ajuntament que s’adhereixi al conveni 

 
ANNEX 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS CONSTITUENTS 

PER A LA CREACIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

 

1. L’Ajuntament de Barberà del Vallès, representat per l’alcaldessa, Sílvia Fuster 
Alay, i assistida pel secretari de l’Ajuntament, José Antonio Martínez Martínez. 

 
2. L’Ajuntament de Berga, representat per la regidora de Drets Socials, Anna 

Alsina López, i assistida pel secretari de l’Ajuntament, Antoni Pérez Zúñiga. 
 

3. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, representat per l’alcalde, Carles 
Escolà Sánchez, i assistit per la secretària de l’Ajuntament, Aurora Corral 
García. 

 
4. L’Ajuntament de Granollers, representat per la regidora d’Igualtat de Gènere,  

Mª del Mar Sánchez Martínez, i assistida per la secretària de l’Ajuntament, 
Catalina Victory Molné. 
 

5. L’Ajuntament de Mataró, representat per l’alcalde, David Bote Paz, i assistit 
pel secretari de l’Ajuntament, Manuel Monfort Pastor. 

 
6. L’Ajuntament de Montcada i Reixac, representat per l’alcaldessa, Laura 

Campos Ferrer, i assistida per la secretària de l’Ajuntament, M. José López 
Pallarés. 

 
7. L’Ajuntament de Ripollet, representat per l’alcalde, José Mª Osuna López, i 

assistit pel secretari accidental de l’Ajuntament, Emiliano Mora Labrada. 
 



 

 

8. L’Ajuntament de Sabadell, representat per la regidora de Drets Civils i 
Ciutadania, Míriam Ferràndiz Saus, i assistida pel secretari de l’Ajuntament, 
David Cabezuelo Valencia. 

 
9. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, representat per la Tinenta d'Alcaldia 

d'Igualtat i Drets Socials, Laura Solís González, i assistida pel secretari 
accidental de l’Ajuntament, Ramón López Heredia. 

 
10. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, representat per Elisabeth Oliveras 

Jorba, alcaldessa i regidora de Feminismes i LGTBI, i assistida per la 
secretària de l’Ajuntament,  Helena Muñoz Amorós. 

 
11.  L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, representat per l’alcaldessa, 

Núria Parlón Gil, i assistida pel secretari de l’Ajuntament, Francisco Javier 
Ezquiaga Terrazas. 

 
12.  L’Ajuntament de Sitges, representat per l’alcalde, Miquel Forns Fusté, i 

assistit per la secretària accidental de l’Ajuntament, Maria Lourdes Abelló 
Poveda.  

 
13.  L’Ajuntament de Terrassa, representat per l’alcalde, Jordi Ballart i Pastor, i 

assistit pel secretari de l’Ajuntament, Óscar González Ballesteros. 
 

14. L’Ajuntament de Vacarisses, representat per l’alcalde, Antoni Massana i 
Ubach, i assistit pel secretari de l’Ajuntament, Joan Amengual i Tomé. 

 
15. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, representat per Teresa Llorens 

Carbonell, Tercera tinenta d’Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i 
Equitat, i assistit pel secretari municipal, Marcel·lí Pons Duat. 

 
16. L’Ajuntament de Badalona, representat per l’alcaldessa, Maria Dolors Sabater 

i Puig, i assistit pel secretari de l’Ajuntament, Isidre Martí Sardà.  
 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i 
expressions de gènere diferents a les normatives han patit l’estigma, la burla, la 
repressió i múltiples discriminacions, just perquè s’atrevien a trencar amb una cultura 
patriarcal, amb unes lògiques binàries que imposen, al conjunt de les persones, uns 
models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l’heterosexualitat 
l’única opció possible. 
 
La lluita contra aquesta violència simbòlica i estructural ha estat una constant per part 
de les associacions i entitats lgtbi. Una lluita del teixit associatiu i de les institucions 
que apostem per posar la vida al centre de la política i defensem la igualtat com 
garant de la lliure expressió de totes les diversitats humanes, perquè, per a nosaltres,  
la diversitat és motiu d’orgull i no d’odi i desigualtat.  
 



 

 

Un camí compartit que ens ha portat a l’aprovació de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre 
de 2014, de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Una llei pionera i que ara 
tenim el repte d’implementar, de convertir els seus principis i objectius en realitats per 
a les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, sigui quina sigui la seva 
realitat quotidiana. Malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats 
persisteixen i calen polítiques públiques per superar-les i eradicar-les.  
 
Conscients d’aquesta realitat, diversos ajuntaments catalans, compromesos, des de 
fa anys, amb el desplegament de les polítiques de gènere i convençuts de la 
necessitat de superar les lògiques heteropatriarcals i defensar els drets de totes les 
persones a estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu d’igualtat, constituïm 
la XARXA DE MUNICIPIS LGTBI, perquè volem compartir experiències, crear  
sinergies i sumar voluntats en la defensa dels drets de totes les persones a estimar, a 
viure, a ser, perquè juntes tenim més força i major capacitat d’acció política i social 
per superar els prejudicis i l’homofòbia, perquè els drets de la comunitat lgtbi són els 
nostres drets. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 

PACTES 
Primer. Objecte 
 
L’objecte del present conveni és la creació d’una XARXA DE MUNICIPIS DE LGTBI 
DE CATALUNYA, que té per objectiu el desenvolupament de polítiques públiques 
adreçades a superar les lògiques patriarcals i eradicar les desigualtats i la lgtbifòbia 
que aquest sistema genera, amb la voluntat d’assegurar els drets i llibertats de totes 
les persones més enllà de les seves identitats, expressions de gènere o orientacions 
afectives i sexuals. Així com per a compartir experiències i coneixements i sumar 
sinergies per incrementar la capacitat conjunta d’acció política i social.  
 
Aquesta XARXA DE MUNICIPIS DE LGTBI DE CATALUNYA no té naturalesa 
jurídica pròpia, no obstant l’òrgan de direcció de la Xarxa es reserva la possibilitat de 
dotar-se de la mateixa, si escau. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
Els Ajuntaments signants es comprometen a dissenyar i realitzar accions conjuntes 
per a la creació d’una XARXA DE MUNICIPIS que es denominarà "XARXA DE 
MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA” i que tindrà com a finalitats: 
 

� Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin el respecte a la pluralitat,  
a la identitat de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.  

� Fomentar el treball conjunt entre els municipis LGTBI. 
� Fomentar que la perspectiva LGTBI es consideri en els dissenys de les 

polítiques públiques dels diversos àmbits competencials.  
 



 

 

Tercer. Estructura organitzativa  
 
La Xarxa de Municipis LGTBI s’estructura a través de la concertació d’un conveni 
general que no implica cap personalitat jurídica pròpia i, per tant, no comporta la 
gènesi d’una estructura particular ni dels mecanismes que hi són inherents. 
 
No obstant, el Consell de la Xarxa es reserva la possibilitat, si escau, de dotar la 
Xarxa de personalitat jurídica pròpia, per tal de poder concórrer a convenis i 
subvencions públiques, entre d’altres aspectes. 
 
Són els propis ajuntaments dels municipis adherits qui tenen el paper impulsor i 
dinamitzador. 
 
L’esquema inicial de funcionament està compost pels instruments decisoris següents: 
 
1. Consell de la Xarxa 
2. Equips de treball (comissions de treball) 
3. Secretaria Tècnica 
 
La distribució de tasques i les especificitats són les següents: 
 
1. Consell de la Xarxa 
 
Com a principal òrgan de la Xarxa, hi participen tots els i les representants 
polítics/ques i el personal tècnic dels Ajuntaments i entitats locals participants. El 
presideix el o la regidor/a delegat/a de les polítiques LGTBI o bé aquelles altres 
regidories que tinguin delegada la competència en polítiques LGTBI de la ciutat que 
ostenta la presidència. 
 
Assumeix les funcions directives i de coordinació de la Xarxa. El Consell es reuneix 
almenys dos cops l’any. La presidència és rotatòria i l’ostenta la ciutat que hostatja el 
Consell. 
 
Al Consell, sempre que els seus membres ho aprovin, es podrà convidar a participar 
a les entitats LGTBI de poble o ciutat que l’hostatgi en aquells punts de l’ordre del dia 
en els que es consideri que poden assessorar o bé és important que tinguin 
coneixement del que es tracta. 
 
Les decisions es prendran per majoria simple. Aquells municipis i entitats locals que 
no hagin pogut assistir a la convocatòria hauran de pronunciar-se sobre els acords 
presos en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des del dia posterior a la 
publicació de l’acta. 
 
Competències i funcions: 
 

� Definir els objectius i les línies estratègiques d’actuació. 
� Concretar el pla de treball. 
� Establir la política informativa. 



 

 

� Acordar les persones participants als òrgans de participació. 
� Coordinar les actuacions de la Xarxa. 
� Seguir i avaluar el funcionament de la Xarxa. 
� Actuar com a interlocutor davant d’altres. 
� Representar institucionalment la Xarxa. 

 
 
2. Equips de treball 
 
Creats per facilitar el desenvolupament de les activitats i la difusió i l’intercanvi de 
coneixements segons les necessitats o demandes explícites, i assistits per persones 
especialistes segons les temàtiques que s’han d’abordar. 
 
Competències i funcions: 
 

� Elaborar els projectes o treballs que acorda el Consell de la Xarxa. 
� Proposar i plantejar les necessitats tècniques i de recursos. 
� Fer propostes concretes de projectes o línies d’actuació. 

 
 
3. Secretaria Tècnica 
 
La Secretaria Tècnica és responsabilitat del municipi que presideixi el Consell, tot i 
que sempre, per facilitar l’operativitat de la mateixa secretaria, estarà formada per 
tres municipis alhora, que assumiran les tasques pròpies de la secretaria i els 
encàrrecs que rebin del Consell. La responsabilitat de la secretaria tècnica serà 
rotativa, tindrà una durada de sis mesos i per garantir un adequat traspàs del pla de 
treball en el canvi d’ajuntaments, es podrà acordar que un dels de la secretaria 
tècnica anterior es pugui mantenir per donar continuïtat al pla de treball. 
 
Competències i funcions: 
 

� Organitzar els circuits d’informació i coordinació de l’actuació de la Xarxa. 
� Elaborar les actes de les reunions del Plenari i la Comissió Permanent. 
� Podrà revisar l’estructura actual i fer una proposta en funció del nombre de 

municipis i entitats locals i les dinàmiques que es donin. 
� Dur a terme els treballs que li encomani el Consell: elaboració de 

documents, propostes, etc. 
� Dur a terme el traspàs amb els municipis successors en el càrrec. 
� Vetllar perquè els municipis i entitats locals que sol·licitin adherir-se a la 

Xarxa, compleixin amb els requisits establerts en el present document. 
 
Quart. Participants de la Xarxa  
 
L’àmbit territorial de la Xarxa de Municipis LGTBI és Catalunya.  
 



 

 

La Xarxa aspira a tenir entre els seus membres tots els municipis i altres ens locals 
que desenvolupen o volen desenvolupar polítiques i serveis adreçats al 
desenvolupament de les polítiques LGTBI i la igualtat. 
 
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos als 
quals obligui el protocol de constitució de la Xarxa. 
 
Els membres de la Xarxa de Municipis LGTBI es comprometen a aportar de manera 
documentada les experiències dels plans i programes que porten a terme, a participar 
en els diversos òrgans i comissions de treball de la Xarxa, i a participar en debats i 
reflexions. 
 
Cinquè. Adhesió d’altres membres 
 
1.- Requisits per adherir-se 
 
Els requisits per a l’acceptació com a membre de la Xarxa estan vinculats 
exclusivament amb l’assumpció dels compromisos i les responsabilitats derivades de 
l’acceptació dels objectius fundacionals de la Xarxa: fomentar que les ciutats i pobles 
impulsin les polítiques de respecte a la pluralitat d’identitats i expressions de gènere i 
a les diverses orientacions afectives i sexuals i lluitin obertament contra la 
LGTBIfòbia.   
 
Els municipis adherits a la Xarxa han de reunir els requisits següents: 
 

� Disposar d’una regidoria pròpia LGTBI o bé d’una regidoria amb 
competències delgades en polítiques LGTBI.  

� Assegurar que el personal disposi de formació específica en polítiques 
LGTBI.  

� Desenvolupar actuacions que ajudin a avançar en els valors de la igualtat. 
� Desenvolupar actuacions que permetin un enfocament integral i transversal 

de les polítiques LGTBI.  
 
2.- Procediment d’adhesió 
 
Per formalitzar la Xarxa de Municipis LGTBI, l’òrgan competent de l’ens local que 
desitgi participar en la mateixa ha de signar un acord amb l’acceptació del protocol i 
les finalitats d’aquesta que enviarà a la Xarxa. 
 
Només hi pot haver oposició si l’acte d’adhesió és incompatible amb els objectius i les 
finalitats de la Xarxa o els contravé. 
 
La Xarxa de Municipis LGTBI es pot dotar d’un logotip amb marca pròpia que s’ha 
d’incloure tant en la documentació que es generi com en els documents oficials que 
els municipis membres decideixin. 
 
 
 
 



 

 

Sisè. Finançament 
 
Els membres de la Xarxa de Municipis LGTBI no han de fer cap aportació econòmica 
vinculada al present conveni, així la signatura del present conveni no implicarà cap 
cost econòmic. 
 
Setè. Responsabilitat 
 
La Xarxa no té personalitat jurídica pròpia i, per tant, no pot generar cap organisme 
diferenciat. La responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers, a conseqüència 
de les actuacions derivades del desplegament de la Xarxa, correspon a l’ens executor 
material i directe de les actuacions. 
 
Vuitè. Vigència 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i tindrà una durada de 2 anys.   
 
El conveni és prorrogable per 2 anys més. Per a la pròrroga, cada membre haurà de 
presentar a la Secretaria tècnica l’acord de l’òrgan de govern corresponent aprovant 
la pròrroga. 
 
Novè. Resolució 
 
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 

 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment 

de les seves previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts 

interessades. 
- Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
Desè. Dades de caràcter personal i confidencialitat 
 
Totes les parts s’obliguen, amb relació a totes les dades o informacions de caràcter 
personal que es tractin siguin gestionades d’acord a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, en especial el que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 
Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Onzè. Règim jurídic 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules i, en tot allò no previst en les mateixes, pels articles 108 a 112 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, 



 

 

activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i per la 
Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 a 53. 
 
Dotzè. Jurisdicció 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i, si fos necessari, es 
podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa que 
corresponguin. 
 
I en prova de conformitat, les parts que l’atorguen signen el present conveni, per 
............... i a un sol efecte en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
 
(Data lloc)...................” 
 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
 
 

 12. CULTURA. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES 
CANDIDATURES A PABORDES I PABORDESSES DE LA FESTA 
MAJOR 2018. (Exp. 166/2017-CUL) 

 
I.- Per acord del Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 8 de maig del 2017, s’aprovà 
el document Pabordia de la Festa Major. Normes de funcionament, on es descriu, en 
l’apartat 2, el Sistema electiu de la pabordia de la Festa Major.  
 
II.- Seguint el citat sistema, el passat 6 de juliol varen ser escollits 3 Pabordes en dos 
actes oberts de votació de les candidatures per part de les entitats. Un acte de 
votació de les entitats participants a les cercaviles de Festa Major i un segon acte de 
votació de les entitats culturals registrades al Registre municipal d’entitats i 
Associacions de veïns. Les normes de funcionament preveuen que, en cas de no 
poder ser escollits els 4 pabordes procedents de les entitats, sigui la regidora de 
Cultura qui proposi les persones que falten. 
 
III.- Una vegada celebrades les assemblees d’entitats, la regidora de Cultura presenta 
a la Junta de Portaveus la seva proposta de nomenament de 4 membres per l’equip 
de Pabordes: 1 procedent de la inscripció de ciutadans, 1 per subsanar el no escollit 
per les entitats i 2 ciutadans més. 
 
IV.- Així doncs, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament, en sessió celebrada el passat 
26 de juliol de 2017, selecciona els quatre candidats que ha de designar l’Ajuntament, 
que són els membres especificats en l’apartat segon del present acord.  



 

 

 
V.- Vist l'informe favorable presentat pels tècnics de la regidoria de Cultura, relatiu a 
nomenament dels PABORDES 2018, 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 tractat en la Comissió Informativa del 24 de juliol passat, 
i vista la proposta de la regidora de Cultura, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent  

ACORD: 
 

“PRIMER. Aprovar les candidatures proposades per les assemblees d’entitats per a 
l’elecció de Pabordes 2018 que es relacionen a continuació: 
 

  .   MARTA AGUADO LLAÓ 
  .   ANGEL CALZADA RODRIGUEZ 
  .   MARIA CINTA ALSO TORRENTS 

 
SEGON. Aprovar les candidatures proposades per la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament que es relacionen a continuació: 
       

  .   MARIA JOSÉ BAJINETA TOFT 
  .   JOSEP GÁMEZ 
  .   AGNÈS ESCOBET 
  .   MARIBEL DÍAZ 

 
TERCER. Nomenar com a PABORDES DE LA FESTA MAJOR 2018 el col·lectiu 
format pels set membres elegits d’acord amb els apartats primer i segon d’aquest 
acord, i que són: 

  .   MARTA AGUADO LLAÓ 
  .   ANGEL CALZADA RODRIGUEZ 
  .   MARIA CINTA ALSO TORRENTS 
  .   MARIA JOSÉ BAJINETA TOFT 
  .   JOSEP GÁMEZ 
  .   AGNÈS ESCOBET 
  .   MARIBEL DÍAZ 
 

QUART. Comunicar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

  Vots a favor: CiU (3), PSC (5), ERC (4), PP (1) i Sra. Carmen Reina, 
    Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
    adscrits = 16 vots 
  Abstencions: CUP (4), C’s (1) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
 

 13. MERCATS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE 33 DEL CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS DEL 
REGLAMENT DE MERCATS MUNICIPALS, APROVAT EL MES DE 
MAIG DE 2015.  (Exp. 166/2017-DES) 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que es necessari procedir a la modificació l’article 33 del Capítol I 
Disposicions Generals del Reglament de Mercats Municipals, en concordança amb el 
que prescriu l’apartat g) de l’Ordenança Fiscal nº 19, el qual literalment diu: 
 

“Article 33.- Qualsevol transmissió entre empreses, entre una persona física i 
una empresa, o entre una empresa i una persona física, serà considerada com 
a tal, a tots els efectes, sempre que no coincideixin totes les persones cedents i 
cessionàries” 

 
2. Atès l’informe de la direcció del Mercats Municipals justificant la necessitat de 
modificar l’esmenat article, per tal de facilitar la gestió de les transmissions de les 
concessions de les parades dels mercats municipals. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local (LLRBRL), 178 del 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, 63 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Article 22.2.d que estableix la competència del Ple per a l’aprovació de les 
ordenances i reglaments, en aquest cas per majoria relativa d’acord amb l’article 47, 
ambdós de la LLRBRL. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 33 del vigent Reglament de 
Mercats de l’Ajuntament de Vilanova ai la Geltrú, que tindrà la següent redacció: 
 



 

 

Article 33.- Qualsevol transmissió entre empreses, entre una persona física i 
una empresa, o entre una empresa i una persona física, serà considerada com 
a tal, a tots els efectes, sempre que no coincideixin totes les persones cedents i 
cessionàries. No obstant l’anterior, les transmissions derivades de 
dissolucions de comunitats de béns o per extinció de societats civils no 
es consideraran traspàs a efectes d’aquesta ordenança, sempre que tots 
els cessionaris fossin membres de la comunitat dissolta o de la societat 
civil extingida, fins i tot si algun dels comuners o socis deixa de ser titular 
de la parada com a conseqüència de la dissolució de la comunitat o de 
l’extinció de la societat.” 

 
SEGON. Sotmetre la modificació a informació pública pel termini de trenta dies per a 
la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació al BOP, al 
DOGC, tauler d’edictes de la corporació i en un diari de comunicació escrita, 
transcorregut el qual seran resoltes pel Ple de l’Ajuntament amb ocasió de la seva 
aprovació definitiva. Cas que no es presentessin reclamacions ni suggeriments en el 
termini al·ludit, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. 
 
TERCER. Remetre a les Administracions de l’Estat i de la Generalitat una còpia 
d’aquest acord a l’objecte que en el termini de quinze dies hàbils a partir de la 
recepció de la comunicació de l’acord puguin formular el requeriment motivat al qual 
es refereix l’article 65.2 LRBRL, transcorregut el qual, sense haver-se formulat, es 
procedirà a la publicació íntegra de la modificació en el BOP, i una referència al 
DOGC als efectes de la seva plena vigència.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (3), PSC (5), CUP (4), ERC (4), SOM VNG (2), PP 
    (1) i Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David 
    Montes, regidors no adscrits  = 22 vots 
  Abstencions: C’s = 1 vot 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
 14. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’EXECUCIÓ DE 
L’OPERACIÓ GO03-00842 “GARRAF: CAMINS, PATRIMONI I 
NATURA”, COFINANÇAT AMB FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA OPERATIU FEDER 
2014-2020). (Exp. 71/2016-AMB) 

 
Relació de fets  
 
I.- En data 14/03/2016 es va publicar al DOGC nº 7078 l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de 
març, per la qual s'aprovaven les bases reguladores per seleccionar operacions de 



 

 

les entitats locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments de municipis amb 
una població de més de 20.000 habitants de Catalunya) susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i 
s'obria la convocatòria per a la presentació de sol·licituds. 
 
II.- El Consell Comarcal del Garraf, atesa la seva voluntat de participar en dita 
convocatòria, va procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició 
d’ens beneficiari, per via telemàtica, a través de l’aplicació informàtica creada a 
l’efecte (SIFECAT1420), d’acord amb la Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la 
Direcció General de Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, així com a la presentació de la 
documentació complementària preceptiva, de conformitat amb les bases reguladores, 
havent estat notificada en data 16 de febrer de 2017 resolució provisional de data 15 
de febrer de 2017 del Departament de Governació, Obres Públiques i Habitatge per la 
qual es comunica l’atorgament de l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura”. 
 
III.- Per la seva part, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va mostrar la seva voluntat 
de participar en la convocatòria FEDER per tal d’incloure les seves actuacions 
(segons consten relacionades a l’ANNEX I del Conveni objecte del present acord), 
havent acordat per Decret de Regidor Delegat de data  9 de juny de 2016, així com 
l’aprovació dels avantprojectes: “Rehabilitació de la Platja Llarga”; “Camí pedalable 
del Garraf” i “Senyalització de rutes patrimonials de Vilanova” i l’atorgament de la 
corresponent autorització al Consell Comarcal per tal que pugui actuar sobre els 
terrenys i immobles a efectes de l’execució de les actuacions contingudes en 
l’esmentat projecte. 
 
IV.- En data 31 de maig del 2017, es va publicar al DOGC la resolució 
GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les 
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eixos prioritaris 4 i 6, en què l’operació presentada pel Consell Comarcal del 
Garraf “Garraf: camins, patrimoni i natura”, era seleccionada amb un import elegible 
de 2.342.367,50 euros. 
 
V.- El conveni objecte del present acord ha estat aprovat pel Ple del Consell 
Comarcal del Garraf en data 13 de juliol de 2017. 
 
VI.- En virtut del mateix, és voluntat d’ambdues parts portar a terme l’execució del 
Projecte cofinançat “Garraf: camins, patrimoni i natura”, que inclou les següents 
actuacions: “Rehabilitació de la Platja Llarga”, “Senyalització rutes patrimonials de 
Vilanova” i “Camí Pedalable”, i la seva gestió de forma efectiva i compromesa, 
acordant en dit conveni aquells aspectes rellevants per a la seva bona consecució, 
tant de l’execució de les actuacions com de l’obtenció del cofinançament. 

Així, el conveni determina com a objecte del mateix les condicions de col·laboració 
per a la gestió i execució d’aquestes actuacions, de tal manera que el Consell 
Comarcal prestarà la col·laboració tècnica i suport jurídic necessaris a l’Ajuntament 
durant tota la vigència del projecte. 



 

 

El present Conveni començarà a regir el dia de la seva signatura i estarà vigent 
durant tot el període d’execució, finalització i operativitat de les operacions objecte de 
cofinançament. 

D’acord amb l’article 5 de les BASES, “les operacions han d'estar executades i 
pagades el 31 de desembre de 2020”. Tanmateix, afegeix: “Es podran sol·licitar 
pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2020, i 
només per les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de 
l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s’hauran d'aprovar 
mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i 
pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.” 

Per tant, compleix amb l’article 49.h) 1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, en relació amb la disposició addicional vuitena, apartat 1r, 
d’aquesta mateixa Llei, en el sentit que el termini màxim de durada dels convenis no 
podrà ser superior a quatre (4) anys, llevat que normativament es prevegi un termini 
superior. 

El Conveni regirà també per a regular les relacions entre els dos ens (vinculades al 
seu objecte), amb posterioritat a la data indicada, si escau, i durant tot el termini 
necessari per a la justificació de l’aplicació de la subvenció. 

L’esmentat conveni regula les respectives obligacions de cada part, i molt especial les 
relacionades amb els compromisos econòmics que se’n deriven, despeses 
corresponents, així com les inherents a l’execució de les referides actuacions, 
preveient-se la creació d’una comissió de seguiment per tal de vetllar pel correcte 
compliment del conveni. 

Per la seva banda, els annexos del conveni incorporen la relació d’actuacions i 
despeses en què participa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les despeses de 
gestió (suport extern), i el resum i suma de les quotes semestrals que corresponen. 
 
VII.- Figura incorporat a l’expedient l’informe tècnic de Medi Ambient, justificatiu de la 
necessitat i oportunitat d’aquest conveni, així com el seu impacte econòmic, en els 
termes com ha estat exposat anteriorment, i favorable a la signatura d’aquest 
conveni. 
 
Dit document no té caràcter contractual, a la vista del seu contingut. 
 
Per tant, el conveni compleix amb el contingut mínim que preveu l’art. 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i les justificacions previstes 
a l’article 50.1 d’aquesta mateixa Llei. 
 
Així mateix, i tenint en compte el contingut eminentment econòmic d’aquest conveni, 
caldrà comptar amb l’informe favorable de fiscalització de la Intervenció municipal, en 
especial pel que es refereix a l’art. 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en matèria 
d’eficiència de la gestió pública i compliment de la legislació d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 



 

 

VIII.- L’Ajuntament s’obliga al pagament al Consell Comarcal de totes aquelles 
despeses vinculades a cadascuna de les actuacions, en la forma i amb les condicions 
exposades al conveni. Aquestes despeses es classifiquen en tres grups: 

 
a. Despeses per actuacions imputables a un únic municipi, per les 

actuacions que cada municipi portarà a terme. L’Ajuntament s’obliga a 
efectuar el pagament al Consell Comarcal de l’import corresponent al 
total del preu de licitació més IVA, amb anterioritat a l’aprovació de la 
licitació per part de l’òrgan corresponent del Consell Comarcal. 

b. Despeses comarcals: contractes i actuacions imputables a diversos 
municipis. 

c. Despeses de suport, coordinació i assessorament extern: afecten a 
tots els municipis i es reparteixen de forma proporcional. 

 
IX.- Segons l’Annex I del present conveni, l’aportació municipal per a l’execució dels 
projectes és de: 

 
330.332,93 € (50%, del cost d’execució del Camí pedalable) 
 
123.455,00 € (50% del cost de rehabilitació de Platja Llarga) 
 
26.650,00 € (50% del cost de senyalització de les rutes patrimonials) 
 
Aquestes quantitats són sense IVA. 

 
Aquestes quantitats s’hauran d’incorporar als exercicis pressupostaris corresponents, 
amb els números de partida que es defineixin. 
 
Aportació municipal per a l’execució del projectes comarcals comuns: 
30.070,21 € 
 
Aportació municipal per al desenvolupament de les tasques de gestió (personal de 
coordinació comarcal assignat a l’operació): 
60.133,14 € 
 
Aquestes dues quantitats són elegibles i, per tant, podran ser retornades a 
l’Ajuntament quan s’ingressi la subvenció del FEDER. 
 
Segons consta a l’Annex II del conveni, l’aportació municipal a les despeses de gestió 
del suport extern (despesa no elegible i, per tant, no retornable) és de 15.816,28 € 
 
En els annexos I i II es relacionen les despeses relatives a les actuacions comarcals i 
a suport extern en la gestió de l’operació, que s’abonaran al Consell Comarcal del 
Garraf mitjançant quotes semestrals. Aquestes quotes pels diferents conceptes i la 
quota resultant semestral per municipi queda recollit a l’Annex III del conveni. 
 
En el cas de Vilanova i la Geltrú, la quota semestral resultant és de 13.252,45 €, i la 
primera d’aquestes quotes s’ha de fer efectiva a partir del mes de juliol de 2017, i 
l’última al gener de 2021, sent un total de 8 pagaments. 



 

 

 
Aquestes quantitats s’hauran d’incorporar als exercicis pressupostaris corresponents, 
amb els núm. de partida que es detallin dels anys 2018-2019-2020 i 2021. 
 
La primera quota semestral corresponent al 2017 es farà efectiva amb els números 
de partida que es detallen a continuació: 
 
5.736, 46 €  de la partida:    40.1500.2269904 Despeses sectors cooperació ���� 
Dep. Urbanisme 
5.736, 46 €  de la partida:    42.1723.2100000 Manteniment Espais Naturals ���� 
Dep. Medi Ambient 
1.779,54 € de la partida:      31.3330.2260908 Projecte Far ���� Dep. Cultura 
  
 
13.252,45 € x 8 pagaments semestrals  = 106.019,60 € 
 
Aquesta quantitat correspon a la suma de: 
 
30.070,21 €�Aportació municipal per a l’execució del projectes comarcals comuns 
 
60.133,14 € ����Aportació municipal per al desenvolupament de les tasques de gestió  
 
15.816,28 € ���� Aportació municipal a les despeses de gestió del suport extern  
 
106.019,63 €  TOTAL 
 
Aquesta quantitat es pagarà d’acord amb el següent calendari i quantitats: 
 

 1ª part: 1r semestre  del 2017     13.252,45 
 Total 2017 ................................. 13.252,45 
 2ª part: Gener del 2018               13.252,45    
 3ª part: Juliol del 2018                 13.252,45 
 Total 2018 ................................. 26.504,90                   
 4ª part: Gener del 2019               13.252,45 
 5ª part:   Juliol del 2019               13.252,45 
 Total 2019 ................................. 26.504,90                   
 6ª part: Gener del 2020               13.252,45 
 7ª part: Gener del 2020               13.252,45 
 Total 2020  ................................ 26.504,90                   
 8ª part: Gener del 2021               13.252,45 
 Total 2021 ................................. 13.252,45 
 

 
Fonaments de dret 
 
1.- Articles 47, següents i concordants de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, pels quals es regulen els convenis i, entre ells, els convenis 
interadministratius entre administracions públiques. 



 

 

 
2.- El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a l’adopció del present 
acord, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim local, els 
art. 66.1 i 66.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i d’acord amb els informes tècnics emesos al 
respecte, vista la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà aquest 
Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’execució de l’operació GO03-000842 
“Garraf: camins, patrimoni i natura”, cofinançat amb Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (Programa Operatiu FEDER 2014-2020). 
 
SEGON. Aprovar la quantitat per a l’any 2017 de 13.252,45 € amb càrrec a les 
següents partides: 
 
5.736, 46 €  de la partida:    40.1500.2269904 Despeses sectors cooperació ���� 
Dep. Urbanisme 
5.736, 46 €  de la partida:    42.1723.2100000 Manteniment Espais Naturals ���� 
Dep. Medi Ambient 
1.779,54 € de la partida:      31.3330.2260908 Projecte Far ���� Dep. Cultura 
 
TERCER. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i de 
les seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
QUART. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
 
MODEL FITXA - EXTRACTE 
 
Descripció: (títol del Conveni) 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 
I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’EXECUCIÓ DE 
L’OPERACIÓ GO03-00842 “GARRAF: CAMINS, PATRIMONI I NATURA”, 
COFINANÇAT AMB FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
(PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020) 
 



 

 

Data: (data de signatura) 
 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
Establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a la gestió i execució del Projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura” 
Operació FEDER 14-20 Eix 6, període 2014-2020 
 
Drets i Obligacions: (relació  d’acords que vinculen les parts) 
Correspon al Consell Comarcal del Garraf: 

• Dur a terme les actuacions previstes en les operacions que hagin estat objecte 
de cofinançament, en concret, coordinació de l’operació, preparació de 
l’expedient de licitació de les actuacions, adjudicació dels contractes, inclusió de 
les actuacions de l’operació en el pressupost de l’entitat i pagament de les 
actuacions en els termes establerts en el conveni, i justificació de les actuacions. 

• No patir, abans de transcórrer 5 anys des de la finalització, cap modificació de la 
qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que 
afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d’execució de l’operació, 
d’acord amb l’art. 71 Reglament (UE) 1303/2013. 

• Establir un sistema de comptabilitat separada o codificació comptable adequada 
de totes les transaccions relacionades amb l’operació subvencionada. 

• Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses declarades i 
les auditories corresponents, els quals han d’estar a disposició de les persones i 
els organismes competents en la matèria per ser inspeccionats, si així ho 
sol·liciten, durant dos anys a partir de 31 de desembre següent a la presentació 
dels comptes en els quals estiguin incloses les despeses definitives de l’operació. 

• Posar la documentació a disposició del control de la Generalitat de Catalunya, 
com a organisme intermedi, o d’altres òrgans competents estatals o comunitaris, 
que comprovaran que s’ha realitzat l’objecte de l’operació cofinançada, que s’ha 
efectuat realment la despesa declarada i que compleix amb la legislació 
aplicable, les condicions del Programa operatiu i les condicions per al suport de 
l’operació, en compliment de l’art. 125.4 Reglament (UE) 1303/2013. 

• Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries i complir el marc legal 
comunitari, amb la norma específica, el Reglament (UE) 1303/2013 i el 
Reglament 1301/2013, així com amb el Manual de procediments de la 
Generalitat de Catalunya del PO FEDER 2014-2020. 

• Complir el que disposa la normativa de l’Estat i de la UE en matèria de 
contractació pública. 

• Complir totes les altres obligacions que estableixen les BASES i de 
subvencionalitat de la despesa. 

• Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les 
obligacions que assumeixen. 

• Complir les obligacions que regulen els art. 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya. 

• Obligacions d’informació i publicitat dels ajuts concedits: incorporar l’emblema de 
la UE i la referència FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat de 
l’actuació objecte de la subvenció. 

 



 

 

Correspon a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
• Executar l’operació conjuntament amb el Consell Comarcal del Garraf i els altres 

ens participants mitjançant la realització de l’activitat o adopció del comportament 
que fonamenta la concessió de la subvenció. 

• Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni, 
amb càrrec a la partida del pressupost de la forma següent: 
40.1500.2269904 Despeses sectors cooperació � Dep. Urbanisme 
42.1723.2100000 Manteniment Espais Naturals � Dep. Medi Ambient 
31.3330.2260908 Projecte Far � Dep. Cultura 

• Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal 
d’assegurar el correcte desenvolupament de l’Operació. 

• Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal en tot allò que se’l requereixi en 
relació amb la realització de l’Operació. 

• Rescabalar al Consell Comarcal de totes les quantitats de les quals aquest hagi 
de fer front com a conseqüència de canvis no comunicats per l’Ajuntament. 

• Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades. 
• Comunicar al Consell Comarcal la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb 
posterioritat a l’atorgament de la subvenció FEDER. 

• Conservar i posar a disposició del Consell Comarcal tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que 
sigui necessària per a la justificació de la subvenció. 

• Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts per un període no inferior als sis (6) anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 
Vigència: (data finalització del conveni) 
 
Des de la seva signatura i durant tot el període d’execució, finalització i operativitat de les 
operacions objecte de cofinançament. Termini màxim per executar i pagar les operacions el 
31 de desembre de 2023. Termini màxim per a la justificació  31 de gener de 2021 i, en cas de 
pròrroga, 31 de gener de 2024. 
 
 
 
CINQUÉ. El Ple de l’Ajuntament pren el compromís de dotar pressupostàriament les 
partides econòmiques necessàries per fer front a les obligacions econòmiques 
derivades del desenvolupament del present conveni, els anys 2018, 2019, 2020 i  
2021. 
 
SISÈ. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Garraf.” 
 
 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’EXECUCIÓ DE 
l’OPERACIÓ GO03-000842 “Garraf: camins, patrimoni i natura”, COFINANÇAT 
AMB FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA 
OPERATIU FEDER 2014-2020) 



 

 

 
A Vilanova i la Geltrú, a .... de ..... de 2017 
 
 
R E U N I T S 

 

D’una banda, la Sra. Glòria Garcia Prieto, la qual actua en nom i representació del 
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF (en endavant, el CONSELL COMARCAL) en 
ús de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya i, per al present acte, i assistida per la secretària del Consell 
Comarcal del Garraf, la Sra............................. 

 

I d’altra banda, la Sra.Neus Lloveras Massana, la qual actua en nom i representació 
de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (en endavant, l’AJUNTAMENT) en 
ús de les facultats de representació conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i de l’article 53.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, assistida per el secretari de l’Ajuntament, Sr. Marcel·lí Pons Duat. 

 

Ambdues es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de 
col·laboració i  

 

E X P O S E N 

 

I.- En data 14/03/2016 es va publicar al DOGC (nº7078) l’Ordre GAH/45/2016, de 7 
de març, per la qual s'aprovaven les bases reguladores (en endavant, les BASES) 
per seleccionar operacions de les entitats locals (diputacions, consells comarcals i 
ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de 
Catalunya) susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6, i s'obria la convocatòria per a la presentació de sol·licituds. 

 

II.- Que, el CONSELL COMARCAL, atesa la seva voluntat de participar en dita 
convocatòria, va procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició 
d’ens beneficiari, per via telemàtica a través de l’aplicació informàtica creada a 
l’efecte (SIFECAT1420), d’acord amb la Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la 
Direcció General de Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, així com a la presentació de la 
documentació complementària preceptiva, de conformitat amb les bases reguladores, 
havent estat notificada en data 16 de febrer de 2017 resolució provisional de data 15 
de febrer de 2017 del Departament de Governació, Obres Públiques i Habitatge per la 
qual es comunica l’atorgament de l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura”. 



 

 

 

III.- Que, per la seva part, l’AJUNTAMENT va mostrar la seva voluntat de participar 
en la convocatòria FEDER per tal d’incloure les seves actuacions (segons consten 
relacionades a l’ANNEX I del present Conveni), havent acordat  per Decret de 
Regidor Delegat  de data  9 de juny de 2016, així com l’aprovació dels 
“avantprojectes: Rehabilitació de la Platja Llarga; Camí pedalable del Garraf; i 
Senyalització de rutes patrimonials de Vilanova” i l’atorgament de la corresponent 
autorització al CONSELL COMARCAL per tal que pugui actuar sobre els terrenys i 
immobles a efectes de l’execució de les actuacions contingudes en l’esmentat 
projecte. 

 

IV.- Que en data del 31 de maig del 2017, es va publicar al DOGC la resolució 
GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les 
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eixos prioritaris 4 i 6, en què l’operació presentada per el Consell Comarcal del 
Garraf “Garraf: camins, patrimoni i natura” era seleccionada amb un import elegible 
de 2.342.367,50 euros. 
 
V.- Que el present conveni va ser aprovat per el ple del Consell Comarcal del Garraf 
en data del 13 de juliol de 2017 i serà aprovat pel ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú  en data del 31 de juliol.  
 

VI.- Essent voluntat d’ambdues parts sotasignats portar a terme l’execució del 
Projecte cofinançat, i la seva gestió de forma efectiva i compromesa, han acordat 
l’atorgament del present Conveni per tal de regular tots aquells aspectes rellevants 
per a la seva bona consecució, tant de l’execució de les actuacions com de l’obtenció 
del cofinançament, per la qual cosa, reconeixent-se mútuament la capacitat legal 
necessària per atorgar el present document, ambdues parts convenen els següents 

 

P A C T E S 

 

PRIMER.- Objecte del Conveni 

 

És objecte del present conveni establir les condicions de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la gestió i 
execució del Projecte “GARRAF: CAMINS, PATRIMONI I NATURA”, i en concret de 
les actuacions relacionades a l’ANNEX I compreses en el seu terme municipal, 
cofinançades pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord 
amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aprovaven les seves bases 
reguladores (DOGC nº7078, de 14/03/2016) i la resolució d’atorgament de data 15 de 
febrer de 2017. 

El CONSELL COMARCAL prestarà la col·laboració tècnica i suport jurídic necessaris 
a l’AJUNTAMENT durant tota la vigència del Projecte. 



 

 

L’objecte específic, que regula el punt 1 de les bases de la convocatòria, i en atenció 
a cada prioritat d’inversió (PI), és: 

� Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de 
recursos.  

• PI 6.3: Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni 
natural i cultural. 

� Objectiu específic 6.3.1: Promoure la protecció, el foment i el 
desenvolupament del patrimoni cultural. 

 

SEGON.- Durada 

 

El present Conveni començarà a regir el dia de la seva signatura i estarà vigent 
durant tot el període d’execució, finalització i operativitat de les operacions objecte de 
cofinançament. 

D’acord amb l’article 5 de les BASES, “les operacions han d'estar executades i 
pagades el 31 de desembre de 2020”. Tanmateix, afegeix: “Es podran sol·licitar 
pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2020, i 
només per les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de 
l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s’hauran d'aprovar 
mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar 
i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.” 

 

El Conveni regirà també per a regular les relacions entre els dos ens (vinculades al 
seu objecte), amb posterioritat a la data indicada, si s’escau, i durant tot el termini 
necessari per a la justificació de l’aplicació de la subvenció. 

Així, segons l’article 22 (“Justificació”) de les BASES de la convocatòria: 

“22.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació de la subvenció d'acord 
amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i la normativa aplicable a l'execució del FEDER de Catalunya 
2014-2020, en els termes establerts en el Programa operatiu.(...). 

22.2 L'entitat beneficiària certificarà semestralment les despeses a través de la 
plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat). La justificació de despeses es 
realitzarà amb total llibertat dins el període establert, de forma telemàtica a través 
d'aquesta aplicació, i, a mesura que s'executin les operacions, l'entitat beneficiària 
informarà dels indicadors requerits. També facilitarà les informacions i les 
comprovacions relatives a l'operació objecte de la subvenció que li requereixi l'òrgan 
competent. 

La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa telemàtica de la documentació 
justificativa no eximeix, en cap cas, l'entitat beneficiària de l'obligació de trametre-la 
dins del termini establert en la convocatòria. (...). 



 

 

22.3 D'acord amb l'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, un cop transcorregut el termini màxim establert per a la justificació 
(31 de gener de 2021 i, en cas de pròrroga, 31 de gener de 2024, sens perjudici 
de la seva ampliació), sense que s'hagi presentat davant l'òrgan administratiu 
competent, es requerirà l'entitat beneficiària perquè, en el termini improrrogable de 
quinze dies hàbils, la presenti. La falta de presentació de la justificació en el termini 
establert en aquesta base comporta l'exigència del reintegrament i d'altres 
responsabilitats establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la 
justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix l'entitat 
beneficiària de les sancions que corresponguin d'acord amb la Llei general de 
subvencions i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.” 
 

Igualment, el Conveni, regirà també per a regular les relacions entre els dos ens 
vinculades al seu objecte, si escau, fins a la l’acreditació del total compliment de les 
obligacions establertes en els següents pactes. 

 

TERCER.- Obligacions del CONSELL COMARCAL 

 

A) Obligacions generals 

D’acord amb allò previst a l’article 23 de les BASES de la convocatòria (“Obligacions 
de les entitats beneficiàries”), correspon al CONSELL COMARCAL: 

 

1) Obligacions de control, seguiment i compliment (article 23.1 de les BASES): 

a) Dur a terme les actuacions previstes en les operacions que hagin estat objecte de 
cofinançament. El CONSELL COMARCAL, en la seva condició d’ens executor, haurà 
d’assumir, en concret, les següents tasques, que, amb caràcter enunciatiu i no 
limitatiu, es relacionen: 

 

• Coordinació de tota l’operació (des del tràmit de sol·licitud fins al tancament i 
justificació de l’Operació). 

• Preparació de l’expedient de licitació de les actuacions, incloent la redacció i 
aprovació dels plecs de clàusules, i tota la documentació preceptiva. 

• Adjudicació dels contractes, amb les corresponents meses de contractació, 
publicacions i demés deures legals derivats del procediment de contractació 
pública. 

• Inclusió de les actuacions de l’operació en el pressupost de l’entitat i 
pagament de les actuacions en els termes establerts en el present Conveni. 

• Justificació de les actuacions; presentació, si escau, de recursos i/o 
al·legacions i/o altres escrits de resposta a requeriments i de tràmit, així com 



 

 

la generació de tota la documentació inherent al procediment de concessió de 
la subvenció FEDER. 

b) No patir, abans de transcórrer cinc (5) anys des de la finalització, cap modificació 
de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que 
afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució de l'operació, d'acord 
amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. En cas d'ajuts a 
inversions en què l'operació subvencionada consisteix en l'adquisició de béns 
inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de la Propietat, l'entitat 
beneficiària ha de fer constar en l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a 
la subvenció per un període de cinc anys, així com l'import de la subvenció. 

c) Establir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable 
adequada de totes les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, 
d'acord amb el que estableix l'article 125.4.b) del Reglament (UE) 1303/2013. El 
sistema emprat ha de permetre distingir de manera clara i inequívoca quina despesa 
concreta és objecte de finançament FEDER i quines altres fonts de finançament aliè 
l'afecten. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan competent per resoldre 
la convocatòria podrà revocar la subvenció assignada. 

d) Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses declarades i 
les auditories corresponents per mantenir una pista d'auditoria adequada, els quals 
han d'estar a disposició de les persones i els organismes competents en la matèria 
(personal autoritzat per l’autoritat de gestió, de certificació o d'auditoria, organisme 
intermedi, funcionaris autoritzats de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu) 
per ser inspeccionats, si així ho sol·liciten durant dos anys a partir del 31 de 
desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguin incloses les 
despeses definitives de l'operació conclosa, segons el que indiqui l'organisme 
intermedi al beneficiari en el moment de l'inici del període esmentat, d'acord amb el 
que estableix l'article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013. Alhora, cal conservar els 
originals dels documents o les còpies certificades conforme als originals en els 
suports generalment acceptats. 

e) Posar la documentació a disposició del control de la Generalitat de Catalunya, com 
a organisme intermedi, o d'altres òrgans competents estatals o comunitaris, que 
comprovaran que s'ha realitzat l'objecte de l'operació cofinançada, que s'ha efectuat 
realment la despesa declarada i que compleix amb la legislació aplicable, les 
condicions del Programa operatiu i les condicions per al suport a l'operació, en 
compliment de l'article 125.4 del Reglament (UE) 1303/2013. 

f) Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries, actuar de conformitat 
amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea, en coherència amb els articles 7 
i 8 del Reglament (UE) 1303/2013. 

g) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l'Estat i 
de la Unió Europea. 

h) Complir el marc legal comunitari, amb la normativa específica, el Reglament (UE) 
1303/2013 i el Reglament (UE) 1301/2013, amb les instruccions, orientacions, 
circulars específiques i altres, així com amb el Manual de procediments de la 
Generalitat de Catalunya del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la gestió de 



 

 

fons FEDER que dictin les autoritats designades en el marc del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 

i) Complir totes les altres obligacions que estableixen les BASES i de 
subvencionabilitat de la despesa, i tot allò que disposa la normativa nacional, estatal i 
comunitària, així com la normativa europea aplicable. Les entitats beneficiàries han 
de signar la declaració responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

j) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les 
obligacions que assumeixen. 

k) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. 

 

2) Obligacions d'informació i publicitat dels ajuts concedits (article 23.2 de les 
BASES): 

Les entitats beneficiàries es comprometen a complir les obligacions en matèria 
d'informació i comunicació regulades en l'article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 
i en l'annex XII, apartat 2.2, que regula les responsabilitats de les entitats 
beneficiàries en relació amb les mesures d'informació i comunicació destinades al 
públic. En concret, les entitats beneficiàries tenen l'obligació d'incorporar l'emblema 
de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i 
publicitat de l'actuació objecte de subvenció. 

Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en què es comuniqui formalment a 
les entitats beneficiàries l'aprovació del cofinançament. 

Aquestes mesures s’aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de 
difusió que es generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). 
Els models, formats i logotips estan a disposició de les entitats beneficiàries en el web 
municat.gencat.cat. 

Així mateix, cal donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

QUART.- Obligacions de l’AJUNTAMENT 

 

En virtut dels acords continguts en el present Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, són obligacions 
generals de l’AJUNTAMENT: 

a) Executar l’Operació conjuntament amb el CONSELL COMARCAL i els altres ens 
participants mitjançant la realització de l’activitat o adopció del comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció. 

b) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni. 
Les obligacions del primer pagament de la quota semestral de 13.252,45 € , per a 
fer front a les despeses de les actuacions comarcals del projecte, del personal de 



 

 

coordinació del CCG i del suport extern del projecte, amb càrrec a les partides nº 
40.1500.2269904 DESPESES SECTOR COOPERACIÓ d’Urbanisme; nº 
42.1723.21000 MANTENIMENT ESPAIS NATURALS de Medi Ambient; i nº 
31.3330.2260908  PROJECTE FAR, de Cultura, del pressupost 2017 d’aquest 
ajuntament; i les obligacions de les quotes i anualitats següents, amb càrrec a la 
partida que s’estableixi en els exercicis pressupostaris posteriors. 

c) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal 
d’assegurar el correcte desenvolupament de l’Operació. 

d) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l 
requereixi en relació amb la realització de l’Operació. 

e) Rescabalar al CONSELL COMARCAL de totes les quantitats de les quals aquest 
hagi de fer front com a conseqüència de canvis no comunicats per 
l’AJUNTAMENT. 

f) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades. 

g) Comunicar al CONSELL COMARCAL la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi 
obtingut amb posterioritat a l’atorgament de la subvenció FEDER. 

h) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació 
o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que 
sigui necessària per a la justificació de la subvenció. 

i) Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts per un període no inferior als sis (6) anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
DGAL (per si mateixa o a través d’auditories externes), i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en 
relació amb la subvenció concedida. 

k) Col·laborar i facilitar la documentació requerida i que li correspongui en virtut de 
les obligacions que l’AJUNTAMENT assumeix en aquest conveni durant l’exercici 
de les funcions de control i verificació del CONSELL COMARCAL o de qualsevol 
altre que correspongui. 

l) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, 
en particular: 

a. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació establerta per la Llei 
19/2014, de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern i qualsevol altra que li sigui requerida d’acord amb la 
normativa vigent. 

b. Comunicar al CONSELL COMARCAL les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que 
afectin directament o indirecta a la subvenció atorgada i puguin posar en 
risc l’interès públic. 



 

 

c. Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena 
de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en 
els termes previstos en el Codi Penal. 

m) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva 
justificació. 

n) Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui 
a l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que 
permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte de la 
subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents 
acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats. 

o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 

CINQUÈ.- Obligació específica d’execució. Responsabilitat de l’AJUNTAMENT 

 

En tant que l’Operació objecte del present Conveni, s’incardina en un Projecte global, 
integrat per un conjunt de diferents actuacions i subvencionat pel FEDER 2014 – 
2020, amb la consegüent afectació de qualsevol incidència a la totalitat del projecte, 
l’AJUNTAMENT s’obliga expressament a procedir a l’execució, sense excepció, de 
totes i cadascuna de les actuacions previstes en l’ANNEX I d’aquest Conveni, i en els 
termes en el mateix definit i d’acord amb les formes i procediments definits en les 
Bases de la convocatòria. 

Qualsevol incompliment d’aquesta obligació comportarà l’assumpció per part de 
l’AJUNTAMENT de totes les conseqüències legals i responsabilitats inherents a 
l’obligació adquirida, en front, tant del CONSELL COMARCAL, com de qualsevol dels 
ens que integren el Projecte. 

 

SISÈ.- Obligacions de les parts derivades del règim econòmic 

 

En virtut dels acords continguts en el present Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, correspondrà a 
cadascuna de les parts, segons s’exposa: 

 

1r.- Dotació pressupostària 

 

Serà obligació de l’AJUNTAMENT la dotació de la partida pressupostària 
corresponent a cadascuna de les actuacions contingudes en el Projecte i per a 
l’anualitat prevista en el mateix. 

 

2n.- Assumpció del pagament de despeses inherents a l’execució del Projecte 



 

 

 

L’AJUNTAMENT s’obliga al pagament al CONSELL COMARCAL de totes aquelles 
despeses vinculades a cadascuna de les actuacions, en la forma i amb les condicions 
que a continuació s’exposen. 

Les despeses, a aquests efectes, es classifiquen en 3 grups, a saber: 

1) Despeses per actuacions imputables a un únic municipi: Aquelles despeses 
atribuïbles íntegrament a un únic Ajuntament, relatives a les actuacions que 
portaran a terme, i dins de cada actuació, atribuïbles a cadascun dels contractes 
administratius que s’hi comprenen. 

2) Despeses comarcals (contractes i actuacions imputables a diversos municipis): 
Aquelles despeses derivades de contractes de caràcter general que beneficien a 
més d’un Ajuntament. En aquest cas, s’ha establert un criteri de repartiment de la 
despesa entre aquells municipis afectats, segons s’exposarà, basat en el principi 
de proporcionalitat o afectació. 

3) Despeses de suport, coordinació i assessorament extern: Aquelles despeses 
també de caràcter general, derivades de la contractació de la gestió de 
l’Operació, i que afecten a tots els municipis participants de l’Operació. S’ha 
establert també un criteri de repartiment basat, en aquest cas, en l’aplicació d’una 
regla de proporcionalitat en funció de la resta de despesa de l’operació i calculat 
sobre el cost fix d’aquest servei. 

 

Igualment, per al primer grup de despeses, especialment (despeses per actuació), i 
per tal de determinar la forma i condicions dels pagaments, caldrà delimitar 
cadascuna de les fases de la contractació, és a dir: 

- Fase anterior a la licitació 

- Fase d’adjudicació del contracte 

- Fase d’execució 

- Fase posterior a l’execució i recepció de l’obra - liquidació 

 

En funció, doncs, dels paràmetres indicats, les despeses assumides per 
l’AJUNTAMENT i les obligacions de pagament són les següents: 

 

1) Despeses per actuació: 
 
1.a) Fase prèvia a la licitació 
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a efectuar el pagament al CONSELL COMARCAL de 
l’import corresponent al total preu de licitació més el seu IVA al tipus vigent, 
amb anterioritat a l’aprovació de la licitació per part de l’òrgan corresponent del 
CONSELL COMARCAL, i a requeriment seu, respecte d’aquelles actuacions el cost 
de les quals és atribuïble íntegrament al municipi. Per tant, l’obligació implica el 



 

 

pagament del preu total de licitació (IVA inclòs), independentment de l’import 
corresponent al pressupost inicial previst en la memòria de sol·licitud (el qual, això sí, 
determinarà el càlcul inicial de l’import de la subvenció que correspongui a cadascuna 
de les actuacions). 

Aquest pagament s’entendrà, dins l’àmbit de cada actuació, per a cadascun dels 
contractes objecte de procediment de contractació, i en la seva fase, com 
s’expressava, prèvia a l’aprovació de la licitació. 
 
1.b) Fase d’adjudicació del contracte 
 
En cas que el preu d’adjudicació (per a cadascun dels contractes) resulti inferior al 
preu de licitació (per raó de les baixes proposades pels licitadors), no es procedirà al 
retorn de la diferència entre els imports pagats inicialment per l’AJUNTAMENT (preu 
de licitació + IVA) i l’import corresponent al preu d’adjudicació, fins a la fase posterior 
a l’acta de recepció, un cop determinat el cost final executat i determinat el càlcul de 
la liquidació. Per tant, es retornarà la diferència entre el preu de licitació i el preu 
finalment executat. 
 
1.c) Fase d’execució del contracte 
 
Durant la fase d’execució del contracte correspon al CONSELL COMARCAL el 
pagament a l’adjudicatari, en els termes i condicions establertes en els Plecs i en el 
propi contracte signat, dels imports resultants de cadascuna de les certificacions, amb 
el seu IVA corresponent, amb càrrec al total import abonat inicialment per 
l’AJUNTAMENT en la fase prèvia a la licitació, segons s’ha exposat en els punts 
anteriors. 

En cap supòsit s’acceptarà un excés d’execució superior al 10% (**) de l’import 
d’adjudicació (el qual només podrà ser justificat per raó d’un excés d’amidaments i no 
per l’existència de preus contradictoris). 

 
(**) Es considera el percentatge del 10% d’acord amb el TRLCSP vigent, tot i que 
aquest  percentatge pugui variar en funció del criteris que derivin de l’aplicació de les 
Directives comunitàries o d’un nou text refós. 
 

En qualsevol cas, s’estarà al resultat de la liquidació (fase posterior a la recepció de 
l’obra). 

En cas que, en qualsevol moment d’aquesta fase, es produís un excés d’execució 
que comporti un increment per sobre del preu d’adjudicació, l’AJUNTAMENT s’obliga 
a abonar dit increment en el moment en què li sigui requerit pel CONSELL 
COMARCAL. 
 
1.d) Fase posterior a l’execució i recepció de l’obra - liquidació 
 
Un cop recepcionada l’actuació i efectuat el càlcul de la liquidació, el possible 
excedent o diferència positiva restant entre l’import pagat inicialment (PL) i el preu 
resultant de dita liquidació serà retornat a l’AJUNTAMENT en aquesta fase. 



 

 

 
2) Despeses comarcals (contractes i actuacions imputables a diversos 

municipis) 
 

Quant a aquelles despeses imputables a diversos municipis, el cost de les quals 
s’hagi de repercutir en funció del criteri de proporcionalitat o afectació establert, 
l’AJUNTAMENT s’obliga a efectuar el pagament de la part corresponent d’acord amb 
les quotes i previsions i terminis de pagament que es detallen en l’ANNEX I del 
present Conveni. 

Dintre d’aquestes despeses també s’hi inclouen les corresponents a la contractació 
del personal de coordinació comarcal, segons les especificacions i detall de quotes 
contingudes en el punt 3 de l’esmentat ANNEX I, assignades igualment d’acord amb 
un criteri de proporcionalitat. 

 

3) Despeses de gestió (suport, coordinació i assessorament extern) 
 

Les despeses també de caràcter general, derivades específicament de la contractació 
de la gestió de l’operació (suport, coordinació i assessorament extern), i que afecten 
a tots els municipis participants en la mateixa, seran pagades per l’AJUNTAMENT, en 
l’import que correspongui i d’acord amb els percentatges i quotes establerts en 
l’ANNEX II del present Conveni. 

Com ja s’ha indicat, l’import d’aquestes despeses s’ha determinat en funció d’un 
criteri de repartiment basat en l’aplicació d’una regla de proporcionalitat, en funció de 
la resta de despesa del Projecte i calculat sobre el cost fix d’aquest servei. 

El resum total des imports assignats pels diferents conceptes relacionats als punts 2 i 
3 anteriors, així com les quotes resultants i terminis fixats de pagament (amb caràcter 
semestral) per a cada municipi, són els que s’estableixen a l’ANNEX III del present 
Conveni. 

 

 

3r.- Redacció del Projecte i Direcció facultativa. Imputació de despeses 

 

3.1  Per a aquelles actuacions d’obra en què no està prevista la redacció del projecte 
i/o la direcció de l’obra dins de l’Operació, estarà obligat l’AJUNTAMENT a lliurar al 
CONSELL COMARCAL el Projecte executiu redactat i a assumir íntegrament el cost 
de la seva redacció (ja sigui per mitjans propis o externs), en tant que el seu cost no 
tindrà, als efectes de la subvenció de l’Operació, el caràcter de subvencionable. 

Aquest projecte executiu serà informat pels serveis tècnics del CONSELL 
COMARCAL, que comprovaran que s’adiu als requeriments tècnics i jurídics 
establerts per les Bases de la convocatòria, així com amb la resta de requeriments 
establerts per la normativa vigent de cada tipus d’actuació. 



 

 

També estarà obligat l’AJUNTAMENT a proposar un equip (amb la capacitat tècnica 
suficient i adequada) per a la Direcció de les obres (amb tots els treballs que això 
pugui incloure: redacció del pla de seguretat i salut, direcció facultativa, direcció 
executiva i direcció dels treballs de seguretat i salut, o els serveis tècnics 
especialitzats, si escau, com per exemple el servei d’arqueologia o altres). 

L’equip proposat per l’AJUNTAMENT també serà informat pels serveis tècnics del 
CONSELL COMARCAL, per tal de validar la proposta de direcció d’obres formulada 
per l’AJUNTAMENT. 

Per la seva banda, el CONSELL COMARCAL haurà de procedir a l’aprovació del 
Projecte executiu (amb independència que aquest hagi estat assumit per part de 
l’AJUNTAMENT). En cas que es produeixin al·legacions al projecte, aquestes hauran 
de ser informades per l’equip tècnic redactor del projecte. 

Igualment, el CONSELL COMARCAL procedirà a licitar l’actuació en base al projecte 
definitivament aprovat (lliurat per l’AJUNTAMENT) i, un cop adjudicada l’actuació, 
procedirà al nomenament de l’equip director de l’obra (proposat prèviament per 
l’AJUNTAMENT, tal com s’ha indicat). 

Els treballs realitzats per aquest equip es reportaran al CONSELL COMARCAL, si bé 
el seu cost serà assumit en la seva integritat per part de l’AJUNTAMENT, així com 
qualsevol obligació derivada de l’esmentada relació contractual entre l’AJUNTAMENT 
i la direcció d’obra (obligacions econòmiques, fiscals, seguretat social, etc.). 

L’equip tècnic, en qualsevol cas, haurà d’actuar d’acord amb les directrius, 
recomanacions i manual de bones pràctiques que, a efectes de la subvenció de 
l’Operació per part del FEDER 14-20 s’imparteixin per part del CONSELL 
COMARCAL. 

La direcció facultativa haurà de portar a terme la seva actuació d’acord amb les 
directrius i instruccions impartides per part del CONSELL COMARCAL, a qui, en tot 
cas, caldrà justificar el compliment dels requisits tècnics inherents a l’execució en 
qualsevol de les seves fases i continguts en les Bases de la convocatòria i a qui, en 
tot cas, caldrà informar o comunicar, a resposta de les consultes, aclariments o 
requeriments que per part del CONSELL COMARCAL s’estimin oportuns plantejar. 

 

4t.- Cobrament / pagament de la subvenció 

 

Un cop es produeixi el cobrament per part del CONSELL COMARCAL dels imports 
de la subvenció del FEDER 2014-2020 relatius a cada contracte i finestra de 
justificació, procedirà a pagar l’import corresponent a l’AJUNTAMENT. 

Aquest import equival al 50% de l’import final subvencionable (IVA exclòs), en funció 
del pressupost inicial que consta a la sol·licitud, menys els imports resultants de 
possibles penalitzacions o de la determinació de conceptes no subvencionables. 

En cas de resultar excedents derivats de la certificació d’imports superiors fins al límit 
permès (previsiblement entre un 10% i un 15% sobre el pressupost inicial previst a la 
Memòria de sol·licitud, no seran abonats a l’Ajuntament), en cas que finalment hagin 
estat total o parcialment subvencionats, fins al moment del tancament total del 



 

 

Projecte, un cop determinat si la subvenció total cobreix dits possibles excedents per 
a tots els contractes i municipis on s’hagin pogut produir. En cas que no sigui així -la 
subvenció de FEDER no cobreix els esmentats excedents-, s’aplicarà en el 
repartiment de la subvenció un criteri de proporcionalitat en relació amb el 
percentatge que suposa l’excedent respecte de cada actuació (computant només 
aquelles que han tingut algun excés), percentatge que s’aplicarà sobre l’excedent 
total acumulat per tal de calcular la quantitat d’excedent (=subvenció) que correspon 
a cada municipi. 

 

 

SETÈ. Fases del procediment 

 

La relació sistemàtica de les diferents fases del procediment, d’acord amb els termes 
expressats en el present Conveni, serien les següents: 

 
(*AJ= AJUNTAMENT; CC= CONSELL COMARCAL): 
 

A) (AJ): Lliurament del projecte executiu al CC i proposta per al nomenament de 
l’equip director de l’obra (en tots els treballs que comprèn aquesta tasca). 

 
B) (CC): Informe per part del CC del projecte i aprovació del mateix per l’òrgan 

competent. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva. 
 

C) (CC): Inici de l’expedient de licitació per part del CC. Durant aquest procés 
l’AJUNTAMENT haurà de validar el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP). 

 
D) (AJ): Previ a l’acord de licitació, pagament per part de l’AJUNTAMENT al CC 

de l’import total de l’actuació, IVA inclòs. 
 
E) (CC): Licitació de l’actuació, procediment d’adjudicació i adjudicació. 

Nomenament de l’equip director de l’obra. 
 
F) (CC): Execució de l’obra, fins a la seva recepció. L’equip director de l’obra 

trametrà la documentació corresponent al CC, però en pot fer una còpia a l’AJ. 
 
G) (CC): En cas que hi hagi hagut baixes en l’adjudicació, una vegada tancada 

l’obra es retornarà la diferència entre l’import abonat per l’AJ inicialment i 
l’import finalment executat, d’acord amb els termes del present Conveni. 

 
H) (CC): Justificació de la despesa al FEDER a través de la plataforma SIFECAT 

(la justificació es portarà a terme al llarg de tot el procés d’execució). 
 
I) (CC): Pagament de la subvenció de FEDER, corresponent a cada contracte i a 

cada certificació (tenint en compte que un mateix contracte pot quedar repartit 
entre dues certificacions), en el moment que la DGAL el faci efectiu. 



 

 

 

VUITÈ.- Acreditació de l’obtenció de permisos i/o autoritzacions 

 

A efectes de portar a terme les actuacions incloses en el Projecte FEDER 14-20, 
l’AJUNTAMENT s’obliga, específicament i de forma expressa mitjançant la signatura 
del present Conveni, a acreditar al CONSELL COMARCAL, amb caràcter previ a 
l’aprovació de la licitació de l’obra referent a cadascuna de les actuacions, 
l’atorgament per part dels organismes competents de totes aquelles autoritzacions 
administratives o permisos que resultin preceptius. 
 
L’acreditació es farà mitjançant l’aportació de còpia de la/les resolució/ons 
d’atorgament, adjunta/es al certificat emès pel Secretari/ària de l’AJUNTAMENT on 
es faci constar la relació i dades rellevants de cadascun dels permisos necessaris per 
a l’execució de cada actuació. 
 
Igualment, caldrà que l’AJUNTAMENT aporti (en cas que no hagi estat acreditat en la 
fase prèvia de sol·licitud), el corresponent certificat conforme cadascuna de les 
actuacions no tenen afectació a la Xarxa Natura ni requereixen de declaració 
d’impacte ambiental, o bé, en el seu cas, aportin les autoritzacions o declaracions 
preceptives, en la forma expressada en el paràgraf anterior. 
 
L’obligació d’acreditació dels permisos o autoritzacions recau en qualsevol cas en 
l’AJUNTAMENT, independentment que sigui o no aquest qui hagi procedit a la 
redacció del Projecte executiu. 
 
En qualsevol cas, l’aprovació de la licitació quedarà supeditada a l’estricte 
compliment d’allò expressat en el present Pacte. 

 

NOVÈ.- Altres obligacions 

 

Altrament, les parts s’obliguen: 

• A mantenir l’objecte de les actuacions finançades per FEDER fins a un mínim 
de 5 anys posteriors a la data de tancament de l’operació.  A aportar totes les 
dades, informació i documentació que siguin preceptives, així com al 
compliment dels terminis previstos per a l’execució, atenent en temps i forma, 
en qualsevol cas, les comunicacions i requeriments que poguessin esdevenir 
al llarg del procés. 

• L’AJUNTAMENT haurà de procedir, a través de l’òrgan corresponent, a 
l’aprovació dels Plecs amb caràcter previ a la publicació de la licitació. 

 

DESÈ.- Reintegrament de la subvenció 

 



 

 

Quan, per incompliment de la normativa sobre contractació en el sector públic o per 
qualsevol circumstància per causa no imputable al CONSELL COMARCAL, es 
renunciés a la subvenció atorgada, o bé esdevingués sense efectes o resultés 
invalidada, nul·la, anul·lada, revocada, revisada, modificada, o bé en cas que 
s’hagués de procedir al reintegrament de quantitats subvencionades, l’AJUNTAMENT 
serà responsable i haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar i els 
interessos que corresponguin en relació amb el seu percentatge de participació, 
abonant al CONSELL COMARCAL l’import que aquest hagi de suportar, deixant 
indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat. 

 

ONZÈ.- Concurrència amb altres ajuts o subvencions 

 

11.1. No són compatibles amb la subvenció FEDER objecte del present Conveni, 
aquells altres ajuts o subvencions que també provinguin, directa o indirectament, de 
fons europeus. 

Per altra banda, cal tenir en compte que en cap cas es pot produir un sobre-
finançament de l’Operació, és a dir, l’import total dels ajuts o subvencions concedides 
no pot superar el cost total de la despesa pública subvencionada, en compliment de 
l’article 54 del Reglament (CE) 1083/2006 i l'article 19 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions. 

En cas de concurrència amb altres ajuts o subvencions públics (independentment que 
el beneficiari sigui el CONSELL COMARCAL o l’AJUNTAMENT), cal tenir en compte 
que aquests no es tindran en compte per a la determinació de l’import inicial que 
paga l’Ajuntament, sobre el preu de licitació, tal com s’indica en el Pacte Cinquè del 
present Conveni. 

 

11.2. En cas d’ajuts o subvencions sol·licitats per l’AJUNTAMENT, només podran 
anar destinats a sufragar despeses concretes d’aquest ajuntament. Dits ajuts o 
subvencions han de permetre en les seves bases que, tot i essent beneficiari el propi 
ajuntament, l’ens executor de l’actuació municipal objecte de la prestació pugui ser el 
CONSELL COMARCAL. 

En aquest supòsit (ajuts o subvencions públics sol·licitats per l’AJUNTAMENT en 
condició de beneficiari), estarà obligat en tot cas l’AJUNTAMENT a comunicar al 
CONSELL COMARCAL totes i cadascuna de les fases de tramitació de dit ajut o 
subvenció, des de la sol·licitud inicial fins a la resolució final de concessió, incloses 
les fases de cobrament, a fi i efecte que el CONSELL COMARCAL pugui tenir 
coneixement de les possibles situacions de concurrència i determinar si aquestes 
poden derivar en sobre-finançament, amb la consegüent afectació a la subvenció 
FEDER 14-20 [recordar que la suma del total import dels ajuts o subvencions no pot 
superar el cost total de la despesa subvencionada (=cost de l’actuació, IVA inclòs), tal 
com ja ha quedat expressat]. 

Per altra banda, serà el propi AJUNTAMENT sol·licitant qui es responsabilitzi, tant de 
la pròpia gestió de la sol·licitud, com de la posterior tramitació en totes les seves 
fases, justificació i cobrament. Altrament, el CONSELL COMARCAL facilitarà a 



 

 

l’AJUNTAMENT tota aquella documentació que li hagi estat requerida a efectes de 
justificació de l’expedient i per tal d’obtenir el cobrament dels ajuts o subvencions 
indicats. 

 

11.3. El CONSELL COMARCAL podrà sol·licitar també altres ajuts o subvencions, 
amb l’objectiu de cercar cofinançament per a algunes actuacions de l’Operació, en 
especial per a aquelles que afecten a diversos municipis (ex.: promoció, 
senyalització, etc.). En cas que es resolgués positivament sobre la seva concessió, 
serà decisió del CONSELL COMARCAL establir si l’import de la subvenció es 
descompta de l’aportació que hauria de fer el municipi, o bé si el municipi aporta 
igualment tot l’import inicialment i, un cop ingressada la subvenció, es distribueix 
entre tots els municipis afectats d’acord amb el criteri de proporcionalitat 
corresponent. 

 

DOTZÈ.- Composició de les Meses de contractació 

 

Les Meses de contractació per a l’adjudicació dels contractes compresos en 
cadascuna de les actuacions, estarà composada pels següents membres: 
 
1) Per a contractes imputables a actuacions d’un sol municipi: 

 President/a: President/a del CONSELL COMARCAL o persona que el/la 
substitueixi o a qui delegui. 

 Secretari/ària: Secretari/ària del CONSELL COMARCAL o persona que el/la 
substitueixi o a qui delegui. 

 Vocals: 

o Vocal 1: Tècnic redactor del Projecte i/o Director d’obra, servei o 
subministrament 

o Vocal 2: 1 membre designat pel CONSELL COMARCAL 

o Vocal 3: 1 membre designat per l’AJUNTAMENT 

 

2) Per a contractes d’actuacions imputables a diversos municipis, la composició de la 
Mesa serà la següent: 

 President/a: President/a del CONSELL COMARCAL o persona que el/la 
substitueixi o a qui delegui. 

 Secretari/ària: Secretari/ària del CONSELL COMARCAL o persona que el/la 
substitueixi o a qui delegui. 

 Vocals: 

o Vocal 1: Tècnic designat pel CONSELL COMARCAL 

o Vocal 2: Membre designat pel CONSELL COMARCAL 



 

 

o Vocal 3: Membre designat pel CONSELL COMARCAL 

 

TRETZÈ.- Comissió de seguiment 

 

Es crea una Comissió de seguiment per tal de vetllar pel compliment de l’objecte del 
present Conveni. 

La Comissió realitzarà el seguiment de l’execució de les actuacions i es reunirà, a 
aquests efectes, sempre que ho consideri necessari, exercint també, si escau, 
funcions d’assessorament al Ple de la corporació. 

Les decisions de la Comissió s’adoptaran per consens i tindran caràcter executiu. 

La composició de la Comissió serà la següent: 

 El/La president/a del CONSELL COMARCAL (vocal) 

 El/La gerent del CONSELL COMARCAL (vocal) 

 El/La conseller/a comarcal de l’Àrea d’adscripció del Projecte (vocal) 

 El/La secretari/ària del CONSELL COMARCAL (vocal) 

 El/La interventor/a del CONSELL COMARCAL (vocal) 

 El/L’assessor/a tècnic/a designat pel CONSELL COMARCAL (vocal) 

 Un secretari o secretària, designat entre els vocals o bé exercit per una 
persona al servei del CONSELL COMARCAL (en aquest darrer cas, assisteix 
amb veu i sense vot) 

 

CATORZÈ.- Protecció de dades de caràcter personal 

 

Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (arts. 11.5 i 
21), i en aquest sentit, es podran tractar les dades personals facilitades per a la 
realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell 
s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu 
seguiment. 

Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals 
per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a 
establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries 
per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o 
accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers que 
contenen dades personals, en el nivell que li correspongui. 

 

QUINZÈ.- Causes de resolució. Extinció del Conveni 



 

 

 

Seran causes de resolució del present conveni: 

a) La completa realització, un cop justificada o acreditada, del seu objecte i/o el 
compliment del seu període de vigència, d’acord amb el contingut del Pacte 
SEGON. 

b) La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions 
que se’n deriven. 

c) La renúncia formal a la subvenció. 

d) L’incompliment acreditat de les obligacions que del mateix se’n deriven, per 
qualsevol de les parts atorgants. 

e) La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts 
signatàries. 

 

SETZÈ.- Jurisdicció competent 

 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del present 
Conveni seran resoltes per acord de les parts i, a falta d’acord, aquestes es podran 
sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en exemplar duplicat en la 
data assenyalada en l’encapçalament. 

 

 

Presidenta    Alcaldessa - Presidenta 
Consell Comarcal del Garraf  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 

ANNEX I  
 

RELACIÓ D’ACTUACIONS I DESPESES EN QUÈ PARTICIPA  
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ – OPERACIÓ FEDER 14-20 EIX 6  

 
“Garraf: camins, patrimoni i natura” 

 

1- Relació d’actuacions exclusivament imputables i atribuïbles al municipi 
de Vilanova i la Geltrú incloses dins l’operació de FEDER eix 6, període 
2014-2020: 

 
• Rehabilitació de la platja llarga 



 

 

Import previst sense IVA: 246.910,00 € 
Import total IVA inclòs: 298.761,10 € 
Previsió d’execució:  Inicis d’obra a finals del 2018 execució finals 2019 
 

• Senyalització rutes patrimonials de Vilanova 

Import previst sense IVA: 53.300,00 € 
Import total IVA inclòs: 64.493,00 € 
Previsió d’execució:  Inicis d’obra a finals del 2018 execució finals 2019 
 

• Camí Pedalable 

Import previst sense IVA: 660.665,86 € 
Import total IVA inclòs: 799.405,69 € 
Previsió d’execució:  Inicis d’obra a mitjans del 2019 execució 2020 
 
 

2- Relació d’actuacions comarcals del projecte, la despesa de les quals 
s’imputa a tots els municipis participants de l’operació 

Així mateix, i tal i com consta en el pacte SISÈ.2n del conveni, el municipi també 
participarà en les actuacions comarcals imputables a tots els municipis participants de 
l’operació, que són les següents, amb la següent participació de cada municipi (els 
imports inclouen l’IVA): 

ACTUACIONS COMARCALS DEL 
PROJECTE

IMPORT TOTAL 
EXECUCIÓ

CANYELLES CUBELLES OLIVELLA
ST PERE 
RIBES

SITGES VILANOVA

9 Creació de la ruta patrimonial del Garraf 76.835,00 € 12.805,83 € 12.805,83 € 12.805,83 € 12.805,83 € 12.805,83 € 12.805,83 €

10 Aplicacions TIC comarcal 54.450,00 € 9.075,00 € 9.075,00 € 9.075,00 € 9.075,00 € 9.075,00 € 9.075,00 €

11 Campanya de promoció de la destinació 46.705,27 € 7.784,21 € 7.784,21 € 7.784,21 € 7.784,21 € 7.784,21 € 7.784,21 €

12 Pla de comunicació 2.431,00 € 405,17 € 405,17 € 405,17 € 405,17 € 405,17 € 405,17 €

TOTALS 180.421,27 € 30.070,21 € 30.070,21 € 30.070,21 € 30.070,21 € 30.070,21 € 30.070,21 €

Quota Semestral (8 en total) 3.758,78 € 3.758,78 € 3.758,78 € 3.758,78 € 3.758,78 € 3.758,78 €  

Aquestes despeses afecten per igual a tots els municipis participants, pel que el seu 
repartiment s’ha fet equitativament. Això suposa un total de 30.070,21 euros per 
municipi que, repartit en 8 quotes semestrals, implica una quota semestral per 
municipi de 3.758,78 euros (imports que ja inclouen la part de l’IVA). 

Com que aquesta despesa és elegible (excloent l’IVA), quan s’ingressi la subvenció 
de FEDER es retornaran els imports subvencionats als ajuntaments, que per decisió 
del Consell es podrà compensar -si escau- reduint l’import de les futures quotes.  

Així mateix, aquestes quotes s’han calculat sobre la previsió inicial de despesa. Quan 
s’hagin executat i recepcionat les actuacions comarcals, i segons el cost real de les 
mateixes, es farà un recàlcul de les aportacions de cada municipi, i es determinarà 
l’import final a compensar. 

 

3- Personal de coordinació comarcal assignat a l’operació 



 

 

L’operació preveu una despesa en personal de coordinació de l’operació. Aquesta 
despesa –no subjecta a IVA– es reparteix entre els municipis en funció i 
proporcionalment al percentatge dels imports assignats a cada ajuntament sobre el 
pressupost total inicial  de l’operació, segons queda reflectit en el següent quadre: 

Personal assignat al projecte
IMPORT TOTAL 

EXECUCIÓ
CANYELLES CUBELLES OLIVELLA

ST PERE 
RIBES

SITGES VILANOVA

13 Personal coordinació projecte 134.697,60 € 10.368,92 € 12.188,77 € 1.516,03 € 15.640,31 € 34.850,42 € 60.133,14 €

TOTALS 134.697,60 € 10.368,92 € 12.188,77 € 1.516,03 € 15.640,31 € 34.850,42 € 60.133,14 €

Quota Semestral (8 en total) 1.296,12 € 1.523,60 € 189,50 € 1.955,04 € 4.356,30 € 7.516,64 €  

En funció dels paràmetres que aquí s’exposen, les dades i quotes resultants pel 
municipi de Vilanova i la Geltrú, són: 

L’import total del personal de coordinació a assumir per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, és de 60.133,14 euros. Aquest import s’abonarà al Consell Comarcal del 
Garraf mitjançant 8 quotes semestrals de 7.516,64 euros cadascuna. 

Aquesta despesa també és elegible, pel que implicarà un retorn de part de l’import a 
cada ajuntament.  

 
 

ANNEX II 
 

DESPESES DE GESTIÓ – SUPORT EXTERN 
 

Es preveu una quota relativa a les despeses de gestió del projecte –no 
subvencionables per FEDER. El cost total de les despeses de gestió –assessorament 
extern especialitzat– té un import total previst de 35.428,30 euros (IVA inclòs) per a la 
totalitat de l’execució de l’operació (màxim 2023). 
 
La quota prevista de cada municipi és la resultant de calcular el percentatge pes de 
les actuacions de cada municipi –en el pressupost inicial de l’operació- sobre el total, 
segons es comprova en el següent quadre (els imports inclouen l’IVA): 
 

Despeses Gestió % Import gestió Quota semestral
Canyelles 7,70% 2.727,24 € 340,91 €

Cubelles 9,05% 3.205,90 € 400,74 €

Olivella 1,13% 398,75 € 49,84 €

Sant Pere de Ribes 11,61% 4.113,73 € 514,22 €

Sitges 25,87% 9.166,39 € 1.145,80 €

Vilanova i la Geltrú 44,64% 15.816,28 € 1.977,04 €

Total 100% 35.428,30 €  
 
L’import total previst de les despeses de gestió a assumir per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, és de 15.816,28 euros. Aquest import s’abonarà al Consell 
Comarcal del Garraf mitjançant 8 quotes semestrals de 1.977,04 euros cadascuna. 
 
 



 

 

ANNEX III 
 

RESUM I SUMA DE LES QUOTES SEMESTRALS PER MUNICIPI 
 

En els annexos I i II es relacionen les despeses relatives a les actuacions comarcals i 
al suport extern en la gestió de l’operació, que s’abonaran al Consell Comarcal del 
Garraf mitjançant quotes semestrals. Aquestes quotes pels diferents conceptes i la 
quota resultant semestral per municipi, són les que es resumeixen al següent 
quadre: 
 
QUADRE RESUM APORTACIONS PER 
MUNICIPI - QUOTES SEMESTRALS

CANYELLES CUBELLES OLIVELLA
ST PERE 
RIBES

SITGES VILANOVA

Actuacions comarcals del projecte 3.758,78 € 3.758,78 € 3.758,78 € 3.758,78 € 3.758,78 € 3.758,78 €

Personal assignat a coordinació (*) 1.296,12 € 1.523,60 € 189,50 € 1.955,04 € 4.356,30 € 7.516,64 €

Suport extern gestió del projecte 340,91 € 400,74 € 49,84 € 514,22 € 1.145,80 € 1.977,04 €

TOTAL PAGAMENT SEMESTRAL 5.395,80 € 5.683,11 € 3.998,12 € 6.228,03 € 9.260,88 € 13.252,45 €

1-  Imports totals amb IVA Inclòs - (*) el personal de coordinació no està subjecte a IVA  
 
En funció dels paràmetres que aquí s’exposen, la quota total resultant semestral 
(IVA inclòs) per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és de 13.252,45 euros.  
 
Els pagaments d’aquesta quota semestral resultant es faran efectius en cadascun 
dels següents períodes: 
 

 1ª part: Juliol del 2017 

 2ª part: Gener del 2018 

 3ª part: Juliol del 2018 

 4ª part: Gener del 2019 

 5ª part: Juliol del 2019 

 6ª part: Gener del 2020 

 7ª part: Juliol del 2020 

 8ª part: Gener del 2021 

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

 15. SERVEIS VIARIS. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JGL DE 
25.07.2017, QUE DISPOSA LA CONTINUACIÓ DEL CONTRACTE PER 
A LA PRESTACIÓ DEL “SERVEI DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI, 
ABALISAMENT I MEGAFONIA DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ”, AMB L’ENTITAT SEALAND ON OFFSHORE SERVICES, 



 

 

SLU, QUE QUEDA SUBROGADA PER L’ADQUISICIÓ DE L’EMPRESA 
CONTRACTISTA INICIAL SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA 
MEDITERRÀNIA, SL. (Exp. 29/2013-CONT) 

 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament  

ACORDA: 
 

RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2017, el qual diu 
literalment el següent: 
 
Relació de fets 
 
1. En data 27 de juny de 2017, el Sr. J.R.F.A., administrador únic de l’empresa 

mercantil SEALAND ON OFFSHORES SERVICES, S.L.U. (en endavant 
SEALAND), va presentar davant aquest ajuntament escrit amb núm. de registre 
d’entrada 2017021085, en el qual informa que en data 22 de juny de 2017 
l’empresa SEALAND ha adquirit la unitat productiva de l’empresa concursada 
SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNIA, SL (en endavant 
SERVEIS MARÍTIMS), que es troba en situació de concurs voluntari, segons 
resolució interlocutòria número 290/2016, de 14 de novembre de 2016, del Jutjat 
Mercantil número 1 dels de Tarragona, dictada en el procediment de concurso 
voluntario 562/2016, Secció 5.  L’autorització per a la venda de la unitat 
productiva de la concursada s’ha produït mitjançant resolució interlocutòria 
dictada en el procediment esmentat pel mateix Jutjat en data 14 de juny de 2017. 

 
2. SEALAND aporta còpia del contracte privat de compra venda de la unitat 

productiva, segons el qual adquireix tots els drets i obligacions que es deriven 
dels contractes que actualment SERVEIS MARÍTIMS té en vigor, entre els quals 
es troba el concertat amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la prestació 
del “Servei de manteniment del mobiliari, abalisament i megafonia de les platges 
de Vilanova i la Geltrú”, expedient 029/2013-CONT, que entrà en vigor en data 1 
de juny de 2014 i finalitza els seus efectes en data 31 de maig de 2018, amb 
possibilitat de pròrroga de 2 anys. 

 
3. SEALAND, en data 7 de juliol de 2017, registre d’entrada núm. 2017022484, ha 

presentat còpia simple de l’escriptura de compra-venda de la unitat productiva de 
SERVEIS MARÍTIMS per part de SEALAND, amb la menció que en la pàgina 7 
punt 1 de la segona estipulació, “Activos intangibles”, es fa referència a 
l’adquisició de la solvència tècnica i econòmica que SEALAND adquireix de 
SERVEIS MARÍTIMS i que podrà usar com a pròpia o es requereixi.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Segons l’Article 85 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP):  
 

“...en los supuestos de ... transmisión de empresas ... continuará el contrato con 
la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los 



 

 

derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación.” 

 
En conseqüència, havent SEALAND acreditat la solvència mitjançant la presentació 
de l’escriptura pública a la qual es fa referència en l’antecedent de fet 3 de la present 
resolució, es considera que es donen els pressupòsits perquè tingui lloc la subrogació 
contractual de SEALAND en els drets i obligacions de la contractista municipal 
SERVEIS MARÍTIMS en el contracte per a la prestació del “Servei de manteniment 
del mobiliari, abalisament i megafonia de les platges de Vilanova i la Geltrú”, 
expedient 029/2013-CONT. 
 
2. Segons la Disposició Addicional Segona 1. del TRLCSP, atesa la duració i la 
quantia del contracte, l’òrgan competent com a òrgan de contractació és l’Alcaldessa, 
doncs ni l’import del contracte supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost, ni la quantia de sis milions d’euros, ni la duració és superior a quatre 
anys. 
 
3. L’Alcaldessa ha delegat en la Junta de Govern Local les seves atribucions en 
matèria de contractació mitjançant Decret de data 22 de juny de 2015, publicat al 
BOP en data 13 de juliol de 2015. 
 
Per tot això,  S’ACORDA: 
 
PRIMER.  Disposar la continuació del contracte per a la prestació del “Servei de 
manteniment del mobiliari, abalisament i megafonia de les platges de Vilanova i la 
Geltrú”, expedient 029/2013-CONT, amb l’entitat SEALAND ON OFFSHORE 
SERVICES SLU, amb CIF B55701676, amb domicili al c/ Carbó, núm. 7, nau 1, 
polígon Riu Clar, 43006 Tarragona, que queda subrogada en tots els drets i 
obligacions que dimanen del contracte per adquisició de l’empresa contractista inicial 
SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNIA, SL, la qual va incórrer en 
concurs voluntari. 
 
SEGON. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple Municipal.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (3), PSC (5), ERC (4) i PP (1) = 13 vots 
  Abstencions:  CUP (4), C’s (1), SOM VNG (2) i Sra. Carmen Reina, 
    Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
    adscrits = 10 vots 
  
 

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DEL 
PROJECTE INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC 

 
 



 

 

 16. PROPOSTA COMPLEMENTÀRIA A L’ACORD PLENARI DE 8 DE MAIG 
DE 2017, PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA 
ESPECIAL SOBRE EL PROJECTE INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (PINA).  (Exp. 844/2017-SVI) 

 
I. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió ordinària celebrada en data 
8 de maig de 2017 acordà, per unanimitat dels presents: 
  

”PRIMER. Constituir una Comissió Informativa Especial amb l’objecte de 
revisió del Pla Integral del Nucli Antic, per tal d’aclarir les causes i les 
persones responsables dels greuges esmentats en l’exposició de motius. 
  
SEGON. Que en aquesta Comissió participin, a banda del govern i dels 
grups municipals de l’oposició, els tècnics relacionats amb el projecte PINA, 
entitats, associacions, plataformes veïnals i d’altres col·lectius que hi puguin 
tenir relació. 
  
TERCER. Que en la primera reunió es proposi i voti la persona que presidirà 
la Comissió Informativa Especial.  
  
QUART. Que la comissió sigui constituïda abans del dia 1 de juny de 2017. 
  
CINQUÈ. Que en la primera reunió s’acordi el calendari de les reunions de 
treball.  
  
SISÈ. Que les conclusions de la Comissió Informativa Especial siguin 
elevades al Ple.” 
  

II. Durant el decurs del debat d’aquest punt de l’ordre del dia, i abans de la seva 
votació, el secretari de l’Ajuntament feu un informe in voce que fou transcrit 
literalment a l’acta en els termes següents: 
  

Amb relació al punt tercer de la moció, en el que es diu que la comissió 
proposi i voti la persona que presidirà la Comissió Informativa Especial, el 
secretari general vol fer constar que l’article 62 del ROM diu que la 
presidència de les comissions informatives recau en l’alcaldia.   
  
Fa una altra precisió i és que tot i que només les comissions informatives 
ordinàries es componen per regidors, en aquest cas poden incorporar-s’hi 
altres persones, per bé que el vot de tots els designats per cada grup no 
podrà superar el coeficient de ponderació plenari.  

  
III.  Procedeix ara adoptar un segon acord de Ple, complementari del primer, en el 
qual es nomenin els corporatius, titular i suplent, que en representació dels diferents 
grups municipals s’integraran en aquesta comissió, així com les entitats que també 
s’hi integraran. 
  
En base a això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 

 



 

 

ACORDS COMPLEMENTARIS: 
  
“PRIMER. Constituir una comissió informativa especial amb la finalitat d’informar, 
estudiar i dictaminar l’execució que s’ha fet fins ara del projecte integral del nucli antic 
de Vilanova i la Geltrú (PINA) per tal d’aclarir les causes i les persones responsables 
dels greuges esmentats en l’exposició de motius i per tal de valorar les exigències de 
l’interès general posades de manifest per les entitats que hi participin i hi intervinguin, 
una vegada s’hagi assolit un determinat consens respecte de quines són les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal pel que fa a la mobilitat de persones i 
vehicles dins del nucli antic de la població. 
  
SEGON. Disposar que aquesta comissió s’integrarà per un representant de cadascun 
dels grups polítics amb representació municipal, d’acord amb les designacions fetes 
per cadascun d’ells, i per la totalitat dels regidors no adscrits. Els grups polítics amb 
més d’un corporatiu podran designar, també, un suplent, que substituirà el titular en 
els casos d’absència d’aquest. Actuarà com a presidenta de la Comissió l’Alcaldessa, 
la qual podrà delegar la presidència en qualsevol membre de la comissió. Actuarà 
com a secretari el qui ho és de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui. D’acord 
amb la voluntat manifestada pels diferents grups, la seva composició serà aquesta: 
  
President, per delegació de l’Alcaldessa: Joan Giribet de Sebastián.   
Vicepresident: Gerard Llobet Sánchez. 
  
Vocal titular CIU: Joan Giribet de Sebastián 
Vocal suplent: Blanca Albà i Pujol 
 
Vocal titular PSC: Gerard Llobet Sánchez 
Vocal suplent: Joan Martorell Masó 
  
Vocal titular CUP: Jaume Marsé Ferrer 
Vocal suplent: Raimon Ràfols Florenciano 
  
Vocal titular ERC: Queti Vinyals Florenciano  
Vocal suplent: Adelaida Moya Taulés 
  
Vocal titular Som VNG: Déborah Zimmerman Mileguir 
Vocal suplent: Enver Aznar Méndez 
  
Vocal C’s: Francisco Álvarez Marín 
 
Vocal PP: Carlos Remacha López 
  
Regidors no adscrits:     Carmen Reina Padilla 
                                       Ariadna Llorens García 
                                       David Montes Muñoz 
                                                
TERCER. Atès el caràcter específic i l’objecte d’aquesta comissió, i atenent així 
mateix al que disposa l’article 158.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), determinar que en 



 

 

les seves sessions de treball hi podran intervenir regularment les entitats i 
agrupacions següents:  
  

1.    Plataforma de veïns afectats per l’incompliment del PINA 
2.    Associació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA) 
3.    Agrupació excursionista Talaia 
4.    Associació de veïns Casernes 
5.    Associació de veïns Centre Vila 
6.    Associació de veïns La Geltrú 
7.    Associació UNESCO Garraf 
8.    Gremi d’Hostaleria 
9.    Viu Comerç 

  
A l’objecte que puguin ser convocades formalment, cadascuna d’elles podrà designar 
el seu representant, titular i suplent, al qual s’adreçaran les convocatòries.   
  
La comissió podrà acordar la compareixença en el seu si de la resta d’entitats, 
agrupacions, associacions i particulars, quan sigui necessària la seva presència, a 
l’objecte de ser escoltades sobre qualsevol qüestió de la seva índole i problemàtica 
que pugui ser d’interès per a la comissió. 
  
QUART. Establir que el procés de la formació de la voluntat d’aqueixa comissió es 
produirà únicament pels corporatius que en formen part, mitjançant el sistema de vot 
proporcional i ponderat, respecte de la seva representació en el si del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
CINQUÈ. Disposar que aquesta comissió informativa realitzarà la seva primera reunió 
el dia 21 de setembre de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en la qual constarà 
l’hora i el lloc, i es dissoldrà automàticament una vegada assolit el seu objectiu, tal 
com és definit en el punt primer d’aquest acord.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
 
 

MOCIONS 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 

Carmen Reina, David Montes i Ariadna Llorens, regidors no adscrits, i Grup 
Municipal del PP 

 
MOCIÓ D’URGÈNCIA PER AJORNAR TEMPORALMENT LA 
IMPLANTACIÓ DE LA ZONA VERDA. (Exp. 69/2017-eMOC) 

 



 

 

En aquesta moció hi ha la intervenció pública del Sr. DANIEL PERERA MANEIRO, en 
representació dels Boters de Baix a Mar. 
 
El passat dia 13 de març de 2017, en el Ple de la Corporació de Vilanova i la Geltrú, 
es va dur a aprovació, en el punt 15 de l’ordre del dia: 

 
 “15. MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE NOVES 

PLACES D’ESTACIONAMENT REGULAT AMB ZONA VERDA AL BARRI 
DE RIBES ROGES. (Exp. 262/2017-SVI) 

 
Relació de fets 
 
4.  Les actuacions que formen part d’aquest projecte d’implantació de zones 
verdes, pretenen aconseguir un increment de la qualitat de destinació turística 
mitjançant les següents mesures: 

a) Habilitar un aparcament dissuasiu en una esplanada municipal a la Ronda 
d’Europa, 14, actual via d’accés a les platges. 

b) Crear un servei d’autobusos llançadora des de l’aparcament dissuasiu cap a 
la platja del Far. 

c) Senyalitzar una zona d’estacionament regulat per a residents, als carrers 
interiors del barri de Ribes Roges. 

Aquestes tres actuacions tenen com a objectiu millorar la gestió de 
l’estacionament a fi de disminuir la congestió originada pel trànsit de vehicles 
que accedeixen a la façana marítima per anar a les platges, reduint la 
contaminació a la zona. A la vegada, es millora la imatge i la qualitat de vida 
dels veïns de Ribes Roges.  
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les competències previstes en el 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, aquest Ple de la Corporació aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la creació de noves zones d’aparcament regulat en 
superfície, delimitades amb pintura verda, al barri de Ribes Roges (zona verda).  
 
SEGON. Encarregar la implantació, gestió, administració i explotació d’aquesta 
zona verda d’estacionament regulat en superfície a l’empresa SERVEIS 
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, CIF-A62781208, per un 
període de 10 anys, prorrogables per períodes d’un any de forma tàcita, si cap 
de les dues parts manifesta el seu parer en contra, la concessió administrativa 
de l’ús privatiu dels terrenys de domini públic ocupats per les zones verdes 
anomenades anteriorment.  
 



 

 

TERCER. Aprovar les condicions que regularà la concessió administrativa a 
l’empresa SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.” 

 
La proposta d’aprovació va tirar endavant i l’Ajuntament va començar a desenvolupar 
el Projecte Zona Verda el dia 12 de juliol, implantant unilateralment un disseny que no 
ha comptat amb la participació dels veïns de Ribes Roges ni de la resta de 
vilanovins/ines que puguin veure’s afectats (com els treballadors de la zona, per 
exemple).  No s’ha dut a terme un procés on s’hagin pogut expressar les opinions i 
idees ni s’hagi pres part en la presa de decisions. No s’ha buscat que la transformació 
del barri resultés acordada, positiva i coherent amb les necessitats de la ciutat.  Així, 
un projecte que teòricament havia de beneficiar al veïnat, amb l’objectiu de millorar 
l’aparcament dels residents durant els mesos d’estiu, en realitat ha provocat 
discòrdia, indignació i malestar al veïnatge. 
 
El barri de Ribes Roges pateix, en efecte, una massificació durant els caps de 
setmana de l’estiu i durant tot el mes d’agost, des de fa molts anys, però mai els 
veïns han indicat la necessitat d’intervenir-hi ni han pressionat per prendre cap tipus 
de mesura.  El barri és perfectament conscient que Ribes Roges és la zona d’accés a 
les platges per a molts vilanovins i visitants, i que això té evidentment un impacte 
durant un curt període de l’any. 
 
Tot i no ser una necessitat expressada pels veïns, l’Ajuntament decideix la creació de 
la zona verda.  I la forma en què s’implanta té un enorme impacte negatiu sobre els 
veïns.  Si bé l’equip de govern afirma que la reducció de la zona d’estacionament ha 
estat d’un 18%, la reducció real a la part del barri on hi ha més densitat de població, i 
que compta amb edificacions més antigues i sense pàrquing, ha estat del 40%, com a 
conseqüència de zones d’aparcament exclusiu per a motos, parquímetres i línies 
grogues sobre la calçada que pretenen delimitar zones d’ús per a vianants (i que 
comporten llavors la reducció del 50% l’espai d’estacionament).  S’han dut a terme 
canvis de sentit del trànsit en carrers com Alexandre de Cabanyes, Juan de la Cosa i 
ronda Mediterrània, que empitjoren la mobilitat de la zona i crearan col·lapses de 
circulació enormes a bona part del barri, amb el consegüent augment de la 
contaminació atmosfèrica i acústica. 
 
D’altra banda, els criteris de bonificació econòmica no estan correctament definits, 
són socialment injustos i no reflecteixen la complexitat dels diferents perfils de 
residents en el barri.  Això provoca, per exemple, la no concessió de targes de 
“resident” a persones que en són veïnes, o que tot i no ser-ho la seva activitat 
quotidiana requereix que s’hi desplacin. 
 
Sens dubte, l’actuació és un despropòsit, tant en la data escollida com en la 
reorganització del barri; avui els veïns estan pitjor que abans, i en una zona on hi 
havia un problema puntual ara l’equip de govern n’ha generat un de greu.  No només 
no s’aconsegueixen cap dels tres objectius pels quals es va aprovar la creació de la 
zona verda (recordem: millorar la gestió de l’estacionament a fi de disminuir la 
congestió originada pel trànsit de vehicles que accedeixen a la façana marítima, 
reduir la contaminació a la zona, millorar la imatge i millorar la qualitat de vida dels 
veïns de Ribes Roges), sinó que té justament els efectes contraris.  Sens dubte, a 
més de l’afectació sobre els residents, aquest tipus d’actuacions tindran un impacte 



 

 

negatiu en el possible turisme familiar, l’hostaleria i la restauració: el caos circulatori i 
d’aparcament no afavorirà una bona imatge de la ciutat.  En definitiva, doncs, la 
implantació d’un model unilateral i no consensuat de zona verda ha empitjorat de 
forma absolutament desmesurada un problema que era puntual i que era assumit per 
la major part dels veïns del barri. 
 
Per tot això, i per a restablir la normalitat i poder, a partir d’ella, avançar en la millora 
de la mobilitat al barri, cal urgentment retornar a la situació inicial; cal tenir en compte 
i respectar les necessitats de la ciutat i el barri; cal que tots els grups polítics es 
responsabilitzin, a perpetuïtat, de les garanties que es van oferir per instaurar la zona; 
i cal un consens pel que fa a les intervencions que modifiquen la mobilitat. 
 
Per tots aquests motius proposem per a debat i aprovació, si escau, per la Corporació 
municipal en Ple, els següents 
 

ACORDS: 
 

“PRIMER. Aturar immediatament la posada en marxa de la zona verda fins que no 
s’adoptin les mesures necessàries per garantir-ne l’aplicació, com: 
 

-  Reforçar la senyalització i la informació en tots els punts turístics de la ciutat. 
-  Estudiar la situació dels usuaris que sol·licitin exempcions i bonificacions perquè 

les condicions de l’expedició dels adhesius siguin socialment justes. 
-  Adaptar la freqüència horària del transport públic que arriba a les platges. 

 
SEGON. Establir un model de participació ciutadana que comporti definir de forma 
col·lectiva i consensuada amb tots els actors implicats les necessitats del barri i les 
característiques específiques que haurà de tenir la intervenció.” 
 
 
Es vota en primer lloc la URGÈNCIA de la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 23 vots a favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 
1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
Després del debat es vota el contingut de la moció, la qual ES DESESTIMA amb el 
resultat següent: 
 
 Vots a favor:  ERC (4), C’s (1), PP (1), Sra. Carmen Reina, Sra.  
    Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 9 vots 
 Vots en contra: CiU (3), PSC (5), CUP (4) i SOM VNG (2) = 14 vots 
 
 

Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

  17. MOCIÓ PER A L’ESTUDI I LA IMPLANTACIÓ DE PICTOGRAMES 
IL·LUSTRATIUS PER ELIMINAR BARRERES DE COMUNICACIÓ A 
PERSONES AMB CAPACITATS DIFERENTS I AMB TRASTORN DE 
L’ESPECTRE AUTISTA. (Exp. 62/2017-eMOC) 



 

 

 
En aquesta moció hi ha la intervenció pública de la Sra. VERÒNICA MASDEU 
MORALES, en representació de l’associació Autisme amb Futur. 
 
L’autisme és un trastorn neurològic complex que afecta a milions de persones a tot el 
món de forma molt diferent entre un individu i un altre, i que generalment dura tota la 
vida.  Actualment es diagnostica amb autisme 1 de cada 68 individus.  Un conjunt de 
trastorns en el desenvolupament neurològic, caracteritzat per dificultats en les 
relacions socials i la capacitat de comunicació, també està associat amb rutines i 
comportaments repetitius. 
 
L’atenció primerenca es defineix com el conjunt d’intervencions dirigides a la població 
infantil de 0-6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen per objecte donar resposta al 
més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens 
amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los.  És un dret 
bàsic i essencial recollit en l’article 25 de la Convenció Internacional dels drets de les 
persones amb discapacitat.  Cal destacar que una vegada confirmat, un diagnòstic 
d’espectre autista impacta al nucli familiar, ja que obviant gran part de mites falsos, 
aquest trastorn és una “discapacitat invisible” en el sentit que no porta associat cap 
tret en l’aparença externa específic, i només es manifesta a nivell de comportaments.  
Es genera una gran incertesa sobre què fer o què passarà quan els seus fills i filles 
compleixin els 6 anys, ja que és a partir d’aquest moment quan conviuen amb una 
realitat que hauria de preocupar a tots, ja que si bé l’atenció primerenca s’emmarca 
dins de la salut, és en l’àmbit educatiu on tot es complica, doncs un cop passada 
l’edat de 6 anys recau en els centres educatius la responsabilitat de tenir aules, 
professorat i professionals per poder atendre nens i nenes amb espectre autista.  
Assumint que les competències en matèria educativa i sanitària no estan en els 
municipis, els ajuntaments sí tenen capacitat, dins de les seves possibilitats, de posar 
en marxa actuacions, campanyes d’informació i/o conscienciació que serveixin de 
manera efectiva a millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA. 
 
Aconseguir la plena inclusió a la societat és el gran repte al qual cada dia s’enfronten 
les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme i els seus familiars, i que el 
conjunt de la societat ha de fer seu.  Per això és clau que la societat que l’envolta 
estigui preparada per comprendre’l i donar-li suports, perquè està demostrat que la 
millora de la qualitat de vida d’una persona no depèn tant de les seves dificultats sinó 
del seu entorn.  Avui dia, els municipis han anat adaptant espais a les persones amb 
discapacitat, fent una associació directa amb l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, però hi ha altres barreres menys visibles que dificulten l’accés de 
les persones amb capacitats diferents als espais públics: les barreres de 
comunicació.  Els suports visuals realitzats amb pictogrames faciliten la comprensió 
del missatge i l’expressió, centren l’atenció de la persona i ajuden a estructurar el 
temps i l’espai i a planificar les accions.  En algunes ciutats, des de fa temps, tots els 
monuments i llocs de referència, com centres públics, col·legis, centres de salut i 
hospitals, es troben degudament senyalitzats amb pictogrames al·lusius identificatius 
que permeten a les persones amb TEA identificar degudament i adequadament la 
referència que estan veient, amb el que això suposa d’ajuda fonamental per a la seva 
integració social.  Els pictogrames són per a aquestes persones una gran eina 
d’ajuda per a la comunicació amb el seu entorn i els seus símbols representen 



 

 

realitats que de vegades són complicades per a les persones que pateixen en 
qualsevol grau aquest trastorn.  La col·locació d’aquest tipus de dibuixos és de gran 
ajuda, no només a les persones amb autisme, sinó que també entre els col·lectius 
que es beneficien d’aquest tipus d’adaptacions es troben les persones amb dany 
cerebral, discapacitat intel·lectual, amb problemes de llenguatge, gent gran i, fins i tot, 
seria un revulsiu al turisme que Vilanova comptés amb panells informatius visuals 
accessibles, no només a persones amb diferents necessitats, sinó a persones 
provinents de diferents punts del món que desconeixen la nostra llengua. Un turisme 
de qualitat passa per la inclusió de persones i col·lectius amb capacitats diferents.  
També, gràcies a aquestes adaptacions, la població en general podrà acostar-se a 
aquest sistema alternatiu de comunicació i conèixer l’ús que les persones amb TEA li 
donen. 
 
Donada la sensibilització sobre la problemàtica diària que afecta a totes aquetes 
persones i considerant que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té el deure i l’obligació 
de fer una ciutat més amigable per a tots ells, així com aconseguir la integració en 
l’entorn de la ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 

“ÚNIC. Que des de l’Ajuntament s’estudiï i emprengui, en col·laboració transversal de 
les regidories corresponents, amb les entitats locals de famílies amb persones amb 
TEA, la implantació d’una sèrie de pictogrames il·lustratius i informatius col·locats 
estratègicament per tota la ciutat, senyalitzant llocs públics com escoles, centres 
mèdics, transport urbà, dependències municipals, esportives, parcs infantils i edificis 
emblemàtics... de cara a ajudar a eliminar barreres de comunicació i millorar així el 
trànsit en la vida diària de les persones amb capacitats diferents, incloses persones 
amb trastorn de l’espectre autista.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
 
A continuació es tracta el punt núm. 21 de l’ordre del dia, atès que hi ha una 
intervenció pública. 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

  21. MOCIÓ AMB LA FINALITAT DE RESTAURAR LA LEGALITAT EN LA 
SOL·LICITUD D’INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS I FANGS DE 
DEPURADORA A LA CIMENTERA UNILAND DE SANTA MARGARIDA I 
ELS MONJOS. (Exp. 66/2017-eMOC) 

 
En aquesta moció hi ha la intervenció pública del Sr. DÍDAC GALLEGO SERRANO, 
en representació de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA) 
 



 

 

Es tracta la moció transaccionada que ha estat enviada als regidors i regidores abans 
de l’inici del Ple. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL COL·LECTIU BOSC VERD I 16 VEÏNS/ES DEL 
PENEDÈS: JORDI ASENSI GABRIEL, JOAN B. BALLESTER GOU, CARLES 
GALLEGO GÓMEZ, AMANDA GALLEGO SANTACANA, IVA GALLEGO 
SANTACANA, DÍDAC GALLEGO SERRANO, JOAN JANÉ RUIZ, XAVIER LLENAS 
GRIMAU, SERGI MARÍN SARABIA, SAMUEL MARTÍNEZ SAAVEDRA, MARTA 
PÉREZ FERRER, NÚRIA PÉREZ PÉREZ, MARC QUERALT BASSA, MACRINA 
REPISO CAMPLLONCH, JOSEFINA SANTACANA FERNÁNDEZ I FÈLIX SIMÓN 
PARAÍSO, AMB LA FINALITAT DE RESTAURAR LA LEGALITAT EN LA 
SOL·LICITUD D’INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS I FANGS DE 
DEPURADORA A LA CIMENTERA UNILAND DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS. 
 
El dia 3 de juny de 2010 la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya va donar l’autorització ambiental perquè Uniland Cementera, SA (al 
terme municipal de Santa Margarida i els Monjos) utilitzés residus urbans i fangs de 
depuradora fins a un 33% del seu combustible. 
 
Aquest procediment no va gaudir de la transparència ni de la participació pública 
necessària en no seguir de forma correcta els tràmits legalment establerts. 
 
Malgrat que veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos, de Vilafranca i d’altres 
municipis de la Vegueria Penedès, i col·lectius de defensa ambiental com el Col·lectiu 
Bosc Verd, varen intentar aturar el projecte atesa la clara nul·litat del procediment. 
Això no va ser possible, perquè no va trobar el suport necessari des de l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos.  
 
La qüestió fonamental era el greu incompliment de la informació pública, que és un 
tràmit participatiu essencial, obligatori i necessari perquè qualsevol persona o entitat 
pugui dir la seva opinió dintre del procés d’autorització ambiental.  
 
En concret, l’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 
la informació pública no exposava realment l’activitat per a la qual s’havia sol·licitat 
l’autorització ambiental per tal de substituir un 33% de combustible habitual per 
residus urbans i fangs de depuradora (o sigui, incinerar residus en la cimentera), i en 
canvi l’anunci exposava que era per una activitat totalment diferent: la fabricació de 
ciment i extracció de roca, que ja s’estava realitzant. 
 
De l’anunci publicat, res podia donar a suposar que en realitat la finalitat era la crema 
de residus com a combustible.  A més, també se silenciaven altres aspectes com la 
submissió a avaluació d’impacte ambiental i que estava a informació pública el 
corresponent estudi d’impacte ambiental. 
 
Davant d’aquest flagrant incompliment de la normativa sobre participació pública i 
transparència, el Col·lectiu Bosc Verd i 16 persones veïnes dels municipis de la 
Vegueria van presentar dues accions de nul·litat en via administrativa que van ser 
inadmeses pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat (en data 17 de 



 

 

setembre de 2012), per dos motius totalment improcedents: en primer lloc, la falta de 
legitimació del Col·lectiu Bosc Verd i dels veïns, quan aquesta era molt clara (així ho 
va reconèixer després la Generalitat davant del Comitè de Compliment del Conveni 
d’Aarhus); i en segon lloc, la manca de fonament quan la normativa exigeix que ha de 
ser manifesta aquesta manca de fonament i quan l'extensió del contingut de la 
resolució (fins a 15 pàgines) i la seva complexa argumentació sobre la manca de 
justificació demostra que l’acció no estava mancada de fonament de forma manifesta.  
 
La finalitat de la Generalitat era no tramitar l’acció de nul·litat per tal de no demanar el 
dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, que és el màxim òrgan 
consultiu de l’Administració de la Generalitat. Contra la inadmissió de les accions de 
nul·litat, es van presentar dos recursos administratius que també van ser desestimats 
pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat el 25 de gener de 2013. 
 
Vàrem fer saber també al Síndic de Greuges aquests incompliments, el qual, 
mitjançant resolució de 23 d’abril de 2013, va decidir proposar al Departament de 
Territori i Sostenibilitat la conveniència d’aprovar i fer públics uns criteris o pautes per 
a la publicació dels anuncis d’informació pública, perquè s’incloguin les mencions de 
modificació substancial quan es tracti d’un tràmit d’aquesta rellevància i d’avaluació 
d’impacte ambiental quan calgui efectuar-ne una de nova. Val a dir que la Generalitat 
va admetre que l’anunci era millorable, no prou clar i defectuós. 
 
Davant d’aquestes negatives, i mitjançant l’ajut i professionalitat del Fons de Defensa 
Ambiental (FDA), comptant amb el suport de la Clínica jurídica ambiental de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, es va presentar el 17 de gener de 
2014 una comunicació davant del Comitè de Compliment del Conveni d'Aarhus de 
Nacions Unides. 
 
Aquest conveni internacional tracta de l’accés a la informació, la participació del 
públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, i va 
ser ratificat per l’Estat espanyol en data 15 de desembre de 2004. Dos anys després, 
el 2006, va aprovar la Llei 27/2006, que aplica a Espanya les disposicions del 
Conveni. 
 
Després de quasi tres anys i mig de la seva presentació, aquest Comitè, amb data 19 
de juny de 2017, ha resolt que hi va haver diversos incompliments del Conveni en 
relació amb l’autorització ambiental del llavors conseller de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Francesc Baltasar. 
 
La resolució declara les següents vulneracions de la participació pública i de la 
transparència: 
 

1. L’anunci del tràmit d’informació pública fet durant el procediment 
administratiu per atorgar o no l’autorització ambiental sol·licitada per 
UNILAND, SA, no va informar sobre el projecte presentat per aquesta 
empresa ni sobre altres aspectes importants, tot vulnerant els art. 6.2.a, c, 
d.vi i e del Conveni d’Aarhus (vegeu els paràgrafs 92-94 i 108.a). En concret, 
s’especifiquen els següents greus defectes d’aquest tràmit participatiu: 

 



 

 

a) No es va anunciar l’activitat per a la qual s’havia demanat l’autorització 
ambiental (modificació substancial per fer servir residus urbans i fangs 
de depuradora per tal de substituir el 33% del combustible) sinó una 
altra activitat totalment diferent (producció de ciment i extracció de 
roca). O sigui, l’activitat d’incinerar residus en la cimentera, que 
generava una gran alarma social, es va autoritzar sense que el 
públic n’estigués informat ni pogués presentar-hi al·legacions ja 
que es va anunciar una activitat, la de producció de ciment, que 
l’empresa feia des de fa molts anys. 

b) No constava l’autoritat pública responsable de dictar la resolució. 
c) No es va especificar la informació ambiental rellevant de l’activitat 

proposada que era disponible. 
d) I tampoc es va dir que aquesta activitat estava subjecta a avaluació 

d’impacte ambiental. 
 

2.  No es va informar de forma efectiva al públic de la resolució que va 
atorgar l’autorització ambiental, ja que la seva publicitat només per 
internet és insuficient, tot vulnerant l’art. 9.6 del Conveni d’Aarhus (paràgrafs 
102-105 i 108.b).  També la resolució del Comitè reitera, en aquest cas, la 
vulneració de l’accés a la justícia per l’Estat espanyol a causa de la 
llarga durada dels procediments judicials, el seu prohibitiu cost i la 
manca de mecanismes apropiats per eliminar o reduir aquestes barreres.  

 
En data d’avui, tanmateix hem tingut coneixement que el DOGC del dia 21 de juliol de 
2017 publica un anunci d’informació pública sobre la revisió anticipada d’ofici de 
l’autorització ambiental de l’activitat de fabricació de clínquer i ciment, promoguda per 
l’empresa CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, SA, al terme municipal de Santa 
Margarida i els Monjos (exp. B1RA160347). 
 
Com es pot apreciar, no fa esment de quina és la raó concreta del procediment, i 
sembla donar a entendre que és una qüestió de producció.  Bé, una vegada més, si 
aprofundim, veiem que es tracta d’autoritzar la substitució d’una part d’un tipus de 
residus per a la combustió, farines càrniques, per un altre que és derivat de residus 
de forns de calç. 
 
El veïnatge, davant d’aquests anuncis no té un mínim coneixement de què és el que 
es va a fer i com li pot afectar.  Per tant, es segueix deixant d’acomplir la legislació en 
matèria d’informació ambiental. 
 
Així, doncs, constatada la greu vulneració de la legislació internacional per la manca 
de transparència i participació pública en l’atorgament de l’autorització ambiental, que 
hauria de suposar la nul·litat de la mateixa, tal i com aquests veïns i el Col·lectiu Bosc 
Verd han vingut manifestant, i després que l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos per unanimitat l’aprovés en el seu Ple de data 10 de juliol de 2017, així com 
de la constatació que encara es vénen produint incompliments del mateix tipus, 
aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 

 
ACORDS: 

 



 

 

“PRIMER. Donar suport a la decisió presa pel Col·lectiu Bosc Verd i els veïns que 
encapçalen aquesta moció, d’instar i aconseguir la resolució de les Nacions Unides 
que ara ens possibilita demanar al Departament corresponent de la Generalitat de 
Catalunya que declari la nul·litat de l’autorització per incompliment del Conveni 
d’Aarhus. 
 
SEGON. Instar la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya perquè actuï de conformitat a dret i tramiti, amb la màxima celeritat, el 
procediment de revisió d’ofici de nul·litat de l’autorització ambiental, tot demanant el 
dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora.  
 
TERCER. Instar la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya a que disposi la suspensió immediata d’allò que ha estat realitzat i 
fonamentat en la resolució que cal anul·lar, i que es realitzin les accions necessàries 
per tal de paralitzar la utilització de residus com a combustible a la planta Uniland de 
Santa Margarida i els Monjos, fins que, si és el cas, torni a ser autoritzada. 
 
QUART. Instar la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya a realitzar els anuncis ambientals en la forma que faci explícita quina és la 
finalitat concreta de les autoritzacions, de forma que amb el titular de l’anunci es 
pugui entendre aquesta finalitat. 
 
CINQUÈ. Demanar, a qui correspongui legislativament, que s’adoptin les mesures 
legislatives, reglamentàries i executives per assegurar que el públic sigui informat 
adequadament de les resolucions i no només per internet. 
 
SISÈ. Donar trasllat d’aquesta moció a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, als Consells Comarcals de la Vegueria del Penedès i als 
ajuntaments dels municipis que la conformen.” 
 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 

  18. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ I EL FOMENT DELS ESPAIS PET 
FRIENDLY. (Exp. 63/2017-eMOC) 

 
Exposición de motivos 
 
Pet Friendly es un movimiento que fomenta el uso de espacios públicos y privados en 
compañía de humanos y sus animales de compañía. Son lugares que te permiten 
llevar a tu mascota sin que le prohíban la entrada. Muchos espacios han adaptado su 
concepto de negocio para dar cabida a los animales y con ello, permitiendo que las 



 

 

personas puedan comer, alojarse o simplemente beber algo mientras están en 
compañía de su perro. 
 
Compartir espacios con animales de compañía y personas genera mucha 
controversia, ya que existen personas que no ven con mucho agrado el hecho de 
tener animales dentro de lugares como los restaurantes, por limpieza, ruidos o 
posibles peligros (mordeduras o agresiones por parte de las mascotas). Por eso 
deben de existir unas normas de convivencia entre todos los ocupantes de los 
espacios. 
 
Pet Frindly propone unas normas de sencillo cumplimiento: 
 
-  Permanecer en las terrazas designadas como dog-friendly. 
-  Llevarlos con correa y si la ley lo requiere, por triste que sea, debe usar bozal. 
-  Poder controlar a tu mascota cuando ladre o tenga comportamientos agresivos. 
-  No permitir que las mascotas se suban a sillas o mesas. 
-  Muchos establecimientos tienen un menú de croquetas y golosinas para tu 

mascota, de no tenerlo lleva su alimento para que tu amigo peludo no sufra 
viendo comer a los demás frente de él y también su recipiente para poder tomar 
agua. 

-  Si tu mascota defeca u orina, es tu responsabilidad asear la zona. 
-  Si por alguna razón tu mascota agrede físicamente a algún cliente es 

tu responsabilidad los posibles gastos o destrozos que tu mascota haga en el 
lugar. 

 
Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Perros en España 
hay 5.400.000 perros censados y 5 millones de hogares en España comparten su 
vida con al menos un perro. 
 
Nueve de cada diez propietarios de perros realiza al menos un viaje turístico al año 
con sus canes. Más allá del bienestar animal y la relación que existe entre nuestra 
especie y la compañía de una mascota, sin duda hay una necesidad que impulsada 
desde la administración pública beneficiaría tanto económicamente como lo más 
importante socialmente, por los valores que se aprenden del compartir y cuidar con 
los animales de compañía.  
 
Actualmente como referencia existe la norma, sello o sistema de calidad para el 
turismo Dog-Friendly. Al parecer, la mayoría de los propietarios de perros optarían 
por destinos o alojamientos que contaran con un sello de estas características frente 
a otro que no lo tuviera. Y esto es así porque todavía tienen dificultades para 
encontrar alojamientos que admitan perros. 
 
España tiene todavía mucho camino por recorrer para captar el interés y la atención 
de este segmento poblacional tan amplio. 
 
Encontramos que en el mercado del turismo este sector está menos explotado en la 
costa, debido a la menor oferta y sin lugar a dudas sería un aliciente para nuestra 
ciudad poder llegar a ser la referencia en la costa catalana.  
 



 

 

Por los motivos expuestos presentamos al Pleno del Consistorio el siguiente 
 

ACUERDO: 
 
“PRIMERO. Realizar una campaña comercial en nuestro municipio para el fomento 
de Pet Friendly y que los comercios que lo deseen establezcan zonas para los 
animales de compañía. 
 
SEGUNDO. Realizar un estudio por parte del Ayuntamiento de VNG para la creación 
de una piscina Pet Friendly.  
 
TERCERO. Adaptar a las iniciativas del movimiento Pet frienly las instalaciones 
públicas de nuestro municipio.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada pel govern, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
               Vots a favor: CiU (3), PSC (5), C’s (1), Sra. Ariadna Llorens i Sr. David 
    Montes, regidors no adscrits = 11 vots 
           Vots en contra: CUP (4) i Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita =  
    5 vots 
              Abstencions: ERC (4), SOM VNG (2) i PP (1) = 7 vots 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Exposición de motivos 
 
Pet Friendly es un movimiento que fomenta el uso de espacios públicos y privados en 
compañía de humanos y sus animales de compañía. Son lugares que te permiten 
llevar a tu mascota sin que le prohíban la entrada. Muchos espacios han adaptado su 
concepto de negocio para dar cabida a los animales y con ello, permitiendo que las 
personas puedan comer, alojarse o simplemente beber algo mientras están en 
compañía de su perro. 
 
Compartir espacios con animales de compañía y personas genera mucha 
controversia, ya que existen personas que no ven con mucho agrado el hecho de 
tener animales dentro de lugares como los restaurantes, por limpieza, ruidos o 
posibles peligros (mordeduras o agresiones por parte de las mascotas). Por eso 
deben de existir unas normas de convivencia entre todos los ocupantes de los 
espacios. 
 
Pet Frindly propone unas normas de sencillo cumplimiento: 
 
-  Permanecer en las terrazas designadas como dog-friendly. 
-  Llevarlos con correa y si la ley lo requiere, por triste que sea, debe usar bozal. 
-  Poder controlar a tu mascota cuando ladre o tenga comportamientos agresivos. 
-  No permitir que las mascotas se suban a sillas o mesas. 



 

 

-  Muchos establecimientos tienen un menú de croquetas y golosinas para tu 
mascota, de no tenerlo lleva su alimento para que tu amigo peludo no sufra 
viendo comer a los demás frente de él y también su recipiente para poder tomar 
agua. 

-  Si tu mascota defeca u orina, es tu responsabilidad asear la zona. 
-  Si por alguna razón tu mascota agrede físicamente a algún cliente es 

tu responsabilidad los posibles gastos o destrozos que tu mascota haga en el 
lugar. 

 
Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Perros en España 
hay 5.400.000 perros censados y 5 millones de hogares en España comparten su 
vida con al menos un perro. 
 
Nueve de cada diez propietarios de perros realiza al menos un viaje turístico al año 
con sus canes. Más allá del bienestar animal y la relación que existe entre nuestra 
especie y la compañía de una mascota, sin duda hay una necesidad que impulsada 
desde la administración pública beneficiaría tanto económicamente como lo más 
importante socialmente, por los valores que se aprenden del compartir y cuidar con 
los animales de compañía.  
 
Actualmente como referencia existe la norma, sello o sistema de calidad para el 
turismo Dog-Friendly. Al parecer, la mayoría de los propietarios de perros optarían 
por destinos o alojamientos que contaran con un sello de estas características frente 
a otro que no lo tuviera. Y esto es así porque todavía tienen dificultades para 
encontrar alojamientos que admitan perros. 
 
España tiene todavía mucho camino por recorrer para captar el interés y la atención 
de este segmento poblacional tan amplio. 
 
Encontramos que en el mercado del turismo este sector está menos explotado en la 
costa, debido a la menor oferta y sin lugar a dudas sería un aliciente para nuestra 
ciudad poder llegar a ser la referencia en la costa catalana.  
 
Por los motivos expuestos el Pleno de este Ayuntamiento aprueba el siguiente 

 
ACUERDO: 

 
"PRIMERO. Estudiar, previa propuesta al sector (comercios, hostelería y restauración 
y otros), la viabilidad de una campaña en nuestro municipio para el fomento de la 
filosofía Pet Friendly y que los comercios que lo deseen establezcan zonas para los 
animales de compañía y su debate en la comisión informativa correspondiente a 
partir del mes de septiembre. 
 
SEGUNDO. Estudiar, conjuntamente con el sector, la viabilidad para la creación de 
una piscina Pet Friendly, previo análisis de la normativa sanitaria y de protección 
animal. 
 
TERCERO. Adaptar a las iniciativas del movimiento Pet Friendly las instalaciones 
públicas de nuestro municipio." 



 

 

  19. MOCIÓ PER A L’IMPULS D’UN ESTACIONAMENT I ÀREA DE SERVEI 
D’AUTOCARAVANES. (Exp. 64/2017-eMOC) 

 
Exposición de motivos 
 
Actualmente España dispone de un parque que supera las 25.000 autocaravanas con 
un crecimiento de vehículos que se recupera desde hace dos años. En Europa el 
parque de autocaravanas es de un millón y para este tipo de viajeros España, y más 
concretamente la costa catalana es uno de los destinos preferidos para pasar las 
vacaciones. 
 
Los viajeros de este tipo de transporte suelen ser matrimonios mayores con buen 
nivel adquisitivo y familias de clase media-alta. Con lo que el nivel de gasto en 
comercios y restauración suele ser elevado. Se estima que más de 500.000 turistas 
cruzan nuestras fronteras cada año en autocaravana y generan una cifra de negocio 
de 280 millones de euros.  
 
Los aparcamientos de autocaravanas suelen ser de autogestión en Europa, y se 
especifican en guías especializadas así como en aplicaciones móviles y webs 
especializadas, por lo que se promocionan gratuitamente, requieren de poca 
inversión para la gestión diaria y generan ingresos directos y, principalmente, 
indirectos. 
 
Proponemos atraer el turismo de autocaravanas, impulsando un espacio donde 
puedan acceder este tipo de vehículos a sus servicios necesarios como son: 
descarga de aguas grises, toma de agua potable, recarga de baterías y pernoctación.  
 
Por los motivos expuestos presentamos al Pleno del Consistorio el siguiente 
 

ACUERDO: 
 
“ÚNICO. Realizar un estudio con el objetivo de impulsar un área de autocaravanas en 
nuestro municipio.” 
 
 
Es vota la moció,amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 23 vots a favor (3 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 
1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Exposición de motivos 
 
Actualmente España dispone de un parque que supera las 25.000 autocaravanas con 
un crecimiento de vehículos que se recupera desde hace dos años. En Europa el 
parque de autocaravanas es de un millón y para este tipo de viajeros España, y más 



 

 

concretamente la costa catalana es uno de los destinos preferidos para pasar las 
vacaciones. 
 
Los viajeros de este tipo de transporte suelen ser matrimonios mayores con buen 
nivel adquisitivo y familias de clase media-alta. Con lo que el nivel de gasto en 
comercios y restauración suele ser elevado. Se estima que más de 500.000 turistas 
cruzan nuestras fronteras cada año en autocaravana y generan una cifra de negocio 
de 280 millones de euros.  
 
Los aparcamientos de autocaravanas suelen ser de autogestión en Europa, y se 
especifican en guías especializadas así como en aplicaciones móviles y webs 
especializadas, por lo que se promocionan gratuitamente, requieren de poca 
inversión para la gestión diaria y generan ingresos directos y, principalmente, 
indirectos. 
 
Proponemos atraer el turismo de autocaravanas, impulsando un espacio donde 
puedan acceder este tipo de vehículos a sus servicios necesarios como son: 
descarga de aguas grises, toma de agua potable, recarga de baterías y pernoctación.  
 
Por los motivos expuestos este Pleno del Ayuntamiento aprueba el siguiente 
 

ACUERDO: 
 
“ÚNICO. Actualizar el estudio existente con el objetivo de impulsar un área de 
autocaravanas en nuestro municipio.” 
 
  

Grups Municipals d’ERC i SOM VNG 
 

 20. MOCIÓ PER A LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I 
DIRECCIÓ DELS CENTRES CÍVICS DE LA CIUTAT. (Exp. 65/2017-
eMOC) 

 
Vilanova i la Geltrú disposa d’una xarxa de Centres Cívics que donen servei a veïns i 
veïnes de la ciutat i acullen també les activitats de diverses entitats que hi realitzen 
activitats diverses. Són un important eix vertebrador de la ciutat, generadors 
d’activitats culturals, formatives, que han acollit al llarg dels anys diversos serveis que 
presta l’Ajuntament a la ciutat. Els Centres Cívics representen, a més, per la seva 
ubicació, un punt de connexió encara més proper a la ciutadania, de l’administració 
municipal. 
 
Durant més de 10 anys la gestió dels Centres Cívics s’ha confiat a una empresa 
externa, la qual ha contribuït de manera important a la configuració de l’actual xarxa 
de CC i de tots els seus serveis que han anat variant i adaptant-se. En aquest 
moment l’empresa gestiona els 6 Centres Cívics de Vilanova, el Casal Municipal 
d’Avis i el Local d’Entitats (C. St. Pau), a més de donar suport a serveis tan 
importants com el Defensor de la Ciutadania. Podem dir que l’empresa ha anat 
creixent en paral·lel als serveis que requeria l’administració i s’ha adaptat i respost en 



 

 

tot moment al que se li requeria.  De manera que es pot parlar d’un servei plenament 
consolidat. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assumeixi com a servei propi la 
gestió de la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat. 
 
SEGON. Que, un cop transcorregut tant de temps i amb una experiència més que 
contrastada i una qualitat i disponibilitat en la prestació d’aquest catàleg tan ampli de 
serveis, l’Ajuntament de Vilanova internalitzi els treballadors i treballadores de 
l’empresa que durant més de 10 anys ha demostrat la seva implicació amb els 
Centres Cívics i amb la ciutat de Vilanova. 
 
TERCER. Fer tots els tràmits necessaris per municipalitzar aquest servei, atès que el 
conveni està denunciat i prorrogat fins al 31 de desembre de 2017.” 
 
 
Durant el debat d’aquesta moció, es demana la intervenció del secretari, Sr. Marcel·lí 
Pons, ja que es comenta que l’assumpció del personal de l’empresa que gestiona els 
centres cívics seria una il·legalitat. 
 
El Sr. Pons diu que en el cas d’una municipalització del servei el principal problema 
seria pressupostari, però que quan l’Ajuntament assumeix un servei no pot assumir 
també els treballadors de l’empresa. 
 
La Sra. Adelaida Moya vol que quedi clar que no estan demanant cap tracte de favor, 
perquè hi ha precedents d’altres casos en què s’ha fet.  Demana un informe del 
secretari i un assessorament legal a partir d’ara, si cal, per no caure en il·legalitats en 
el redactat de les mocions. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:       CUP (4), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna  Llorens 
         i Sr. David Montes, regidors no adscrits = 12 vots 
  Vots en contra:   C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina, regidora no 
        adscrita = 3 vots 
  Abstencions:      CiU (3) i PSC (5) = 8 vots 
 
 
Durant el debat del punt núm. 20 es produeix un tall d’electricitat al Saló de Plens que 
no s’arriba a solucionar i, després de la votació del punt, s’aixeca la sessió. 
 
La resta de punts de l’ordre del dia, del núm. 22 al 28, així com els precs, es tractaran 
en el proper Ple ordinari del mes de setembre. 
 



 

 

S’aixeca la sessió a les 19:59 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa       El secretari 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana     Marcel·lí Pons i Duat 
 


