
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 8 D’OCTUBRE DE 2012 

 
Acta núm. 13 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 8 d’octubre de 2012, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteixen a la sessió la Sra. ENCARNA GRIFELL, el Sr. ORIOL 
ESCALAS ni el Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ. 
 



 

 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
    1.  Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 

del dia 2 de juliol de 2012.  
  
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA  
  
    2.  Ratificació del decret de canvi de sessió ordinària del Ple.  
    3.  Renúncia al càrrec de regidora de la Sra. ENCARNA GRIFELL MARTÍN.  
    4.  Atorgament  del  diploma  de  reconeixement  de  la  ciutat  al  Sr.  PERE  

ALBÀ I CUCURELLA.  
  
 SERVEIS A LES PERSONES  
  
    5.  Reconèixer  l’Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil  de  Vilanova  

i  la  Geltrú com a única associació vinculada al municipi quant a protecció 
civil i aprovació del conveni amb l’esmentada associació.  

    6.  Aprovació de les tarifes del servei d’abastament d’aigua.  
    7. Donar compte de l’acord de JGL de 18.09.2012 pel qual s’aprova el 

conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Garraf.  
    8. Donar  compte  de  l’acord  de  JGL  de  2.10.2012,  d’aprovació  del  

conveni  de col·laboració  interadministrativa  amb  el  Consell  Comarcal  
del  Garraf,  regulador de les cerimònies dels casaments civils i unions 
estables de parelles a realitzar a la Masia d’en Cabanyes.  

      
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS  
  
    9.  Ratificació de l’acord d’aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2016.  
  
 SERVEIS A LA CIUTAT  
  
  10. Aprovació de la modificació dels membres de la Comissió municipal de 

treball per a la nomenclatura dels vials públics de la ciutat.  
  11. Donar  compte  de  l’acord  de  JGL  de  25.09.2012,  pel  qual  s’aprova  

el  conveni d’actuacions  i  usos  de  l’espai  situat  al  davant  del  solar  
del  raval  de  Santa Magdalena,  núm.  16-24,  per  condicionar-lo  com  a  
pas  per  a  la  circulació  de vianants i vehicles.  

  
  
 



 

 MOCIONS  
  
 12. Moció d’ICV per donar suport al manifest de l’Assemblea de zona dels 

instituts de secundària de les comarques del Garraf i de l’Alt Penedès.  
 13.  Moció d’ICV per convocar el Consell Assessor del Nucli Antic i del 

paisatge urbà.  
 14. Moció d’ICV en defensa al dret al propi cos i en contra de la reforma 

restrictiva de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs.  

 15. Moció de CiU de suport a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú.  

 16. Moció de CiU de suport a la resolució del Parlament de Catalunya sobre 
l’exercici del dret a l’autodeterminació.  

 17. Moció de la CUP per una política municipal de sensibilització ambiental.  
 18. Moció de la CUP de declaració d’independència de Catalunya.  
 19. Moció del PSC per un pla de xoc per l’ocupació a Vilanova i la Geltrú.  
 20.  Moció del PSC sobre l’ocupació de la via pública.  
 21.  Moció del PSC en relació amb la protecció del patrimoni arquitectònic de 

la ciutat.  
 22.  Moció de la CUP per declarar el rei persona non grata.  
  
 PREGUNTES ORALS  
  
 23.  Pregunta del grup municipal del PP:  
  

• Sobre les mesures de seguretat a la plaça d’Eduard Maristany (Estació 
Renfe).  

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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2012. 
 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda a tothom, benvinguts.  Comencem aquest Ple ordinari de 8 
d’octubre i el primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària del dia 2 de juliol de 2012.  Ha estat enviada a tots vostès.  No 
hem rebut cap esmena.  Per tant, si no hi ha res més la donem per aprovada.  
D’acord?  La donem per aprovada per assentiment. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 2 de 
juliol de 2012, per assentiment dels presents. 



 

  
    2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CANVI 

DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és la ratificació del Decret de canvi de sessió 
ordinària del Ple.  Com saben, cada cop que no fem el primer dilluns de Ple 
hem d’aprovar aquest punt, i per tant els hi demano... ho hem de votar, oi, 
senyor secretari?  Els hi demano que votem que avui fem el Ple en lloc del 
primer dilluns del mes.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
L’acord aprovat és el següent: 
 
S’ACORDA: RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 3 d’octubre de 2012, que diu 
literalment el següent: 
 
Atès que l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), estableix que els ajuntaments de municipis de més de 
20.000 habitants hauran de celebrar un Ple en sessió ordinària cada mes com 
a mínim. 
 
Atès que per acord de Ple en sessió extraordinària posterior a la sessió 
constitutiva es va acordar que la periodicitat dels plens en sessió ordinària 
seria el primer dilluns de cada mes a les 18 hores. 
 
Atès que s’ha considerat més adient celebrar el Ple ordinari del mes d’octubre 
el proper dia 8 d’octubre.  
 
D’acord amb les potestats que em confereix la llei, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Acordar el canvi de sessió ordinària del Ple del mes d’octubre al 
proper dia 8 d’octubre a les 18 hores.  
 
SEGON. Elevar proposta al Ple als efectes de la seva ratificació. 
 
TERCER. Comunicar la present resolució a tots els portaveus dels grups 
polítics municipals i demés interessats.” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

    3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA 
DE LA SRA. ENCARNA GRIFELL MARTÍN. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número tres és la renúncia al càrrec de regidora de la senyora Encarna 
Grifell Martín, i demanaria al senyor secretari que ens llegeixi aquest punt. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. ENCARNA GRIFELL MARTÍN, pel qual 
renúncia al seu càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
“PRIMER. Fer efectiva la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. ENCARNA 
GRIFELL MARTÍN, i donar-se la Corporació per assabentada de l’existència de 
la corresponent vacant de regidor/a, declarant-la a la Junta Electoral Central, a 
l’efecte de procedir a la seva substitució, segons l’article 182 de la Llei 
Orgànica del règim electoral general. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la 
condició d’electe de la persona a la qual li correspondrà cobrir la vacant.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Per tant, és acceptar la renúncia.  Jo crec que si no tenen res a dir ho 
faríem per assentiment.  D’acord?  Gràcies. 
 
S’aprova la proposta per assentiment de tots els presents. 
 
    4. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. ATORGAMENT DEL DIPLOMA DE 

RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT AL SR. PERE ALBÀ I 
CUCURELLA. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
En data 23 de juliol de 2012 l’entitat Celler de Viticultors de Vilanova i la Geltrú 
va presentar una instància promovent l’atorgament d’algun dels 
reconeixements previstos als reglaments municipals al President de la seva 



 

entitat, senyor Pere Albà i Cucurella, en el marc dels actes de commemoració 
del 50è aniversari de la posada del Celler de Viticultors. 
 
La petició es fonamenta en els vint-i-cinc anys que el sr. Pere Albà ha estat 
president de l’entitat, i en la seva participació en la direcció d’altres entitats del 
sector, a nivell comarcal i nacional, tasca portada a terme en profit i projecció 
de la ciutat. 
 
Fonaments jurídics 
 
El Reglament sobre honors i distincions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
aprovat en data 18 de març de 1996, preveu l’atorgament a ciutadans o entitats 
que siguin mereixedors d’un reconeixement especial i que hagin contribuït a 
augmentar el prestigi de la ciutat d’honors, distincions i nomenaments 
honorífics, i en regula la seva concessió. 
 
Els articles 19 a 22 del citat Reglament sobre honors i distincions disposa que 
els Diplomes de reconeixement de la ciutat es concedeixen a persones, 
nascudes o no a la ciutat, o a una entitat, que per la seva tasca cultural, 
econòmica, social, etc. contribueix o a contribuït a prestigiar la ciutat. 
 
L’article 30 del Reglament sobre honors i distincions abans esmentat fixa el 
procediment de concessió del diploma de reconeixement de la ciutat, que serà 
concedit per acord de Ple, per majoria simple, a proposta de l’alcaldia, a 
instància de qualsevol Comissió informativa, o de tres entitats ciutadanes. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat va prendre en 
consideració la proposta formulada per l’entitat Celler de Viticultors de Vilanova 
i la Geltrú en la sessió del dia 14 de setembre de 2012. 
 
És per això que aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

“El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ACORDA atorgar el Diploma de 
Reconeixement de la Ciutat al senyor PERE ALBÀ I CUCURELLA, per la seva 
tasca en profit i projecció de la ciutat, com a president de l’entitat Celler de 
Viticultors de Vilanova i la Geltrú i la seva participació en la direcció d’altres 
entitats del sectors, a nivell comarcal i nacional.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Riba. 



 

 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona tarda.  Gràcies, alcaldesa.  Bé, per defensar la proposta que ens fan 
arribar la Junta Directiva des del Celler de Viticultors a distingir la persona del 
senyor Pere Albà i Cucurella amb el diploma de reconeixement de la ciutat. Els 
motius, l’argumentació és per la seva tasca, que des de l’any 1975 ha vingut 
desenvolupant en el sector viticultor de la ciutat i comarca, per descomptat, 
havent promogut des de l’any 1987, ja com a president de l’entitat, en aquests 
moments, a partir del 87, doncs l’ampliació d’aquesta activitat a la comarca i a 
la ciutat, la millora de les seves instal·lacions i conseqüentment la consolidació 
del Celler de Viticultors de Vilanova i la Geltrú, que enguany està celebrant la 
cinquantena verema.   
 
Cal tenir present que la lluita del senyor Albà per la consolidació d’aquesta 
institució, ha repercutit en el manteniment d’un sector econòmic de la ciutat i ha 
comportat a la vegada la projecció de la ciutat enfora.  És per tot això, doncs, 
que hem demanat a aquesta Corporació el vot favorable d’aquesta proposta en 
honorar el senyor Albà amb aquesta distinció, quan fa 25 anys que ell és 
president del Celler de Viticultors i a la vegada 50 anys de la primera verema 
d’aquest Celler.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.   Paraules sobre aquest punt?  Sí, senyor 
Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Des de la CUP per donar també el nostre vot favorable a que es doni aquest 
diploma de reconeixement a un Celler i a una forma també de funcionar del 
camp català, també traslladada a la nostra comarca, que és el sumar esforços 
en forma de cooperativa, i per tota la gent que ha treballat i ha estat vinculada 
al celler cooperatiu, que hem estat molts joves d’aquesta ciutat també que hem 
pogut pagar-nos part dels nostres estudis també fent les veremes al Celler de 
Viticultors, i en aquest sentit des de la CUP doncs mostrar també el nostre 
reconeixement a la tasca desenvolupada i albirar doncs futurs de més 
desenvolupament per a aquest sector de la nostra comarca que està, creiem 
nosaltres, en recreixement una altra vegada, no sabem si degut a la crisi o no, 
però en tot cas que està tornant a agafar volada el sector de la vinya i del vi. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Senyor Elena. 



 

 
JOAN IGNASI ELENA 
 
També ràpidament, perquè oportunitat tindrem en el dia que es faci el 
lliurament, però tant per la tasca que ha fet el Celler com el senyor Albà, doncs 
nosaltres donem també recolzament, perquè donant recolzament pensem que 
donem recolzament a tot allò que representa i també al compromís que ha 
tingut el senyor Albà amb la ciutat i amb el Celler.  Per tant, en aquest sentit el 
recolzament del nostre grup. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Sí, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bona tarda, senyora alcaldessa.  Jo pensava que s’aprovaria per unanimitat, ja 
que havíem parlat a la Comissió Informativa i estàvem tots d’acord.  Dir només 
que des del grup nostre d’Iniciativa votarem favorablement i que esperem que 
el dia 26 d’octubre trobar-nos amb el senyor Pere Albà i Cucurella, i a més a 
més felicitar el Celler de Viticultors pel seu cinquantè aniversari.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Per tant, passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 

    5. SERVEIS A LES PERSONES. RECONÈIXER L’ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
COM A ÚNICA ASSOCIACIÓ VINCULADA AL MUNICIPI QUANT A 
PROTECCIÓ CIVIL I APROVACIÓ DEL CONVENI AMB 
L’ESMENTADA ASSOCIACIÓ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Antecedents 
 

I. En data 27 de juliol de 2011 es constitueix l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Vilanova i la Geltrú (en endavant AVPCVNG) 

 



 

II. L’AVPCVNG consta en el Registre de Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya amb número 46310 

 
III. L’AVPCVNG està inscrita al Registre d’Entitats i Associacions de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb número 322 
 

IV. Per tal de poder ser inscrita en el Registre Especial d’Associacions 
del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya de la Direcció 
General de Protecció Civil ser reconeguda en sessió Plenària com a 
única associació vinculada a protecció civil.  

 
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple 
l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Reconèixer a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Vilanova i la Geltrú com a única associació vinculada al municipi quant a 
Protecció Civil. 
 
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’AVPCVNG que estableix el sistema de coordinació i col·laboració 
del voluntariat amb la unitat municipal (annex 1) 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa a signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’AVPCVNG 
 
QUART. Nomenament dels membres de l’AVPCVNG com a voluntaris de 
protecció civil (annex 2) 
 

ANNEX 1 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Vilanova i la Geltrú,………..de……………de 2012 
 
REUNITS 
 
D’una part la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, assistida pel secretari de la corporació Sr. Isidre Martí Sardà. 
 
De l’altra el Sr. Juan Manuel Palmero Reyes, president de l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Vilanova i la Geltrú, inscrita al Registre Entitats i Associacions 
de l’Ajuntament amb el número 322, i al Registre de Direcció General de Dret i 



 

d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb 
el número 46310.  
 
ACTUEN 
 
La Sra. Neus Lloveras i Massana, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, d’acord amb allò que disposa l’article 51.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
El Sr. Juan Manuel Palmero Reyes, en representació de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la Resolució de funcions de la 
Presidència de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i de l’acta fundacional de 
constitució d’aquesta Associació de data 27 de juliol de 2011. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilanova i la Geltrú (en endavant 
AVPCVNG) és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica pròpia que ha estat creada de conformitat amb els seus Estatuts; amb la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; amb el Decret 27/2001, de 23 
de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de 
protecció de civil de Catalunya; amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions i 
amb tota la normativa autonòmica i de desenvolupament local. 
 
II.- L’AVPCVNG té per finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de 
protecció civil dins el municipi de Vilanova i la Geltrú, i canalitzar la col·laboració 
regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el 
desenvolupament de les funcions corresponents a la protecció civil. 
 
III.- L’article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el 
Reglament de les associacions del voluntariat de protecció de civil de Catalunya 
(Decret 27/2001) estableixen que: Els plans municipals de protecció civil només 
poden reconèixer una associació de voluntaris de protecció civil per municipi. A 
aquests efectes correspon a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió plenària, 
determinar l’AVPCVNG que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat 
municipal de protecció civil. 
 
IV.- L’Ajuntament determina, mitjançant la signatura d’aquest conveni, que 
l’AVPCVNG és l’entitat de voluntaris que queda vinculada funcionalment a aquesta 
autoritat municipal, d’acord amb el Decret 27/2011, de 23 de gener. 
 
Per totes aquestes raons ambdues part, 
 
ACORDEN 
 
Aquest Conveni de col·laboració el qual es regirà d’acord amb les següents, 
 
 
 



 

CLÀUSULES 
 

1. L’AVPCVNG realitzarà els serveis preventius d’informació i de suport als altres 
serveis i cossos de socors i de seguretat en actes de massiva concurrència de 
ciutadans o de perillositat especial, seguint les seves instruccions. 

 
2. L’AVPCVNG actuarà en les situacions d’emergència o situacions d’alerta 

mitjançant suport logístic d’acord amb els plans de protecció civil o amb els 
protocols d’actuació quan n’hi hagi i seguint les instruccions de 
l’alcalde/alcaldessa, de la persona en qui hagi delegat les seves funcions o del 
coordinador municipal d’emergències. 

 
3. L’AVPCVNG col·laborarà amb el Servei de protecció civil en l’estudi i plans de 

protecció civil, si fos requerida, i en la realització d’exercicis i simulacres. 
 
4. L’AVPCVNG col·laborarà en les tasques de prevenció, divulgació i informació 

a la població en matèria de protecció civil, previ requeriment del Servei de 
protecció civil. 

 
5. L’AVPCVNG donarà a conèixer els seus estatuts a l’Ajuntament i no podrà 

efectuar cap modificació d’aquests sense el procediment previst en l’article 
13.1 del Decret 27/2001, de 23 de gener. 

 
6. L’AVPCVNG mantindrà informat a l’alcalde/alcaldessa o la persona en qui 

hagi delegat les funcions i al coordinador municipal d’emergències, dels 
voluntaris en actiu i de la disponibilitat horària d’aquests, així com dels 
voluntaris en situació de reserva i en període de prova. 

 
7. L’AVPCVNG no podrà rebutjar la prestació de serveis a l’Ajuntament sempre 

que els serveis s’ajustin a les clàusules 1, 2 i 3 d’aquest conveni i que estiguin 
dins de la disponibilitat horària dels voluntaris prèviament establerta. 

 
8. El cap operatiu de l’AVPCVNG haurà de comunicar a l’alcalde/alcaldessa o en 

la persona en qui delegui les seves funcions i al coordinador municipal 
d’emergències, les anomalies, novetats o els problemes que s’observin en els 
serveis i en les activitats que dugui a terme. 

 
9. L’AVPCVNG adoptarà els distintius i la uniformitat que determini l’Ajuntament i 

que s’ajustarà al què determina el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil. 

 
10. L’AVPCVNG ha de tenir subscrita una assegurança d’accidents, per aquells 

accidents que es puguin produir durant les activitats en les quals participin, 
que comprengui indemnitzacions per disminucions físiques, invalidesa 
temporal o permanent, defunció i assistència sanitària, d’acord amb el Decret 
27/2001, de 23 de gener. 

 



 

11. L’AVPCVNG ha de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per 
les activitats en les quals participin, d’acord amb el Decret 27/2001, de 23 de 
gener. 

 
12. L’Ajuntament determinarà les condicions i pagarà les despeses de 

l’AVPCVNG que es derivin de cobrir els seus membres amb una assegurança 
de responsabilitat civil i de defensa jurídica per les activitats en què participin, 
segons les clàusules 1, 2, i 3 d’aquest conveni.  

 
13. L’Ajuntament determinarà les condicions i pagarà les despeses de 

l’AVPCVNG que es derivin de contractar una assegurança d’accidents per 
aquells que es produeixin durant les activitats en què participin, segons les 
clàusules 1, 2, i 3 d’aquest conveni, la qual comprengui indemnitzacions per 
disminucions físiques, invalidesa temporal o permanent, defunció i assistència 
sanitària. 

 
14. L’AVPCVNG, vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil i 

reconeguda en els plans corresponents, s’haurà d’inscriure en el Registre 
especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de la Generalitat 
de Catalunya. La sol·licitud d’inscripció així com els seus estatus i 
modificacions han de ser tramesos per l’Ajuntament a la Generalitat amb 
l’informe previ i preceptiu d’aquest, d’acord amb l’article 13 del Decret 
27/2001. 

 
15. Les peticions de col·laboració que pugui rebre directament l’AVPCVNG les 

adreçarà a l’Ajuntament. 
 

16. L’alcalde/alcaldessa, la persona en qui hagi delegat les seves funcions o el 
coordinador municipal d’emergències estudiarà les peticions de col·laboració 
de l’AVPCVNG i, si són adequades i s’ajusten a la disponibilitat i als recursos 
de l’associació, les traslladrà al cap operatiu de l’AVPCVNG o persona que 
delegui perquè es duguin a terme. 

 
17. L’Ajuntament designarà el responsable del voluntariat i dels responsables de 

les seccions i altres de protecció civil de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb 
l’article 27 del Decret 27/2001, de 23 de gener. 

 
18. L’Ajuntament farà cessió d’ús a l’AVPCVNG d’un local i dels recursos 

necessaris per al funcionament de l’associació. En cas de rescissió d’aquest 
conveni, les dependències i material revertiran a l’Ajuntament, propietari 
d’aquests. A l’annex 1 es defineix i relaciona el material i els recursos 
aportats per l’Ajuntament. 

 
19. L’Ajuntament pagarà les despeses i dietes que es derivin de les actuacions 

que faci l’AVPCVNG sol·licitades per l’Ajuntament, prèvia acceptació 
d’aquestes. 

 



 

20. L’Ajuntament sol·licitarà les subvencions que anualment siguin convocades 
per les diferents administracions amb aquesta finalitat, que seran destinades a 
finançar els projectes de l’AVPCVNG 

 
21. L’Ajuntament determinarà l’uniforme i la identificació de l’AVPCVNG, seguint 

l’article 23 del Reglament de les associacions de voluntariat de protecció civil 
de Catalunya (Decret 27/2001)  

 
22. L’Ajuntament nomenarà i acreditarà la condició de soci voluntari de 

l’AVPCVNG, tal com es preveu en el Reglament de les associacions del 
voluntariat de protecció civil de Catalunya, una vegada el voluntari hagi 
superat el programa de formació bàsica del voluntariat de protecció civil 
establert per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i tenint en 
compte que l’Ajuntament pot establir altres requisits i proves addicionals. 

 
23. L’Ajuntament preveurà programes i activitats formatives adreçades a millorar 

la formació humana i general del voluntariat de protecció civil. 
 

24. L’Ajuntament donarà a conèixer a l’AVPCVNG els plans de protecció civil que 
l’afectin. 

 
25. L’Ajuntament mantindrà informat al cap operatiu de l’obertura d’expedients 

sancionadors als seus socis i de la pèrdua temporal o definitiva de la condició 
de voluntari de protecció civil acreditada per l’Ajuntament, atenent l’article 20 
del Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil. 

 
26. L’AVPCVNG no podrà fer cap tipus de conveni, pacte, contracte, etc., amb 

altres entitats, empreses, particulars i/o administracions públiques o privades 
sense haver informat prèviament a l’Ajuntament i haver obtingut d’aquest el 
corresponent consentiment. 

 
27. Les conductes meritòries dels voluntaris podran ser reconegudes per 

l’autoritat de protecció civil municipal mitjançant reconeixements públics, 
diplomes i medalles o d’altres distincions honorífiques, a proposta del cap de 
servei de Protecció Civil, o si escau, del president de l’Associació. 

 
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura. La durada 
d’aquest conveni s’estableix per quatre anys, havent-se de ratificar en la primera 
sessió plenària quan ho consideri oportú l’eventual nou govern que resulti escollit 
per cada mandat corporatiu. No obstant, podrà extingir-se per la voluntat de les 
parts, per incompliment de les clàusules i per altres causes previstes a la 
legislació vigent. La part que vulgui denunciar aquest conveni haurà de fer-ho, al 
menys, amb un mes d’anticipació i garantir a l’AVPCVNG la finalització de les 
actuacions en curs. Si cap de les dues ho denuncia, el conveni entrarà en 
prórroga anual. En cas de desacord en la interpretació del conveni ambdues parts 
es comprometen a sotmete’s a la mediació, de la Direcció General de Protecció 
Civil, abans d’iniciar qualsevol reclamació per via judicial o administrativa. 
 



 

 
 

ANNEX 1 
 
Cessió d’ús: 
 
- Local, situat al Passeig Marítim, 73 (Centre Cívic de Mar) 
- Línia telefònica 

 
 

Material en dispòsit: 
 
- Armilla, segons art. 23.1, Elements d’uniformitat, del Reglament del 

voluntariat de Protecció Civil. L’Ajuntament dotarà de 15 armilles a 
l’AVPCVNG. 

 
ANNEX 2 

 
NOM 1r COGNOM 2n COGNOM 

Juan Manuel Palmero Reyes 
Daniel Torres Fernández 
Cristina Pleguezuelos Ginel 
Esteban Almena Flores 
Marina José Clavé 
Jacob Izquierdo Castro 
Joaquim Galisteo Gutierrez 
Raquel Navarrete García 
Felipe Alonso Rovira 
Ramón Miguel López 
Daniel Gonzalez Peguero 
Antonio Muñoz Reyes 
Ana Campos Xixons 
Juan José López Gatell 
Olivia Charlotte Rodríguez  
Rosana Sierra López 
Nelson Cesar Diestra  
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.   
 
Bé, expresar la satisfacció perquè s’hagi constituït aquesta associació a la 
nostra ciutat.  Són persones amb ganes de participar en la societat, de treballar 



 

de manera decidida i per tant és una aportació, un punt molt positiu per a 
Vilanova que podem comptar amb ells.  Des d’aquí per tant els hi expreso la 
nostra satisfacció, ells ho saben, perquè hem estat parlant, i el que avui portem 
és aprovació al fet de que... al reconeixement de l’associació i el conveni, que 
en el seu detall ja s’ha parlat a la Comisió Informativa, es va parlar a la darrera 
Comisió Informativa.  Per tant, demanaria el vot favorable a aquesta aprovació. 
 
Paraules?  Crec que ho tenim tots molt clar...  Per tant, torno jo a matisar-ho.  
Un orgull que puguin treballar, que puguin començar a treballar.  S’agraeix que 
hi hagin persones amb aquestes ganes de treballar per a la comunitat i per tant 
passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.   
 
Moltes felicitats i estarem molt en contacte.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
    6. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL 

SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
A la present proposta es recullen els acords de modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua com a conseqüència 
de l’increment dels preus que satisfà la companyia per compra d’aigua. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, així com l’estudi econòmic 
elaborat per la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, el president de la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada informat 
a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 26 de setembre de 2012 i al 
Consell d’Aministració de la Companyia de 3 d’octubre de 2012, proposa 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7 de l’Ordenança 
Fiscal número 17, reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua potable. 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Les quotes resten fixades en les següents tarifes: 
 Euros 
1) SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT 

- Aforament domèstic, per m3:  
General ...................................................................................... 1,2622 
Tarifa reduïda ............................................................................ 0,9467 



 

Famílies nombroses .................................................................. 1,1360 
- Aforament propietat, per m3:   

General ...................................................................................... 1,2173 
Famílies nombroses .................................................................. 1,0956 

- Aforament industrial-comercial-rec-piscines, per m3..................... 1,7024 
  
2) MANTENIMENTS ESCOMESES  

- Manteniments aforament domèstic, per trimestre......................... 3,9372 
- Manteniment Aforament (sector pressió definitiva), per trimestre. 7,4313 
- Manteniments comptador, per trimestre....................................... 2,9602 
- Manteniment comptador especial NT, Euros/trimestre................. 6,2565 

  
3) COMPTADOR DOMÈSTIC (*)  
     - Quota de servei, mes.................................................................... 5,9008 

- PRIMER BLOC Euros/m3 (fins 18 m3/trimestre)............................ 0,3664 
- SEGON BLOC Euros/m3 de 19 a 36 m3/trimestre) ...................... 0,6861 
- TERCER BLOC Euros/m3 (de 37 a 54 m3/trimestre) ................... 1,0057 
- QUART BLOC Euros/m3 (mes de 54 m3/trimestre) ..................... 1,3634 

     - Comptador general (excés, bloc únic), per m3.............................. 0,8567 
(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament 
l’abonat, pot demanar l’ampliació del límit del segon bloc de 
consum, a raó de 6 metres cúbics per trimestre, i del tercer a 
raó de 12 metres cúbics per trimestre, per cada resident 
acreditat que excedeixi de tres 

 

  
4) COMPTADOR DOMÈSTIC TARIFA REDUÏDA (*) 
     - Quota de servei, mes ................................................................… 4,4256 

- PRIMER BLOC Euros/m3 (fins 18 m3/trimestre) ......................... 0,2748 
- SEGON BLOC Euros/m3 de 19 a 36 m3/trimestre) ...................... 0,5146 
- TERCER BLOC Euros/m3 (de 37 a 54 m3/trimestre) ................... 1,0345 
- QUART BLOC Euros/m3 (mes de 54 m3/trimestre) ...................... 1,3634 

(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament 
l’abonat, pot demanar l’ampliació del límit del segon bloc de 
consum, a raó de 6 metres cúbics per trimestre, i del tercer a 
raó de 12 metres cúbics per trimestre, per cada resident 
acreditat que excedeixi de tres 

 

  
5) COMPTADOR COMERCIAL  
     - Quota de servei, mes ..................…..............................................     7,1373 

- PRIMER BLOC Euros/m3  ............................................................ 0,4131 
- SEGON BLOC Euros/m3  ............................................................. 0,8567 
- TERCER BLOC Euros/m3  ........................................................... 1,4562 

  
6) COMPTADOR INDUSTRIAL  
     - Quota de servei, mes ...................................................................    11,7861 

- PRIMER BLOC Euros/m3  ............................................................ 0,4131 
- SEGON BLOC Euros/m3  ............................................................. 0,8567 
- TERCER BLOC Euros/m3  ........................................................... 1,4562 

  



 

7) COMPTADOR REC - PISCINES  
     - Quota de servei, mes ...................................................................    11,7861 
     - 1r. bloc (fins a 1.000 l  dia), per m3................................................ 0,4954 
     - 2n. bloc (de 1.001 a 1.500 l  dia), per m3 ..................................... 0,8567 
     - 3r. bloc (més de 1.500 l  dia), per m3 ........................................... 1,4562 
  
8) COMPTADORS EN ALTA / PROVISIONALS  
     - Quota de servei, mes ................................................................... 5,9008 

- PRIMER BLOC Euros/m3 (fins 18 m3/trimestre) ........................... 1,8331 
- SEGON BLOC Euros/m3 de 19 a 36 m3/trimestre) ...................... 2,1365 
- TERCER BLOC Euros/m3 (de 37 a 54 m3/trimestre) ................... 2,4146 
- QUART BLOC Euros/m3 (mes de 54 m3/trimestre) ...................... 2,7180 
- BLOC Únic Alta Euros/m3  ............................................................ 0,7283 
- BLOC Únic Serveis Municipals Euros/m3  .................................... 0,2755 

  
9) ALTES DE SERVEIS  

- Drets d’alta (comptador) .................................................….......... 61,26 
- Drets de bateria de comptador (alta per pis) ................................ 111,32 
- Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) ..................... 470,86 
- Drets de comptador domèstic de 13 mm (per pis)........................  138,17 
- Drets de comptador domèstic 13 mm (habit. Unifamiliar).............   402,50 
- Caixa per comptador (façana) amb vàlvules ................................ 106,20 
- Caixa per 2 comptadors (façana) amb vàlvules ........................... 175,15 
- Caixa per comptador (vorera) amb vàlvules ................................ 166,82 
- Trasllat de portella de comptador ................................................. 441,86 
- Augment/Disminució de subministrament .................................... 22,21 
- Trasllat de títol de propietat ..........................................................   0,00 
- Canvi de nom del contracte ......................................................... 0,00 
- Revisió anual d’instal·lacions ....................................................... 30,74 
- Tramitació impagats primer nivell ................................................ 2,80 
- Tramitació impagats segon nivell ................................................. 6,15 
- Taxa per inspecció d’instal·lacions ............................................... 43,09 
- Taxa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5).......... 39,93 
- Drets d’us contraincendis DN 25 (per dia i boca efectiva) ........... 0,3186 
- Drets d’us contraincendis DN 45 (per dia i boca efectiva) ........... 1,0321 
- Drets d’us contraincendis DN 70 (per dia i boca efectiva) ........... 2,4974 
- Drets d’us contraincendis DN 100 (per dia i boca efectiva) ......... 5,0965 
- Drets de tancament – obertura .................................................... 20,57 
  

10) ALTES DE SERVEIS ESPECIALS  
- Drets d’alta d’instal·lacions contraincendis…………..................... 68,16 
- Connexió instal·lacions contraincendis D.N. 13-20 mm ............... 441,86 
- Connexió instal·lacions contraincendis D.N. 25 mm .................... 592,72 
- Connexió instal·lacions contraincendis D.N. 30 mm .................... 767,73 
- Connexió instal·lacions contraincendis D.N. 40 mm .................... 851,01 
- Connexió instal·lacions contraincendis D.N. 50 mm .................... 966,41 
- Connexió instal·lacions contraincendis D.N. 65 mm .................... 1.108,86 
- Connexió instal·lacions contraincendis D.N. 80 mm .................... 1.271,41 
- Boca de rec D-45 ......................................................................... 471,32 



 

- Boca d’incendis D-70 .............................................................…... 881,24 
- Hidrant contraincendis D.N. 100 mm senyalitzat ......................... 1.236,67 
  

11) CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
PROVSIONAL  

- Canvi d’aforament a comptador domèstic tarifa ordinària o Fam. 
Nombrosa 92,93 

- Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 470,86 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per 

escomesa, no inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 136,65 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera 

(inclou obra civil i arqueta) 371,29 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari 

(per pis d’abonat amb baix ingrés) 69,70 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  136,65 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou 

obra civil a la façana, ni arqueta) 136,65 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 

20 (inclou obra civil i arqueta) 371,29 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 

i superiors 
sota 

pressupost 
  

12) CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
DEFINITIVA  

- Canvi d’aforament a comptador domèstic tarifa ordinària o Fam. 
Nombrosa 103,25 

- Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 470,86 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per 

escomesa, no inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 136,65 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera 

(inclou obra civil i arqueta) 371,29 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari 

(per pis d’abonat amb baix ingrés) 77,44 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  136,65 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou 

obra civil a la façana, ni arqueta) 136,65 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 

20 (inclou obra civil i arqueta) 371,29 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 

i superiors 
sota 

pressupost 
 
 

TARIFA REDUÏDA  
S’aplicarà als subjectes passius que compleixen la totalitat dels requisits 
establerts a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General. 

 
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament 
durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del 



 

corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari 
de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província", l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de 
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia següent a la publicació de 
l’acord definitiu i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, moltes gràcies alcaldessa.  Bona tarda, regidors i regidores. 
 
Per explicar la proposta de tarifes d’aigua d’aquest any s’ha de tenir en compte 
les principals novetats.  En primer terme, habitualment l’ordenança fiscal núm. 
17, reguladora de la taxa de subministrament de l’aigua, s’aprova conjuntament 
al mateix Ple municipal de la resta d’ordenances fiscals.  Aquest any es 
presenta a aprovació aquesta ordenança fiscal abans que la resta, perquè està 
previst un important increment de la despesa, no al gener com és habitual, sinó 
a partir del novembre del 2012, motivat per l’augment de les tarifes d’aigua en 
alta que la Companyia d’Aigües adquireix a l’empresa d’aigües Ter-Llobregat. 
 
En segon terme, les tarifes proposades a l’ordenança fiscal vénen donades per 
les notables variacions en les despeses de la companyia que enumero a 
continuació: 
 
1. L’increment del 70% en les tarifes de compra de l’aigua a Ter-Llobregat a 
partir de l’1 de novembre de 2012, que modifica la despesa actual en 
1.148.009 euros a 2.100.975 euros en 12 mesos. 
 
2. L’actualització del cànon municipal d’abastament d’aigua per al 2013. 
 
3. L’aplicació de l’excedent de retribució per al finançament d’inversions 
pròpies de la companyia, que està en tot cas valorat en 403.774 euros, ja que 
l’empresa –i recalco- no disposa de finançament exterior ni altres alternatives i 
s’ha de continuar les millores a les xarxes per tal de poder disposar de la 
pressió definitiva a tota la ciutat. 



 

 
4. L’ampliació de les partides de conservació per assumir despesa d’obra civil 
a canvi d’aforament de comptador que hi ha al 2013, ja que deixa de ser 
inversió i deixa de subvencionar-se per haver acabar el periode voluntari 
establert al Reglament Municipal d’Abastament d’Aigua. 
 
El Consell d’Administració el 3 d’octubre del 2012 va aprovar les tarifes que es 
proposen al detall de modificar la tarifa d’aforament domèstic per tal de que el 
rebut de l’abonat a aforament de 45 m3 trimestre no tingui un increment 
d’euros que fos menor que el rebut del mateix consum de 45 m3 per 
comptador, i els majors ingressos aconseguits per aquests conceptes es 
rebaixen a les tarifes dels comptadors domèstics per tal que el pressupost 
aprovat pel Consell per al 2013 no variï. 
 
Per últim, i a títol enunciatiu, cal comentar que la seva aplicació serà a data 
dels terminis que marqui la llei.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bona tarda.  Bé, en tot cas per explicar doncs el vot del nostre grup 
municipal respecte del que és la modificació del sistema tarifari de l’aigua a la 
nostra ciutat.  Bueno, que bàsicament té dos arguments la nostra posició; per 
un costat l’argument de la responsabilitat com a representants en aquest cas 
municipals i que hem de donar compte de la viabilitat i sostenibilitat de la 
nostra pròpia companyia pública d’aigua, i en aquest sentit garantir 
evidentment la seva sostenibilitat econòmica, però no així doncs que també 
està molt integrada en la pròpia decisió i en la valoració que fa el nostre grup, 
quin és bàsicament el motiu clar i fonamental de la modificació en aquest cas 
pressupostària, perquè això és una modificació pressupostària en aquest sentit 
de la Companyia, en el propi 2012, que ens porta a terme doncs aquest 
increment tarifari, i en aquest cas doncs la decisió per part d’ATLL de 
l’increment tarifari, el qual ja vam manifestar doncs en la moció presentada al 
passat Ple i en els posicionaments que com a formació política hem realitzat, 
doncs estem totalment en contra.  I en aquest sentit hem valorat les dues 
qüestions, la nostra responsabilitat com a representants per la sostenibilitat 
concreta de la nostra empresa municipal pública, i per altra banda doncs en 
aquest sentit concretament estar en contra d’aquesta pujada que ens fa ATLL 
de la tarifa de l’aigua.  Pujada que en tot cas –i deixi’m dir- entenem com a 
formació política doncs que té llums i ombres.  Bàsicament per dues qüestions: 
una, perquè aquesta modificació tarifària que fa ATLL es fa quan ja està 



 

publicat i està tot el procés del plec de condicions per a la venda, per a la 
privatització d’ATLL com a concessió.  I en tot cas doncs els estudis 
econòmics, l’estudi financer que va fer la pròpia ATLL, els serveis jurídics 
d’ATLL, determinaven que arribar a una tarifa del cànon en alta o una tarifa de 
l’aigua en alta de 0’70 euros aproximadament el m3 de l’aigua, servia per un 
costat per al manteniment, la sostenibilitat econòmica de la pròpia ATLL i per 
també el retorn del deute que porta acumulat ATLL pel que fa a les inversions 
en infraestructura hidràulica al nostre país.   I per tant, doncs es determinava 
clarament que un increment tarifari continuat, i en aquest sentit com a límit 
aquest 0’70 euros/m3, doncs permetia la supervivència, per dir-ho així, pública 
d’ATLL com a empresa que gestiona els sistema d’infraestructures d’aigua al 
nostre país.   
 
Vet aquí doncs que aquest plec de condicions, que ja està evidentment en 
procés públic, i per tant en procés concursal, té aquestes llums i ombres, i 
bàsicament és perquè aquest mateix plec de condicions, per exemple, no recull 
l’obligació en aquest cas del concessionari de fer-se càrrec del deute que 
comporta o que té en aquests moments ATLL o el sistema hidràulic, i per tant 
ens provoca un gran dilema, és a dir, que si arribar a aquest 0’70, en aquest 
cas l’increment que fa estem arribant al 0’65 euros/m3 aigua amb aquesta 
pujada que ens fa ATLL, i resulta que després la privatitzarem i en tot cas el 
concessionari no es farà càrrec del deute, el que patirem els ciutadans i 
ciutadanes catalans és que haurem tingut una doble pujada de l’aigua, una per 
la pròpia tarifa feta abans del procés concursal, i una altra perquè la 
Generalitat de Catalunya s’haurà de fer càrrec d’aquesta deute.  I per tant 
estem totalment en contra d’aquesta pujada tarifària.  I evidentment estem en 
contra, ja com vam manifestar també en l’anterior Ple, doncs del procés 
privatitzador de concessió administrativa que es vol fer doncs d’aquesta 
empresa pública. 
 
Però dit d’altra manera, és cert que la nostra companyia té, si més no, 
l’obligació de la compra d’aquesta aigua, obligada doncs en aquest cas al 
pagament del que marca ATLL en aquest cas, els 0’65 euros/m3 en aquests 
moments, i això evidentment per no fer perillar la supervivència i la viabilitat 
econòmica de la nostra companyia, doncs caldrà que com a Ajuntament doncs 
ens posicionem i fem això. 
 
Però per altra banda, i en aquest cas volem recordar que en aquest sentit 
doncs una valoració en positiu de que el govern doncs ha vingut a les nostres 
tesis llargament postulades anteriorment en les propostes que es feien de 
pressupost de la companyia.  Sempre havíem demanat que la companyia 
doncs tingués un cànon, i per això es va fer el contracte programa amb la 
pròpia companyia, amb aquest cànon, i en tot cas recordem doncs que el 
representant del grup municipal de Convergència doncs estava en contra 



 

d’aquest cànon per part de la companyia a l’Ajuntament.  I en aquest cas doncs 
ara aquesta modificació, ens alegrem de que finalment doncs hi hagi aquest 
cànon, tot i que a lo millor s’hauria de valorar si és el moment concret en 
aquests moments d’una pujada tan substancial de mantenir aquests nivells de 
cànon.   
 
I per altra banda sí que vam qüestionar en el propi Consell de la Companyia si 
era absolutament necessari i imprescindible el manteniment del nivell 
d’inversions que ara es proposa en aquest pressupost que voreja els 400.000 
euros.  Per tant, afegint la pujada del cànon, afegint la pujada que fa ATLL i 
afegint les inversions, estem incrementant en 2 millons aproximadament el 
pressupost, la diferència pressupostària que hi ha, i per tant això es tradueix en 
un increment important que hauran de pagar els ciutadans i les ciutadanes. 
 
Valorant tot aquest argumentari, el nostre grup municipal intentant ser 
coherents amb els interessos de Vilanova i la Geltrú, però també amb el 
posicionament ideològic i frontalment en contra de la privatització d’ATLL i 
d’aquest increment tarifari, mantindrem la nostra abstenció en aquest punt. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, la intervenció de la CUP i el posicionament de la CUP ve igualment marcat 
per unes reflexions similars.  Nosaltres entenem el procés de privatització de 
l’ATLL, al marge dels errors o de la gestió anterior pel govern anterior, 
l’entenem també en un context europeu en el qual s’estan reorganitzant els 
capitals financers, i els capitals financers... el totxo ja no dóna de si i van a 
apropiar-se d’allò que sí que dóna de si, que són els serveis bàsics, els serveis 
públics.  I en concret, en el cas de l’aigua s’està reorganitzant un mercat de 
grans multinacionals de l’aigua, segurament preparades per després anar a la 
conquesta doncs d’altres zones del planeta a partir d’això, de grans 
corporacions que tindran una facturació fixa, produïda pel fet de que l’aigua 
òbviament tothom l’ha de pagar, ningú la deixa de pagar i això dóna una 
fiabilitat i una solidesa en aquestes empreses doncs que la totxana l’ha deixat 
de donar i altres mercats més especulatius l’han deixat de donar.  Per tant, ens 
preocupa, ens preocupa que es trafiqui amb els serveis bàsics, que es trafiqui 
amb els béns comuns, amb els béns públics i més que es trafiqui amb l’aigua, 
que és en tot cas el bé segurament més bàsic dels que disposen les societats 
modernes. 
 



 

En aquest sentit ens sembla una injustícia que es privatitzi el servei 
d’abastament d’aigua per a les nostres comarques i que això a més a més 
comporti un augment, justament ara que s’està passant malament, que les 
famílies ho estan passant més malament que abans, justament ara es proposin 
aquests augments i no es miri de cobrir d’alguna altra manera. 
 
Dit això, criticada doncs la situació que ens ve donada a Vilanova i la Geltrú, 
fem també una anàlisi similar a l’hora de separar aquesta proposta portada al 
Consell de la Companyia d’Aigües, en el qual s’hi barregen diferents temes, 
s’hi barregen diferents conceptes en aquest augment.  Hi ha un augment 
provocat per l’augment imposat, diguéssim, que ens ve imposat o que ens ve 
donat per l’ATLL, que properament serà privatitzada o que està en vies de 
privatització.  Aquest augment l’hem de repercutir a nivell local, no ho fem 
entusiàsticament, no ho fem amb alegria, però és obvi que l’Ajuntament és 
incapaç de cobrir ni de rebaixar l’impacte que això tindrà en les factures 
familiars, no té en absolut cap possibilitat de fer-ho i per tant això s’ha de 
repercutir, vulguem o no ho haurem de pagar, com sempre la festa doncs la 
paguen els que menys hi han participat, per tant a la població en general. 
 
Però d’altra banda entenem que hi ha incorporades unes despeses que 
nosaltres qüestionem, qüestionem que siguin convenients que es parlin ara i 
no d’aquí un mes en el debat d’ordenances fiscals, i qüestionem l’oportunitat 
d’introduir-les i en el volum que s’introdueixen en aquest context de crisi.  Per 
tant, volem fer una pregunta sincera també al govern, és a dir, que hi hagi un 
cànon de mig milió d’euros i que aquest s’aprovi abans de finals d’any i per tant 
no amb el plec d’ordenances fiscals, sinó en això, fent una avançada del debat 
d’ordenances fiscals a través... aprofitant diguéssim la modificació de preus per 
part d’ATLL, té alguna cosa a veure amb la crisi de liquidesa de l’Ajuntament i 
per tant que el fet de que s’aprovi ara podrà ingressar aquest mig milió d’euros 
l’Ajuntament abans de final d’any  i això el salvarà d’alguna situació 
complicada?  Si no té a veure, no podríem haver-ho parlat en el plec 
d’ordenances fiscals?  Que és més còmode i dóna més bona imatge modificar 
els preus de cop, que sigui un sol augment, que no que en siguin dos?  Podem 
estar-hi d’acord, però al marge de la imatge entenem que el debat serè, el 
debat global sobre quin impacte fiscal rebran les famílies de Vilanova en el 
proper any, d’acord amb quins pressupostos i quines iniciatives polítiques tiri 
endavant el seu govern, el seu Ajuntament en el proper any, que entenem que 
ha de ser un debat conjunt, no ara aprovar que es proporcionarà mig milió 
d’euros més a l’Ajuntament via l’augment d’aquestes taxes de l’aigua, un mes 
abans de que parlem d’Ordenances fiscals i de pressupostos. 
 
Per tant, nosaltres insistirem en demanar que es deixi en suspens el volum 
final d’inversió en infraestructures, que entenem necessari.  De fet, que es deixi 
en suspens el pressupost de la Companyia d’Aigües per al proper any i que en 



 

tot cas es parli degudament juntament amb pressupostos i amb el pressupost 
general de l’Ajuntament i amb Ordenances fiscals, com s’ha fet cada any, i en 
tot cas ara s’apliqui simplement l’augment, es repercuteixi simplement 
l’augment de la tarifa donada per ATLL, i a més a més, d’acord amb el que 
també es va dir en Junta de Portaveus, demanarem expressament que 
s’incorpori en l’acord, o volem demanar al Ple que s’incorpori en l’acord que 
aquesta repercussió tindrà efectes –és que no sé si són definitius les dates de 
l’ATLL, no sabem si són definitives o ja estan fixades- només quan ATLL passi 
a cobrar un 70% més pel preu de l’aigua que abasteix Vilanova, és a dir, que 
no s’apliqui aquí a Vilanova a partir de l’1 de novembre, malgrat ATLL pel que 
sigui ho comenci a aplicar l’1 de desembre o l’1 de gener, perquè no ho sabem 
exactament si té fixada la data o si encara ha de passar alguns tràmits i es pot 
endarrerir dos o tres mesos.  En tot cas, que no es comenci a aplicar aquí fins 
que no s’apliqui... fins que realment ATLL no apugi efectivament el preu de 
l’aigua. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Arrufat.  Ara en tot cas, quan hàgim acabat la regidora 
Glòria García contestarà alguna de les preguntes que ha fet.    
 
Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies alcaldesa.  Bueno, nosaltres al Consell d’Administració de la 
Companyia d’Aigües crec que el representant del Partit Popular va ser l’únic 
que va votar en contra d’aquesta pujada d’aigües.  És una cosa que aquest 
grup municipal ja ha anat anunciant els darrers dies, i que es tracta 
evidentment de l’increment de les tarifes de l’aigua fruit de l’increment aplicat 
per l’empresa única proveïdora actualment de l’aigua a Vilanova, que és 
l’empresa Aigües Ter-Llobregat, i bueno, pues lamentem profundament aquest 
increment que el patirà com sempre els ciutadans en aquesta situació tan 
dolenta de crisis.  Per això ja en el seu moment ja vam lamentar de que el pou 
de Canyelles deixés de ser proveïdor de l’aigua de Vilanova, perquè ja 
prevèiem la situació en la qual ens trobem, no?, que ens trobem de que hem 
d’apujar malauradament els rebuts als ciutadans. 
 
Hem estudiat perfectament com serien aquest cànon i aquesta tarifa i hem 
arribat a la conclusió que si per exemple si una família de tres persones, amb 
un consum total de 45 m3 al trimestre, si abans pagaven un rebut més o 
menys trimestral de 24’98 euros, actualment amb la pujada que s’està 
proposant pagarien un rebut de 45 euros aproximadament.  Estem parlant 
d’una pujada del 85%.  Trobem il·lògic i ho trobem molt injust que en aquestes 



 

altures de la situació econòmica, de que les famílies ho estan passant molt 
malament per arribar a final de mes, doncs a sobre li tinguem que apujar el 
rebut d’un servei bàsic com és l’aigua. 
 
Trobem que és molt abusiu, no entrarem a debatre els motius perquè 
l’empresa fa aquesta pujada, però igualment trobem que és força abusiu per 
als ciutadans i ciutadanes i per lo tant, d’acord ja amb els arguments que es 
van donar a la Companyia d’Aigües, al Consell de la Companyia d’Aigües, 
trobem que l’empresa sí que es troba en situació de poder finançar-se per si 
mateixa, sense que tindre que asfixiar un altre cop als ciutadans.  Així doncs, 
votarem en contra.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Sí, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  En tot cas primer de tot deixi’m dir-li a la representant del 
Partit Popular que també em sorprèn en part, diguéssim, la seva intervenció, 
més que res perquè els consumidors d’aigua de Vilanova hem hagut de pagar 
més en part per un Real Decret que ens ha apujat l’IVA i no hem tingut ocasió 
nosaltres a dir si hi estem a favor o hi estem en contra, no?  
 
Tot i així, tal i com han dit els companys de la CUP i d’Iniciativa per Catalunya, 
clar, jo crec que hem de diferenciar el que avui anem a fer aquí, és a dir, per 
una banda el que anem a fer és aprovar unes taxes d’abastament, és cert, 
però en certa mesura també estem aprovant el pressupost, tot i que després 
en el consolidat de l’Ajuntament ja es farà efectiu, no?, però sí que estem 
aprovant un pressupost de la Companyia d’Aigües, perquè el que estem fent 
és la modificació a partir de l’1 de novembre, en base als nous preus que ens 
mana l’ATLL, però també és per tot el 2013, pel que se’ns va explicar a la 
Companyia d’Aigües, no?  Clar, aprofitant aquest augment –que comparteixo 
clarament que és totalment fora de lloc i que això respon única i clarament a la 
voluntat que té ATLL doncs del govern nacional de Catalunya de privatitzar 
aquesta empresa-, però deixant de banda diguéssim les voluntats o no, sí que 
és cert que com a Ajuntament, com a Companyia d’Aigües doncs se’ns 
planteja un problema, no?, que és que de sobte el preu al qual nosaltres 
compràvem l’aigua doncs se’ns encareix un 70%, que això després es 
repercutirà al consumidor en funció de si té aforament o té comptador, i en 
funció també dels m3 que consumeixi.  Clar, davant d’això és evident que es fa 
molt complicat no repercutir-ho d’alguna manera en el consumidor, perquè és 
que sinó fa allò que sempre han defensat precisament els del Partit Popular, 
no?, és a dir, les empreses privades han de ser solvents, a més a més han de 



 

garantir l’equilibri econòmic, doncs escolti’m, passa exactament el mateix 
també amb les empreses públiques, no?, i en el Consell d’Administració 
d’Aigua va haver-hi un debat amb profunditat en aquesta qüestió.  És evident 
que no ens agrada en absolut, però és cert que fa inviable diguéssim que la 
Companyia d’Aigües pugui assumir un increment de la compra d’aigua 
d’aquestes característiques, no?  Però també és cert que aprofitant que hi ha 
aquesta modificació, també s’incorpora un parell de conceptes més, que això 
també fa que es repercuteixi en el preu de l’aigua.  Per una banda és el famós 
cànon que vostès recordaran que fa un parell d’anys aquest cànon que pagava 
la Companyia a l’Ajuntament era un expoli que estava fent l’Ajuntament cap a 
la Companyia, i ara se’ns va dir que és per un problema de liquiditat de 
l’Ajuntament pel qual s’ha de pagar el cànon.  En tot cas ara respondran vostès 
a la pregunta del senyor Arrufat, però ho vaig preguntar i a mi se’m va dir i 
suposo que constarà en acta, que és pels problemes de liquiditat que té 
l’Ajuntament.  Repeteixo, allò que fa dos anys –i consta en totes i cadascuna 
de les actes de la Companyia d’Aigües- era un expoli que feia l’Ajuntament cap 
a la Companyia, doncs ara en tot cas sembla que sigui una necessitat, no? 
 
I després hi ha un tercer concepte que és el tema de les inversions.  Que és 
evident que durant dos anys es van minvar molt les inversions que va fer la 
Companyia d’Aigües perquè el govern anterior va decidir el no augmentar les 
taxes.  Això passava, un, per la rebaixa del cànon que pagava la Companyia a 
l’Ajuntament –repeteixo que ara no només s’aplica sinó que a més a més 
augmenta-, i segon, amb una rebaixa de les inversions, intentant prioritzar 
inversions.  És evident que fa que hi hagi una sèrie d’inversions de cara al 
2013, que van ser doncs diguéssim explicades pel propi gerent, que són una 
necessitat i perquè a més a més doncs també hem de garantir que aquells que 
volen fer el canvi d’aforament a comptador ho puguin fer amb les màximes 
condicions possibles.  Però el que fa augmentar la taxa que avui aprovem avui, 
d’abastament, que entenc que la de clavegueram ja vindrà amb les taxes, amb 
el debat de les taxes generals de l’any vinent, una part és la compra, però 
també una part és volguda, proposada diguéssim més enllà del que és 
estrictament la compra d’aigua. 
 
Nosaltres, en coherència amb allò que vam votar en el Consell d’Administració, 
ens abstindrem, no?, en el ben entès aquest, de que entenem que la 
Companyia difícilment es pot fer càrrec d’un augment d’aquestes 
característiques, però evidentment doncs això fa que a partir de l’1 de 
novembre els ciutadans paguem bastant més d’aigua que no pas fa uns 
mesos. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora García. 



 

 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  Jo no entraré en el debat del perquè o perquè no puja 
l’aigua l’ATLL, perquè ja va ser al Ple passat, que tot i que fa només quinze 
dies ja vam debatre de forma exhaustiva el tema i el govern ja es va posicionar 
al respecte.  El que sí ens ocupa avui és la pujada de tarifes, i començaré... 
intentaré contestar una mica el que ens heu plantejat. 
 
En seu de Consell es va debatre molt, molt, la conveniència de fer dues 
pujades, de determinar si les tarifes i el PAIF el deixàvem per la Comissió de 
Tarifes o fer-ho d’un sol cop, i vam decidir que potser s’entenia molt més bé de 
dir: escolta’m, es puja l’aigua amb el compromís que va adoptar el Consell de 
mantenir els preus tot el 2013, independentment dels increments dintre de la 
normalitat que pugui patir la tarifa, deixar el mateix preu durant tot l’any del 
2013, i evidentment no s’aplicarà, tal i com es va dir en Junta de Portaveus i 
també en seu de Consell, fins que això no sigui realment obligatori, perquè 
encara a mi em diuen des del Consell que sí que... des de la Companyia 
d’Aigües que sí que serà efectiu a partir de l’1 de novembre, però fins que no 
tinguem la certesa no es pujarà la tarifa.  A més a més el regidor ja ha dit que 
s’ha de complir amb tot el tràmit legal i s’aplicarà quan s’hagi d’aplicar, quan 
pugui ser efectiva, perquè s’ha de fer. 
 
En quant a la intervenció de la senyora Rodríguez.  Miri senyora Rodríguez, jo 
tampoc no entenc perquè no es va votar a favor, o perquè es va votar en 
contra.  O sigui, ja no demano el vot a favor, sinó per què el conseller va votar 
en contra, perquè sempre s’ha defensat –i així em consta que des del Consell 
els consellers sempre intenten defensar la Companyia-, i clar, em va sobtar 
que el conseller, sabent la situació de... no diré de dèficit, perquè no seria 
veritat, però sí de difícil finançament que té la Companyia per realitzar 
inversions, no volgués com a mínim permetre que la Companyia es pogués 
dotar d’una partida pressupostària per assumir les inversions que li falten del 
2012 i poder enfrontar les que té del 2013, que no són inversions baladí sinó 
que són inversions prou importants i totalment necessàries. 
 
I en quant al cànon, senyor Ruiz, miri, té tota la raó i ho ha dit la senyora 
Sánchez i jo ho torno a repetir: un dels nostres consellers, durant com a mínim 
quatre anys que jo vaig ser consellera juntament amb ell, reclamava com a un 
pagament poc adequat el pagament del cànon, però bé és cert que el 
pagament del cànon, el cànon que pagava la Companyia va ser possible o va 
facilitar que durant dos anys es poguessin mantenir les tarifes de la Companyia 
d’Aigües, perquè es restava del cànon.  Doncs miri, tornem a fer bossa.  I ara 
es puja la tarifa de l’aigua, s’aprofita per fer la inversió i evidentment, perquè 



 

no?, no cal negar-ho, els problemes de liquiditat que té aquest Ajuntament i 
que necessita aquests diners, tal com els hi vaig comentar en seu de Consell. 
 
I ja per finalitzar, perquè no em vull allargar.  Senyora Rodríguez, l’aigua del 
pou Collado, l’aigua del pou de Canyelles, continuaria sent més cara que la 
que estem pagant a l’ATLL, per informació de que, escolti’m, per no donar-li 
més voltes a la truita, sempre i quan haguéssim pogut pagar l’enorme inversió 
que s’havia de fer per poder utilitzar aquesta aigua.  Llavors clar, encara seria 
molt més cara.  Si primer paguem la inversió i després el preu de l’aigua és 
més car, al final l’oferta del pou Collado doncs diguéssim no és rentable per a 
la Companyia ni per al municipi.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, una qüestió que... en tot cas sí que hi ha una certa contradicció amb 
alguna de les informacions que se’ns va donar a la Comisió Informativa.  Clar, 
pròpiament a la Comisió Informativa es deia que ara era una modificació 
provisional, o sigui, és una modificació que realitzem de la tarifa, però que això 
no ens eximia que en el debat d’Ordenances fiscals i pressupostari tornéssim a 
plantejar les tarifes de l’aigua com es plantegen totes.  És que m’ha semblat 
que la Companyia d’Aigües, en el Consell de la Companyia d’Aigües es dóna 
ja per definitives aquestes tarifes al 2013, i que no poden entrar en el debat 
d’Ordenances fiscals i pressupostari, que en la Companyia el PAIF i tot... és 
que m’ha semblat això, eh?, per la intervenció ara de... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
No, disculpi’m, senyora Sánchez.  El que nosaltres vam dir és que des de la 
Companyia no proposaríem cap modificació de tarifa a l’alça, és allò de que 
sempre es busca l’IPC del no sé què no sé quant... sinó que la tarifa que ja 
s’aprovava o que es portava a aprovació ara en aquest Ple, seria la que la 
Companyia mantindria per a tot el 2013.  I evidentment en el moment en què 
nosaltres aportàvem una quantitat de diners d’aquesta nova tarifa per 
inversions, doncs vam considerar oportú aprovar el PAIF.  Però tot això serà un 
altre cop debatut en el conjunt de les taxes i del que calgui, eh?  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més?  Senyor Arrufat. 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres per posicionar el nostre grup, crec que amb un vot en contra.  
Entenem que s’hauria d’haver parlat amb... o sigui, que s’hauria de parlar 
juntament amb pressupostos i amb ordenances fiscals, tant el finançament de 
l’Ajuntament via taxa de l’aigua, perquè bàsicament el que es fa amb aquest 
cànon és finançar l’Ajuntament a través de la tarifa de l’aigua.  Això en tot cas 
s’hauria d’haver parlat en el conjunt de finançament que necessita 
l’Ajuntament, i per tant el conjunt d’impostos i taxes que hauran de pagar els 
ciutadans.  Això comença aquesta setmana les discusions, per tant no calia 
esperar gaire.  Enteníem la premura o la urgència d’aprovar l’augment de 
l’ATLL perquè ve imposat, la resta no ho acabem de veure ni d’entendre.  En 
tot cas, si tan modificable és en ordenances fiscals i això, nosaltres amb el vot 
negatiu igualment oberts a parlar-ne a ordenances fiscals i a pressupostos, 
però tenint present sobretot quin és l’impacte de la pressió fiscal que rebran els 
ciutadans fruit de la crisi, de la manca de finançament, de la situació de la 
Companyia d’Aigües, etc., i entenem que a més a més és una pujada... o sigui, 
aquest finançament diguéssim de l’Ajuntament a través del cànon aprovat un 
mes abans de les Ordenances fiscals, és un finançament que entre altres 
coses de contemplació diguéssim de les diferències socials no en té gaire, no?, 
és per a tothom igual i entenem que a més no acompanya gens en un context 
en el qual s’augmenta un 70% el preu de l’aigua, que això repercuteix en un 20 
i escaig per cent d’augment de la factura local de l’aigua, i hi hem d’afegir a 
més a més unes infraestructures valorades en 400.000 i un finançament de 
l’Ajuntament valorat en mig milió, que en tot cas haurà estat tradició de la 
Companyia d’Aigües tenir aquest cànon.  Nosaltres entenem que és una 
situació excepcional la social que s’està vivint a Vilanova i la Geltrú i posem en 
dubte que sigui adequat fer-ho via la taxa de l’aigua aquest finançament de 
l’Ajuntament.  Per tant, oberts a parlar-ne en ordenances fiscals, que entenem 
que és el marc que toca, oberts a parlar-ne en base a una tarificació social, 
que és la comissió que s’obre aquesta setmana, i d’acord amb –d’acord dins 
de l’estar-hi en desacord-, és a dir, d’acord amb el que no podem fer res per 
evitar que es repercuteixi el preu de l’ATLL, i en això no ens hi oposarem 
perquè no podem -en tot cas tampoc hi votarem a favor-, però en el conjunt de 
la proposta que es porta avui, que és l’aprovació d’un pressupost d’una 
companyia, abans de parlar de pressupostos i d’ordenances, nosaltres ens 
veiem obligats a votar-hi en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora García. 
 
 
 



 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Bé, només tornar a insistir que en seu de Consell es va debatre molt aquest 
tema i es va acceptar tots els suggeriments que els consellers ens van fer 
arribar.  I també es van tornar a modificar fins i tot les propostes d’abaratir més 
la gent que gastava menys i incrementar, fer una pujada inversament 
proporcional a la gent que tenia un consum més elevat d’aigua, perquè 
consideràvem que també s’havia de premiar en certa manera la gent que gasta 
doncs l’aigua adequada i que no fa un mal ús, i en seu de Consell es va 
debatre molt i en seu de Consell jo penso que és el lloc adequat per fer aquest 
debat i es va portar aquesta proposta que es porta avui al Ple per tota la 
deliberació que va haver-hi allà i perquè es va considerar que era molt més 
oportú fer una modificació del rebut, que no estar cada dos mesos fent 
modificacions.  I es va considerar que era molt més entenible per part de la 
ciutadania això que no pas lo altre, i és aquest el motiu perquè es porten avui.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument, perquè hi ha una cosa que no m’ha quedat clara de la contesta 
que ha fet la regidora a la senyora Sánchez.  He entès que tant el PAIF com el 
pressupost es tornarà a debatre en el Consell d’Administració.  És que si és 
així, deixi’m dir-li que no té sentit el que estem fent ara.  Perquè si és així, clar, 
demanaria votació... no sé si es pot fer votació separada o no, perquè què 
passaria si després no estem d’acord amb el pressupost modificat?  Aquestes 
taxes que estem aprovant avui no tindrien cap mena de validesa, no?  Per tant, 
entenc que el que estem fent també ara és aprovar les taxes fins al desembre 
de 2013 i el PAIF,  i per tant el pressupost. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, clar. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, sempre, encara que avui aprovéssim un pressupost, quan hi ha un 
debat pressupostari continua obert i sempre es podria tornar a debatre.  Això 
entenc que és lo que li ha contestat la regidora, però la idea, lo que aquí es 
porta és perquè ja sigui d’aplicació durant tot el 2013. 
 



 

JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, senyora alcaldesa, però en aquest cas, si hi ha una modificació del 
pressupost de la Companyia d’Aigües afecta directament a les taxes.  Per tant, 
si després hem de tornar a debatre el pressupost i el PAIF de la Companyia 
d’Aigües, haurem de modificar les taxes.  Per tant, entenc que això no es 
produirà.  Després ja s’aprovarà en el consolidat i cadascú farà el que cregui 
oportú, però crec que el que vam fer l’altre dia també en part va ser això, 
perquè sinó aleshores no sé què estem votant avui. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Senyor Ruiz, té tota la raó i potser no m’he expressat 
com tocava.  Jo entenia que la senyora Sánchez em deia: llavors, quan parlem 
de taxes podem... evidentment, però la Companyia ahir va aprovar... l’altre dia 
va aprovar i va portar aquest PAIF i els pressupostos i les taxes, i en seu de 
Companyia ja es va debatre i ja es va decidir d’aquesta manera.  Que després 
en el conjunt de les taxes globals es pugui entrar i es pugui valorar, 
evidentment, i això és el que -senyora Sánchez, si no m’he explicat bé disculpi-
, és el que em referia, eh?  Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Disculpa, és que... bàsicament perquè hi ha una informació contradictòria 
respecte el que se’ns va informar a la Comisió Informativa.  Enteníem que ara 
era una aprovació fins a gener 2012, és a dir, fins al 31 de desembre 2012, 
donada que hi havia... a l’ATLL hi havia una modificació del cànon i de part de 
les inversions, i que en tot cas això és el que es va dir a la Comisió Informativa, 
perquè vam dir, i ademés ho vaig expresar, vaig preguntar expressament a la 
Comisió Informativa que després entraríem en el debat global pressupostari, 
de la necessitat d’ingressos que té aquest Ajuntament i, per què no?, de la 
necessitat si cal o no incrementar aquest cànon més d’aportació de la 
Companyia, que podria ser també doncs discutible en el marc del debat 
pressupostari i de les ordenances fiscals concretament, això ho vaig expresar a 
la Comisió Informativa.  I digui’m, no sé si no em van respondre bé, o al meu 
entendre exclusivament ara fèiem previsiblement aquesta modificació, perquè 
hi havia doncs la pujada de l’ATLL, i s’aprofitava perquè hi havia la necessitat 
d’aplicar el cànon i de les inversions, però que estava obert a la discusió 
pressupostària i d’ingressos.  Per tant, ara entenc que no i estem aprovant les 
del 2013. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora García. 



 

 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Aviam, senyora Sánchez.  A mi em consta que a la Comissió Informativa va 
anar el gerent de la Companyia i devia explicar el mateix que es va explicar en 
seu de Consell.  Però en seu de Consell, i li dic, després d’un llarg debat, 
perquè vam estar molta estona debatint i aportant i fent suggeriments i no sé 
què, vam decidir –i el Consell d’Aigües jo suposo que és l’òrgan sobirà que ha 
de decidir sobre el funcionament aquest-, vam decidir fer d’aquesta manera per 
la conveniència i tots els consellers es van mostrar, no diré amb vot a favor 
perquè no va ser el cas, sinó van mostrar el seu assentiment a la conveniència 
de fer-ho d’aquesta manera, d’aprovar-ho tot i d’aquesta manera, des del 
Consell que no sortís cap altra proposta i lamento si en Comissió Informativa 
no es va precisar d’aquesta manera, però sí en seu de Consell es va fer, que 
en definitiva és l’òrgan que li correspon decidir aquestes decisions i després 
elevar-les en tot cas a la Comissió Informativa.  Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas, bueno, també per una qüestió, i en funció... l’òrgan sobirà per a 
l’aprovació de tarifes i de taxes és aquest Ple.  En tot cas la Companyia pot 
decidir elevar una proposta, però en tot cas l’òrgan sobirà és aquest Ple.   
 
Simplement, li dic que nosaltres en el debat teníem mal entès això, i per tant 
ens provoca una disjuntiva aquesta situació de que després segurament doncs 
no haurem d’entrar o podrem entrar molt poc en el debat del pressupost, del 
PAIF de la Companyia 2013 i evidentment també de les tarifes de l’aigua. 
 
En tot cas nosaltres, evidentment, en coherència amb el que vam fer a la 
pròpia Companyia de l’Aigua, i entenent que no volem posar en perill la 
supervivència i la sostenibilitat econòmica de la Companyia de l’Aigua, doncs 
ens abstindrem, per no inviabilitzar, però en tot cas dir-lis que hi ha una certa 
contradicció entre el que es diu en una Comisió Informativa i el que es va dir a 
la Companyia d’Aigua, manifestar això. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, de fet ho va explicar el gerent i entenem que es va explicar el mateix 
en una banda que en una altra.  Passem a la votació, si els hi sembla.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del 
govern, l’abstenció del Partit Socialista i Iniciativa i els vots en contra del Partit 
Popular i de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 



 

 
  Vots a favor: CIU (8 vots) 
  Vots en contra: PP (2), CUP (3) = 5 vots 
  Abstencions: PSC (6) i ICV (2) = 8 vots 
 
    7. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL 

DE 18.09.2012 PEL QUAL S’APROVA EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF. 

 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de 
setembre de 2012, que és literalment el següent: 
 
PRIMER. Aprovar les clàusules del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i el Consell Esportiu del Garraf perquè puguin 
desenvolupar les activitats esportives i escolars a nivell territorial. 
 
SEGON. Aprovar la despesa de QUARANTA-UN MIL TRENTA-SET EUROS 
(41.037 €) per a aquest any 2012, segons el conveni que s’adjunta al present 
acord. 
 
TERCER. Aquesta quantitat es farà efectiva amb càrrec a la partida 
33.340.48201 (Convenis i subvencions a entitats) del pressupost de la 
regidoria d’Esports de l’any 2012. 
 
QUART. Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni i de la 
documentació sigui necessària per a la seva formalització. 
 
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació. 

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL 
ESPORTIU DEL GARRAF 
 
Vilanova i la Geltrú,           de 2012 
 

REUNITS 
 
D’una part la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa president de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, assistit per el Sr. Isidre Martí i Sardà, secretari d’aquest 
Ajuntament. 
 
I de l’altra la Sr. Blanca Alba , presidenta del Consell Esportiu del Garraf. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficient per a la formalització 
del present conveni i, en representació de les respectives institucions, 



 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que d’acord amb la Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, text únic de la  Llei 

de l’Esport de Catalunya, on es reconeixen els consells esportius com a ens 
dedicats bàsicament al foment i la promoció de la pràctica esportiva entre la 
població en edat escolar. Es determina la seva constitució i composició d’acord 
amb els principis de representació democràtica i se’ls reconeix la seva 
personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions. 

 
II. Que des de la data de la seva constitució, 17 de juliol de 1981, el Consell 

Esportiu del Garraf, registrat al cens d’entitats esportives del Registre d’Entitats 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 93, ha mantingut un 
funcionament continuat, organitzant els Jocs Esportius Escolars, promovent 
activitats esportives de lleure i donant suport als diferents municipis de la 
comarca del Garraf per al desenvolupament d’aquestes activitats. 

 
III. Que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es valora positivament la tasca 

duta a terme pel Consell Esportiu del Garraf. 
 
IV. Aquest conveni es signa per un període comprés entre l’1 de gener i el 31 de 

desembre de 2012. 
 
V. Quan es disposi de l’estudi de viabilitat, resultant del treball que el Consell 

Català de l’Esport va encarregar dels comptes del Consell Esportiu, es 
confeccionarà un pressupost extraordinari per tal de fer front al nou deute. 

 
Exposats aquests antecedents i atès l’interès tant de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú com del Consell Esportiu del Garraf en donar continuïtat als Jocs Esportius 
Escolars, al Programa d’Activitats de Suport a la Tasca Docent, als Programes de 
Dinamització Esportiva per als centres d’ensenyament en horari no lectiu, a les 
Activitats Esportives de Lleure, al Suport Tècnic Esportiu per promoure l’increment i la 
participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives per a la difusió i 
educació en valors,  per a l’adquisició d’hàbits saludables i per la millora quantitativa i 
qualitativa de la pràctica esportiva al municipi de Vilanova i la Geltrú i a la comarca 
del Garraf, les parts signen el present conveni que es regirà pels pactes que 
segueixen. 
 

PACTES 
 
1. El Consell Esportiu del Garraf, atesa la seva composició i organització, 

desenvoluparà els programes i activitats esportives, tant recreatives com de 
formació, incloses en el Pla de Mandat, que des dels seus òrgans de govern 
siguin acordades. 

 
2. El Consell Esportiu del Garraf vetllarà, perquè en el desenvolupament de les 

activitats anteriorment esmentades s’acompleixin les normes establertes que en 
garanteixin el bon funcionament. 

 



 

3. El Consell Esportiu del Garraf assumirà els aspectes de gestió i organització que 
li corresponguin d’acord amb les directrius i normatives dels programes i activitats 
a desenvolupar; admetent en tot moment la col·laboració i el suport de les entitats 
i organismes que també en siguin competents. 

 
4. L’organització i el desenvolupament de les activitats previstes es realitzarà 

d’acord amb l’organigrama i l’estructura del Consell Esportiu del Garraf, seguint 
en tot moment les directrius que es preveuen en els estatuts i reglament de règim 
intern d’aquesta entitat. 

 
5. El Consell Esportiu del Garraf realitzarà al final de cada exercici una memòria 

d’activitats i una d’econòmica que posarà a disposició dels seus membres, 
seguint el que està establert en les normes i estatuts d’aquesta entitat. 

 
6. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a membre de l’entitat del Consell 

Esportiu del Garraf, actuarà i participarà, d’acord amb les normes establertes, en 
els òrgans de representació i gestió d’aquesta entitat que li corresponguin. 

 
7. D’acord amb aquest principi, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ,es compromet a 

facilitar el desenvolupament de les tasques i activitats que en el si del Consell 
Esportiu del Garraf siguin acordades. 

 
8. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, procurant atendre els acords i compromisos 

adoptats en el si del Consell Esportiu del Garraf, satisfarà inicialment  la quantitat 
econòmica de QUARANTA-UNA MIL TRENTA-SET EUROS € (41.037€) per 
aquest any 2012, que inclou la quota anual fixa per Ajuntament per import de 
750€. 

 
9. La cessió d’espais per a ús d’oficines i magatzems, serà a precari i és 

essencialment revocable per raons d’interès públic i contemplat com a subvenció 
no dinerària en els comptes anuals del Consell Esportiu del Garraf per l’import de 
NOU MIL € (9.000€) 

 
10. L’ incompliment de qualsevol dels pactes establerts en el present conveni donarà 

lloc a la seva denúncia. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document en el lloc i data 
assenyalats a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Gràcies, alcaldessa.  És un conveni d’una vigència d’un any, amb un import al 
voltant d’un 10% inferior als anys anteriors, les clàusules també molt similars, 



 

que juntament amb els convenis que es signaran amb els altres municipis de la 
comarca, permeten poder incrementar, incentivar i promoure la pràctica de 
l’esport en edat escolar a tots els infants escolaritzats a Vilanova, mitjançant 
l’organització dels Jocs Esportius Escolars, el suport a la tasca docent, 
l’organització d’altres activitats de lleure i la col·laboració en activitats 
esportives fora d’horari no lectiu.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Paraules?  És donar compte, en tot cas, per tant 
passem al següent punt. 
 
 
    8. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL 

DE 2.10.2012, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF, REGULADOR DE LES CERIMÒNIES DELS CASAMENTS 
CIVILS I UNIONS ESTABLES DE PARELLES A REALITZAR A LA 
MASIA D’EN CABANYES. 

 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 d’octubre de 
2012, que és literalment el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf, regulador 
de les cerimònies dels casaments civils i unions estables de parelles a 
realitzar a la Masia en Cabanyes. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i de tots els 
documents que siguin necessaris per a executar aquest acord. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GARRAF I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
A LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS A LA MASIA D’EN CABANYES 
 
A Vilanova i la Geltrú, el 9 d’octubre de 2012 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López, president del Consell Comarcal del 
Garraf, assistit per la Sra. Maria Isabel Garcia Giménez, secretària del Consell 
Comarcal del Garraf, facultat per a la signatura d’aquest conveni per decret de 
presidència de data 18 de setembre de 2012. 



 

 
I, de l’altre part, l’Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, assistida pel Sr. Isidre Martí Sardà, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, facultada per aquest acte, per acord de la Junta de Govern Local del dia 2 
d’octubre de 2012. 
 
MANIFESTEN 
 
Que el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 15 
de setembre de 1998, van signar un conveni per a la cessió d’us de la Masia d’En 
Cabanyes i la seva finca per encabir-hi el Centre d’Interpretacó, Informació i Acollida 
de l’Escenari Romàntic.  
 
Que al pacte vuitè de l’esmentat conveni es determina que l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es reserva la facultat d’autoritzar l’ús dels espais cedits quan es tracti 
d’activitats que no tinguin relació amb el Centre d’Interpretació, comunicant-ho amb 
suficient antelació a la direcció del centre, a l’efecte d’evitar coincidències amb 
activitats pròpies del Centre d’Interpretació. 
 
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol oferir a la ciutadania diferents espais on 
poder celebrar casaments civils, tal com s’estableix en la llei 35/1994, de 23 de 
desembre, i a tal efecte ambdues parts estan interessades en subscriure aquest 
conveni de col·laboració interadministrativa d’acord amb l’art. 303 i següents del 
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres i serveis dels 
ens locals de Catalunya. 
 
Que el Consell Comarcal del Garraf ha treballat en els darrers anys en la dinamització 
de la Masia d’en Cabanyes com a espai de cultura i oci i també com a espai per a 
la celebració  de tot tipus esdeveniments.  
 
Que amb la finalitat de dinamitzar i consolidar aquesta línia de treball el Consell 
Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es donen suport i 
col·laboració per a que la Masia d’en Cabanyes sigui inclosa a l’oferta d’equipaments 
municipals autoritzats per a poder celebrar casaments civils.  
 
En conseqüència i de conformitat amb l’exposat, les parts creuen convenient 
formalitzar aquest conveni amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclou la Masia Cabanyes com 
equipament on es podran realitzar cerimònies de casaments civils i unions estables 
de parella.  
 
SEGON.- Les peticions per a la celebració de casaments civils i unions estables de 
parella es formularan pels interessats directament a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a través del gabinet d’Alcaldia i Protocol el qual serà l’encarregat d’atendre els 
futurs contraents i preparar l’expedient necessari. Les peticions adreçades al Consell 



 

Comarcal seran direccionades al gabinet d’Alcaldia i Protocol de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Les condicions generals per a la realització dels casaments civils i unions estables de 
parella seran les contingudes al document, que es revisarà anualment, “Informació 
general sobre les celebracions de casaments civils a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Any 2012” que consta com a part integrant d’aquest conveni com a Annex 1. 
 
TERCER.- L’execució material d’aquesta cerimònia correspondrà al Consell 
Comarcal, i a tal efecte es compromet a disposar de tots els mitjans humans i 
materials que siguin necessaris. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovarà, gestionarà i liquidarà la taxa 
aprovada al Ple Municipal sobre Casaments Civils i Unions Estables de Parella a 
dependències municipals, que consta en el document Annex 1. D’aquesta taxa 
retornarà un 60% al Consell Comarcal del Garraf perquè reverteixin en la millora de 
les infraestructures i en el manteniment de l’espai dedicat als casaments.   
 
CINQUÈ.-  Es crea una comissió de seguiment entre el Consell Comarcal del Garraf i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a fer seguiment de les peticions, del retorn 
econòmic i de com evoluciona l’objectiu d’aquest conveni. Hi assistiran el Sr. Severo 
Fuentes Pérez, cap de protocol de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a qui 
delegui, i la Sra. Mila Arcarons Oferil, gerent del Consell Comarcal del Garraf o a qui 
delegui.   
 
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni serà de 3 anys , podent-se prorrogar per 
períodes anuals a la seva finalització si cap de les dues parts denuncien la seva 
vigència amb tres mesos d’antel·lació. 
 
SETÈ.- Són causes de resolució del present conveni: 
 

- L’avinença de les parts signatàries  
- La impossibilitat sobrevinguda, material i legal, de fer front a les 

obligacions que se’n deriven. 
- L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.  
- El transcurs del temps de la seva vigència. 

 
VUITÈ.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del 
conveni seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I com a prova de conformitat el compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a 
un sol efecte a la data assenyalada a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyora García. 



 

 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  El conveni es fa amb l’objectiu d’ampliar el ventall de 
possibilitats d’entorn on les parelles puguin contraure matrimoni. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Paraules?  Doncs seguim, perquè també és un 
donar compte. 
 
 
   9. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 2012-2016. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord següent: 
 
Relació de fets 

 
I.  Vist que els plans transversals són eines de l’administració per tal de 

coordinar, integrar i millorar l’eficàcia de les seves accions envers un 
col·lectiu determinat de ciutadans i ciutadanes, o bé una temàtica 
concreta. 

 
II.  Vist que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb una bona colla 

d’aquests instruments estratègics per atendre, entre d’altres, els 
col·lectius de persones grans, d’infància i adolescència, així com per 
aconseguir la igualtat real entre homes i dones, l’atenció a les 
drogodependències o la inclusió social. 

 
III.  Vist que el Pla Local de Joventut 2009-2011 va acabar la seva vigència i 

per   això es va endegar el procés per redactar el nou Pla Local de 
Joventut, que ha d’incloure les accions adreçades a aquest col·lectiu 
entre 2012 i 2016. Amb aquesta finalitat, el 3 d’octubre de 2011 la Junta 
de Govern Local endegava el procés de contractació d’una empresa per 
tal que dugués a terme aquesta tasca.  El 25 d’octubre de 2011, la Junta 
de Govern Local adjudicava a l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques 
Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia la redacció del Pla 
Local de Joventut 2012-2016. 

 
IV.  Vist que s’han estat duent a terme les fases inicials d’aquest treball, 

consistents en la elaboració d’un diagnòstic de la realitat juvenil del 
municipi i de les polítiques de joventut, a partir de l’explotació de les 
dades estadístiques de què es disposa, la realització d’una enquesta a la 



 

població juvenil, els grups de treball amb els serveis municipals, els 
tècnics i les tècniques implicats i implicades i la participació oberta. 

 
V.  Vist que fruit d’aquests treballs, el 16 d’abril s’aprovava el document 

preliminar que exposava els resultats d’aquest diagnòstic, assenyalant 
les línies d’atenció prioritària i les accions més rellevants.  

 
VI.  Vist que, posteriorment, en els mesos següents, aquest treball s’ha 

completat per mitjà d’un ampli procés de treball i participatiu, per tal 
d’arribar a la concreció i priorització de les accions, així com dels 
sistemes d’avaluació i seguiment de les mateixes, confegint el document 
definitiu del Pla Local de Joventut 2012-2016. 

 
Fonaments de Dret 
 
Atesos els articles 66.2 i 71.1 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, 
es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
“Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 2 d’octubre de 2012, pel qual 
s’aprova el Pla Local de Joventut 2012-2016.” 
 
 
A les 19 hores s’incorpora el Sr. FRANCESC X. SÁNCHEZ VERA  a la sessió. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el que els demanem avui és que ens donguin 
el recolzament per tal de poguer doncs tirar endavant amb el Pla Local de 
Joventut 2012-2016, que hem elaborat doncs des de la Regidoria de Joventut, 
amb el concurs de diversos tècnics de la casa i de forma transversal.  El que 
fem avui és donar compliment a una part dels objectius que es plantejava el 
govern de la ciutat, que recull el Pla de Mandat i que no és altre doncs que dins 
de l’àmbit de les polítiques de joventut que puguem impulsar des d’aquest 
Ajuntament, reflexar que l’actitud del govern municipal, i entenem que d’una 
majoria d’aquest Ple, ha de ser una actitud proactiva, és a dir, malgrat la 
situació en la que ens trobem, ens fa l’efecte que des de les institucions 
municipals no podem renunciar a impulsar polítiques i per tant mantenir una 



 

postura, no només de comoditat, sinó d’intentar tenir, insisteixo, una actitud 
proactiva en aquest cas concret, pel que fa a ajudar a millorar l’emancipació 
dels i les joves de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest és un Pla Local de Joventut que el que recull és el marc, els principals 
pilars, els principals eixos que han de marcar les polítiques destinades als 
joves de la ciutat en els propers quatre anys.  A més de ser un objectiu de 
govern és també un requisit que estableix el Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya, que els ens locals i els comarcals en el seu defecte es dotin 
d’aquest instrument per tal de poder accedir a totes aquelles jo diria partides, 
ajuts, programes, diguem que d’una manera a nivell nacional reben una 
articulació de país.   
 
Hi ha tres grans eixos que marquen aquest Pla, que és tot l’àmbit de la 
formació en tot l’àmbit de l’habitatge, i molt especialment l’àmbit de l’ocupació 
juvenil i per tant mesures que encara que sigui d’una forma incipient i no fàcil, 
puguem impulsar des de l’Ajuntament de la ciutat de cara a intentar reduir les 
escandaloses xifres d’atur juvenil que hi han en el conjunt de l’Estat, en el 
conjunt del país i també a la nostra ciutat.   
 
Bàsicament aquest Pla, a més a més doncs de ser aquest gran marc, o aquest 
diria marc de referència que marca l’acció del govern en aquest sentit en 
aquest àmbit, doncs també reflexa el que han de ser, a part d’un seguit 
d’accions que des de diverses regidories de la ciutat s’han d’implementar, 
doncs dos grans objectius que com a govern i com a ciutat entenem que són 
necessaris, que és no només aquest marc de referència, sinó també la 
necessitat d’articular doncs la potentíssima i la riquíssima vida juvenil 
associativa vilanovina, al voltant d’algun Consell, al voltant d’algun òrgan de 
coordinació, i també de dotar d’un equipament en el que les entitats juvenils 
puguin efectuar la seva activitat.  Una qüestió que està de plena actualitat a la 
ciutat. 
 
Per tant, marca d’una banda els grans eixos, com també insisteixo un seguit 
d’accions concretes, que algunes són impulsades des de la Regidoria de 
Joventut, d’altres de forma transversal des de les altres regidories del govern. 
 
Dit això, i per acabar, doncs agrair l’actitud proactiva que han tingut tots els 
grups municipals en el si de la Comissió.  Aquest és un procés que ha durat 
gairebé un any, que ha comptat amb una primera fase doncs de participació en 
el qual primer hem escoltat els i les joves de la ciutat que han volgut, ha estat 
obert a tots i totes les joves de la ciutat, els associats, també ho hem provat de 
fer arribar als no associats.  Producte del diàleg amb ells hem elaborat doncs 
un primer treball, que ha sigut l’avaluació de l’anterior Pla Local de Joventut, 
les conclusions dels quals estan avui aquí reflexades en aquest document, i a 



 

continuació doncs també un diàleg amb totes les forces polítiques del 
Consistori.  Per tant, doncs no només de poder recollir les seves propostes, 
sinó també doncs d’incorporar o modificar aquelles solucions que potser no els 
hi semblaven prou encertades.   
 
Per tant, un document jo diria fet des de la ciutadania i des de tots els grups 
municipals, que a més a més doncs també vull aprofitar per agrair des d’aquí la 
feina feta per tots els tècnics de la Regidoria de Joventut, amb l’Elvira Targa al 
capdavant, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que han estat els encarregats 
també de conduir tot aquest procés, i de la resta de tècnics de l’Ajuntament, 
doncs com insisteixo aquest és un Pla que requereix d’una feina transversal, i 
sobretot a partir d’ara d’una voluntat transversal, no es pot quedar tot en un 
document de 500 pàgines en un calaix i ben enquadernat.  A partir d’ara el que 
toca és que siguem molt curosos a l’hora de poguer implementar totes i 
cadascuna de les mesures, tant les que són més de traç gruixut, com les que 
són més concretes.  A partir d’aquí, insisteixo, agrair novament als grups 
esperant que avui doncs la bona voluntat i la voluntat de consens també hi 
sigui en l’aprovació d’aquest Pla Local de Joventut, que és un instrument que 
posem al servei dels joves de la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras. Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, per manifestar el vot favorable en aquesta ratificació.  Crec que en la 
exposició que ja vàrem fer en el Ple que se’ns presentava l’avantprojecte, per 
dir-ho així, d’aquest Pla Local de Joventut, doncs manifestàvem la virtud de la 
planificació en la política pública.  En qualsevol política pública és necessària 
una certa planificació que parteix de jo crec que dos elements importants: la 
diagnosi i l’observació de la realitat.  Aquest Pla concretament doncs es basa 
en aquesta diagnosi, aquesta mirada atenta, segurament que sempre s’ha 
d’actualitzar, però aquesta mirada atenta a la realitat juvenil que tenim a la 
nostra ciutat.   
 
Per altra banda, l’intent de participació sempre complex, complicat, la 
participació doncs és quelcom que dia a dia ens ha d’esperonar a obrir-la més, 
a intentar arribar més als col·lectius, i que és evidentment que inclús a major 
participació segurament que aquest document pot ser canviant en el temps i 
crec que també és aquesta la voluntat, de que anem observant la realitat 
adequant-la a aquesta participació, i per tant és un document segurament 
doncs que canviarà en les seves accions, o que es modularà en aquest temps, 
i crec que així es reflecteix.   



 

 
Crec que assenyala els eixos importants d’incidència en el que vol dir treballar 
activament per una joventut, deixi-m’ho dir, emancipada en tots els aspectes.  I 
en aquest sentit crec que hi ha dos temes claus, els assenyalava el senyor 
Figueras, bàsicament el tema de l’ocupació i el tema de l’habitatge.  
Segurament hauríem d’aprofundir molt més en aquestes accions i destinar 
molts més esforços, però benvingudes siguin part d’aquestes accions.  I en 
aquest sentit també doncs dir que el nostre grup va poder fer aportacions que 
han estat recollides i en aquest sentit una que assenyalàvem en aquell Ple 
doncs era aquesta visió ambiental i de participació dels joves en la construcció 
d’un futur millor.  I en aquest sentit doncs s’han recollit tot un seguit d’accions 
per valorar... fer pedagogia, incrementar la cultura en la sostenibilitat i 
l’educació ambiental.   
 
També aprofitar i agrair en aquest sentit també l’oferiment polític i també 
tècnic, la disponibilitat que se’ns ha donat com a grup per poder treballar 
aquest document.  Els tècnics de la casa i les persones que han facilitat aquest 
procés, i tant de bo doncs aquesta forma de treball planificat, a partir 
d’observació i de participació, doncs en altres polítiques que també tenim 
municipals doncs s’apliqués de la mateixa manera. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, les polítiques de joventut són unes polítiques nascudes bastant 
recentment, quan la societat es fa més complexa i una franja d’edat àmplia de 
la població necessita d’una atenció especial des de les administracions, a 
mesura que a més a més les administracions van adquirint més 
responsabilitats sobre la vida col·lectiva.  Parlem de vint anys enrere.  Les 
polítiques de joventut al nostre país, o almenys a la comunitat autònoma de 
Catalunya reben un impuls diguéssim definitiu segurament doncs amb l’anterior 
govern, que popularitza, sistematitza els Plans Locals de Joventut, i per tant 
una implicació molt més propera i transversal de les polítiques de joventut des 
de les administracions locals també.  I en virtut d’això també se li dóna una 
resposta des de l’Administració local de Vilanova i la Geltrú, que ha donat com 
a fruit en els darrers anys una major visualització, una major adquisició de 
competències i de serveis cap a la població jove, d’altra banda cada vegada 
més nombrosa per l’ampliació de la franja d’edat en què és compresa doncs 
dels serveis de joventut que ofereix l’Ajuntament a través de l’Oficina Jove i a 
través dels diferents serveis que presta.   
 



 

Fins aquí entendríem que el Pla Local de Joventut el que fa ara mateix és 
reconèixer les coses ben fetes des de l’Administració, des de la coordinació de 
diferents regidories per atendre d’alguna manera més específica la població 
jove en els seus problemes.  I el que fa és reconèixer la feina ben feta de 
l’anterior Pla Local de Joventut i ampliar-ho cap a un nou Pla Local de 
Joventut, que bàsicament recull aquesta feina ben feta per continuar-la i millora 
doncs el que no havia sortit degudament bé o les noves oportunitats o 
reflexions que s’obren de cara a millorar l’atenció de l’administració cap a les 
persones joves. 
 
Això és un Pla Local de Joventut fet des d’una perspectiva de l’administració.  
L’administració té uns serveis de joventut, una atenció especialitzada cap als 
seus joves, coordina les àrees corresponents i mira, dins de les possibilitats 
que té, fer els serveis que creu pertinents per atendre de manera específica els 
joves. 
 
Nosaltres, però, quan va passar per Ple l’anterior Pla Local de Joventut de 
l’anterior govern, ja vam dir que per a nosaltres un Pla Local de Joventut no 
entès des de la perspectiva de l’administració i de la necessitat de 
l’administració de planificar-se internament per donar aquest servei de forma 
adequada i arribar de forma adequada al jovent, sinó entès com un Pla d’acord 
amb allò que la joventut necessita i d’acord amb allò que la joventut té urgència 
que sigui solucionat des de les administracions, és una cosa totalment diferent.  
És una cosa, si no totalment, parcialment diferent.    
 
Nosaltres entenem que hi ha hagut una sèrie de reivindicacions de la joventut a 
Vilanova i la Geltrú, que tenen una sortida parcial a la proposada per 
l’equipament multiusos, diguéssim, que proposa l’actual govern i amb el qual 
estem plenament d’acord, encara que segurament serà molt difícil tirar-lo 
endavant en la situació de crisi.  Té una sortida parcial una de les peticions 
bàsiques de bona part del jovent de Vilanova i la Geltrú, i sobretot del jovent 
organitzat en associacions, i que aquesta setmana ha tingut doncs una eclosió 
pública al voltant d’un manifest i al voltant d’una petició de tot aquest teixit 
associatiu que mou bona part del jovent més actiu d’aquesta ciutat al voltant 
d’un espai municipal associatiu, bàsicament per i del jovent de Vilanova i la 
Geltrú.  I això continua sense ser recollit ni en l’anterior ni en l’actual Pla Local 
de Joventut, perquè justament són compromisos polítics, més enllà de la 
millora de l’atenció de l’administració a la població que específicament és jove i 
no és d’una altra forma, no?, i per tant es busca la forma de millorar aquesta 
atenció des de l’administració al jovent, però en tot cas no hi ha els 
compromisos polítics que entendríem nosaltres que des de la joventut es 
demanen i que sobrepassen l’àmbit purament administratiu del Pla Local de 
Joventut. 
 



 

Per tant, nosaltres entenem que aquest Pla Local de Joventut ha estat ben fet, 
ha recollit els guanys de l’anterior etapa i n’ha afegit de més, com a servei, com 
a atenció de l’administració al jovent, però dista molt del que nosaltres 
entendríem més enllà de l’administració, que hauria de ser un compromís del 
govern, un compromís públic en tirar endavant allò que la joventut d’aquesta 
ciutat necessita i que passa per compromisos polítics i pressupostaris, més 
que per una millora d’aquells serveis que l’Ajuntament doncs bonament o amb 
l’actual estructura presta de cara al jovent. 
 
Per tant, nosaltres agraïts per la feina feta pels tècnics també i agraïts per la 
disposició de la Regidoria a parlar-ne i a debatre’n la nostra posició, i a més a 
més amb cautela, pel compliment o no de les peticions de la joventut i dels 
neguits de la joventut, el que farem és abstenir-nos en aquesta aprovació del 
Pla Local de Joventut.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Nosaltres no ens volem reiterar-nos en lo manifestat en 
altres plens o en Comissions Informatives; el nostre vot serà favorable i 
celebrem primerament de que aquest Pla Local de Joventut ha sigut molt obert 
a participació tant d’entitats, associacions, entitats polítiques, sobretot juvenils.  
Cal dir que Noves Generacions ha sigut molt participativa en aquests plans de 
joventut i també empresaris i joves empresaris d’aquesta ciutat.   
 
Hem estudiat aquest Pla de Joventut; crec que ressalta, com bé han dit altres 
regidors i el propi regidor de Joventut, el tema de l’habitatge, tema de 
l’ocupació i el tema sobretot de l’educació, que crec que són els problemes 
bàsics del jovent de la nostra ciutat. 
 
Primer també no volia deixar de tenir paraules pels tècnics de la casa que han 
treballat durant aquest any per poder aprovar aquest Pla de Joventut, i sobretot 
m’agradaria recordar-li al regidor de Joventut que aquest Pla no es quedi dins 
d’un calaix, que aquest Pla es doni a conèixer a la ciutadania, que la ciutadania 
sàpiga que aquest Ajuntament, de que aquesta Regidoria ha aprovat un Pla 
Local de Joventut per als pròxims quatre anys, que els hi ha costat uns diners 
a aquest Ajuntament i que ha de servir pues per millorar la qualitat de vida del 
nostre jovent.  Moltes gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  Apareixen pocs canvis respecte al primer document aprovat per 
aquest Ple ara fa uns mesos.  Llavors el Pla ja ens convencia al grup municipal 
socialista i per això va comptar amb el nostre vot a favor, igual com ara.  El Pla 
de Joventut que avui es porta a aprovació és una eina, jo diria més encara, una 
veritable guia de tot el que el govern es compromet a fer, que no és poc, en 
matèria de joventut durant els propers anys. 
 
La redacció del Pla també representa en si mateix, ho han dit altres portaveus, 
un excel·lent mètode de treball a seguir per altres regidories.  L’administració 
pública ha d’anar cap aquí, cap a l’establiment de mecanismes clars, 
transparents i participats de presa de decisions i de seguiment dels 
compromisos que es prenen.  En això aquest Pla, igual que els anteriors, 
suposa un exemple de primer ordre de bon govern. 
 
Finalment felicitar tots els tècnics que l’han fet possible.  Ara els toca 
probablement la part més difícil, portar-lo a terme complint amb els objectius 
que, com ja s’ha dit, són molt i molt ambiciosos.  Desitgem també que el 
govern compleixi amb la seva part destinant-hi els recursos necessaris per fer-
ho tot plegat possible. 
 
El grup municipal socialista, òbviament, votarà a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Molt breument, només per agrair doncs el 
posicionament favorable de tots els grups que han manifestat que hi votarien a 
favor.  Crec que el consens en matèria de polítiques de joventut hi ha sigut en 
aquest Ajuntament amb aquest govern i amb l’anterior per part de tots els 
grups municipals.  I no puc deixar de lamentar que no sigui un consens 
aquesta vegada també complert, perquè jo no sé des de quina perspectiva 
s’han de fer els plans o s’han de deixar de fer, però aquest ha sigut un procés 
que ha obert les portes a que tothom pogués participar, insisteixo, jovent 
associat i jovent no associat, i que diguem la resposta hi ha sigut.  Per tant, no 
és un Pla que es fagi des d’una perspectiva cap una altra, sinó que s’ha fet un 



 

Pla que permetia enfocar-lo tal i com volgués la gent doncs que ha tingut en 
aquest procés.  En tot cas treballarem perquè en properes edicions tots els 
grups municipals puguin tornar a reiterar aquest consens i demanant que ens 
hauria agradat que si això no era de l’agrat o que si es podien incorporar 
qüestions per millorar-lo per part del grup municipal de la CUP, les haguéssim 
tingut, si hi hagués sigut les haguéssim incorporat perquè la voluntat era de 
consens.  Per tant, ens sembla que ara fer segons quins posicionaments sense 
haver-hi tingut una implicació al 100%... 
 
Finalment, dir que la gent jove no és patrimoni de ningú, crec que és patrimoni 
de tots i sobretot de la política, i sobretot hem de ser capaços de posar en valor 
allò que es fa al servei de la gent jove, per implicar-los i també per demostrar-
los que des de la política es donen respostes i es posen eines al servei de la 
gent jove també a Vilanova i la Geltrú, insisteixo, tinguent aquesta actitud 
proactiva i dins de les limitacions, poguent posar a la seva disposició les eines 
de les que disposem.  Insisteixo, malgrat això jo crec que l’actitud de diàleg hi 
ha de seguir sent. 
 
I simplement per acabar, perquè no sé si no ho he entès bé o no, eh?, aquest 
Pla Local de Joventut incorpora un equipament perquè les associacions i les 
societat juvenils puguin fer front d’alguna qüestió jo diria, o d’una similitud 
gairebé calcada al que es planteja per un seguit d’entitats juvenils en aquests 
moments a la ciutat.  El que no definim és on, perquè el que s’ha de fer és una 
feina de buscar, però en tot cas el govern sí que reitera la voluntat inequívoca 
de complir amb els seus acords, aquest propi Pla ja és un compliment d’un 
acord, i el segon doncs de ser també molt realistes, és a dir, el que no farem és 
situar objectius inassumibles, però un objectiu com el que s’està plantejant, un 
cop haguem pogut determinar el funcionament i el lloc, evidentment hi és, com 
hi ha hagut en l’elaboració d’aquest Pla, hi ha en aquests moments un diàleg 
constant i reiterat amb totes les associacions signants del manifest que vostès 
saben que s’ha fet públic a la ciutat i també amb la voluntat del més aviat 
possible poguer-nos posar a treballar per tenir un resultat al servei de tota la 
ciutat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Si no hi han més paraules, passem a votació.  Vots 
a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del 
Partit Socialista, d’Iniciativa, de PP i del govern, i amb l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (6), PP (2) i ICV (2) = 19 vots 
  Abstencions. CUP = 3 vots 



 

 
  10. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE TREBALL PER A LA 
NOMENCLATURA DELS VIALS PÚBLICS DE LA CIUTAT. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Per acord de Ple de data 12 de desembre de 2011 es va constituir la Comissió 
Municipal de Treball per a la nomenclatura dels vials públics de la ciutat per a 
la legislatura 2011-2015. 
 
Per Decret de data 01/03/2012 es va modificar el nom de la Comissió 
Informativa de Serveis a la Ciutat i Participació, pel de SERVEIS A LA 
CIUTAT, per canvi de competències. 
 
Per Decret de data 07/03/2012 es va substituir el senyor Jaume Munné Munné 
per BLANCA ALBÀ PUJOL en la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, 
per la qual cosa cal modificar l’acord abans esmentat amb els membres que 
actualment la componen. 
 
Així mateix, per reorganització interdepartamental, el tècnic de Serveis Viaris, 
Sr. Antoni Ruiz Carrillo, ha de ser substituït pel senyor CARLES SURIÀ 
FERRER. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb els articles 60 i ss del RD 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aquesta Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER.  Aprovar la modificació dels membres de la COMISSIÓ MUNICIPAL 
DE TREBALL PER A LA NOMENCLATURA DELS VIALS PÚBLICS DE LA 
CIUTAT, substituint el senyor Jaume Munné Munné per BLANCA ALBÀ i 
PUJOL, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de 07/03/2012. 
 
SEGON. Substituir el tècnic de Serveis Viaris, senyor Antoni Ruiz Carrillo per 
CARLES SURIÀ FERRER, per reorganització interdepartamental.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet. 
 
 



 

JOAN GIRIBET 
 
Bona tarda. No ha massa cosa a dir, eh?, bona tarda alcaldesa.  Ja ho ha dit el 
secretari.  En tot cas simplement s’ha fet aquest canvi de nomenament de les 
persones que surten de la Comisió del Nomenclàtor i els nous membres que 
s’incorporen. 
 
ALCALDESSA 
 
No sé si... hi ha alguna paraula sobre aquest tema?  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Nosaltres, com presumim de que és tema de cartipàs, ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
S’abstindran?  D’acord.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  
S’aprova amb els vots a favor del govern, del Partit Socialista i d’Iniciativa i 
l’abstenció del Partit Popular i de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), PSC (6) i ICV (2) = 17 vots 
   Abstencions: PP (2) i CUP (3) = 5 vots 
 
 
  11. SERVEIS A LA CIUTAT. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 

25.09.2012, PEL QUAL S’APROVA EL CONVENI D’ACTUACIONS I 
USOS DE L’ESPAI SITUAT AL DAVANT DEL SOLAR DEL RAVAL DE 
SANTA MAGDALENA, NÚM. 16-24, PER CONDICIONAR-LO COM A 
PAS PER A LA CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de 
setembre de 2012, que és literalment el següent: 
 
“PRIMER.  Aprovar la signatura del conveni d’actuacions i usos de l’espai 
situat al davant del raval de Santa Magdalena, 16-24, de Vilanova i la Geltrú, 
per a condicionar-lo com a pas per a la circulació de vianants i vehicles. 
 
SEGON.  Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció Municipal. 
 



 

TERCER. Comunicar l’acord a la propietat del solar.” 
 

 
CONVENI D’ACTUACIONS I USOS DE L’ESPAI SITUAT AL DAVANT DEL SOLAR 
DEL RAVAL DE SANTA MAGDALENA,16-24 DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
CONDICIONAR-LO COM PAS PER A CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES. 
 
Vilanova i la Geltrú, a __ de juliol de 2012  
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ representat per la Sra. 
Glòria Garcia Prieto en qualitat de regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de 
l’Ajuntament, assistida pel Sr. Isidre Martí Sardà en qualitat de secretari de la 
corporació. 
 
I de l’altra banda, TERRES I PROJECTES, SLU, amb domicili a la rambla de Nostra 
Senyora, núm.2 de Vilafranca del Penedès, i núm. d’identificació fiscal B6469562-0 
(com a propietària dels núm. 16, 18, i 22-24) 
 
I d’altra banda, INSTITUT PERE MATA SA, amb domicilia la carretera de l’Institut 
Pere Mata, s/n, de Reus, i núm. d’identificació fiscal A43000157 (com a propietari del 
núm. 20),  
 
ACTUEN: 
 
La Sra. Glòria Garcia Prieto, es troba degudament facultada per aquest acte, segons 
Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2011. 
 
El Sr. VICENT SALES BORRELL amb DNI 39.867.947-T, en representació de la 
societat TERRES I PROJECTES, SLU degudament facultat per aquest acte en virtut 
de l’acord del Consell d’Administració. 
 
I el Sr. Joan Amigó Ferrater amb DNI 39 807520V en representació de la societat 
INSTITUT PERE MATA SA, degudament facultat per aquest acte en virtut de la seva 
condició de representant de l’acord de consell d’administració.  
 
MANIFESTEN QUE: 
 
La totalitat de les parts es reconeixen mútua i recíprocament en la respectiva qualitat 
en la que actuen, plena capacitat per a contractar i obligar-se, i en especial, per a 
formalitzar el present acord, i la seva lliure i espontània voluntat, declaren i fan 
constar els següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 



 

PRIMER. Donat que TERRES I PROJECTES, SL és propietària de les finques nº 16, 
18, i 22-24 del Raval de Santa Magdalena, i l’INSTITUT PERE MATA de la finca nº 
20 de la mateixa via.  
 
SEGON. Donat que la societat TERRES I PROJECTES, SL té la voluntat d’executar 
amb urgència l’enderroc de les edificacions existents a les adreces descrites al punt 
anterior, en avançat estat de deteriorament, i que ocupen actualment part de la 
calçada i vorera prevista al Raval de Santa Magdalena, de la forma descrita al 
document adjunt identificat com a ANNEX 1. 
 
TERCER. Donat que l’espai descrit al punt anterior es preveu que sigui objecte de 
cessió a l’administració actuant, és a dir, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el 
marc de l’operació de gestió urbanística integrada identificada pel Pla General 
d’Ordenació Urbana del municipi com a Unitat d’Actuació nº15, pel seu destí com a 
pas de vianants. 
 
QUART. Donat que, una vegada executat l’enderroc, aquest espai de continua 
al·lusió pot ésser accessible immediatament i milloraria substancialment les 
condicions de mobilitat dels vianants per aquesta zona. 
 
CINQUÈ. Donat que ambdues parts manifesten que el bé es destinarà al servei públic 
de la seva competència als efectes de l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i en tot cas és superior el valor del bé als gravàmens que comporta.   
 
SISÈ.- Que consta a l’expedient informe acreditant que la cessió es superior a les 
despeses previstes. 
 
En conseqüència, sobre la base dels antecedents exposats, és voluntat d’aquestes 
parts col·laborar en la correcta conservació d’aquest espai, i és per això que 
subscriuen el present conveni conforme a les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA. Cessió temporal de l’espai. 
 
La propietat cedirà l’espai descrit a l’Antecedent II de forma temporal a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a fi i efecte que aquest el destini 
anticipadament a via pública, facilitant el pas i circulació de vianants i vehicles en 
aquesta zona del Raval de Santa Magdalena. 
 
SEGONA. Període de cessió de l’espai. 
 
La cessió de l’espai és a precari, a partir de la data de la signatura del present 
conveni, si bé no serà eficaç fins a la ratificació de la signatura de l’òrgan 
competent municipal. La titularitat es manté integrament per part de la propietat, i 
serà així fins que no es produeixi la cessió definitiva del bé a l’Ajuntament, en el 
marc del procés de gestió urbanística que pertoqui.  
 
TERCERA. Normalització de l’espai i neteja de les superfícies.  



 

 
L’Ajuntament es compromet a realitzar, gestionar i assumir totes les accions i 
despeses derivades de la cessió de l’espai descrit  en condicions suficients per l’ús 
que se’n preveu, incloses, entre d’altres, l’anivellació i  pavimentat, el tancat o 
trasllat del tancat de les parcel·les privades, la neteja i conservació de l’espai, o 
qualsevol incidència relacionada amb el subministrament dels serveis. 
 
QUARTA. Exoneració de responsabilitat. 
 
L’Ajuntament exonera de tota responsabilitat als propietaris del sòl com a 
conseqüència dels possibles danys i perjudicis que l’ús previst pugui causar, 
inclosos aquells que puguin causar-se a tercers.  
 
CINQUENA. Naturalesa jurídica i jurisdicció competent 
 
Ambdues parts, reconeixent el caràcter administratiu del present conveni, es 
sotmeten als jutjats i tribunals competents de la jurisdicció contenciós 
administrativa del municipi de Vilanova i la Geltrú per qualsevol causa que es 
pugui plantejar en relació a la interpretació, modificació o resolució del mateix. 
 
I en prova de conformitat amb el contingut del present document les parts 
compareixents el signen per triplicat i a un sol efecte, en la data ut supra de la qual 
cosa jo el secretari en dono fe. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor secretari.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies.  És un acord que el que es fa és una cessió prèvia del que ja serà 
el vial públic quan estigui totalment urbanitzat, i s’utilitzarà per fer 
estacionament i per pas de vianants de forma més còmoda.  Les actuacions de 
la USM començaran la setmana del 22 al 26 d’octubre. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Hi ha alguna paraula sobre aquest punt?  Per tant, 
és donar compte.  Ho deixem aquí. 
 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Passem a l’apartat de mocions i en primer lloc, secretari, si no m’equivoco, s’ha 
presentat... el Partit Socialista ha presentat cinc minuts abans del 
començament del Ple una moció, i el que hem de fer primer que res és votar la 
urgència.  Per votar la urgència en primer moment s’hauria de justificar per part 
del Partit Socialista la urgència, no el contingut. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Sempre és difícil justificar la urgència de les coses sense 
fer referència al contingut, però en qualsevol cas intentaré fer-ho així.  El 
divendres, dijous, com és conegut, per part del govern de l’Estat s’ha aprovat 
un... hi ha hagut un acord per part del Consell de Ministres en el sentit 
d’ampliar l’horari i a més a més algunes altres mesures vinculades als 
treballadors públics, qüestions que afecten tant als treballadors de 
l’Administració de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, per entendre’ns, i de 
l’Administració Local. 
 
La traslació, l’aplicació d’això, la concreció d’això en les diferents institucions 
es fixa que s’ha de fer, com cada lloc és un món, a través d’acords, no?, o 
intentar-ho a través d’acord.  Per part del govern de la ciutat ha fet reunions, a 
través de comisions paritàries amb els representants dels treballadors, no ha 
constituït una comisió ad hoc, que sembla que és necessària constituir per tirar 
endavant, o en tot cas així ho expresen alguns representants sindicals, 
aquesta comisió per fer-ho, i s’ha aprovat per Decret –d’aquí la urgència- el 
dijous, divendres, amb aplicació a partir de dia d’avui, diria jo, aquesta mesura.  
El que expresa la moció és la necessitat que hi hagi un acord amb els 
representants sindicals que se’n parli més, que afecti l’acord només a allò que 
és l’aplicació de les 37 hores i mitja i no vagi més enllà, com per exemple 
canviant horaris que afecten a altres departaments, a diferents categories 
professionals, i que per tant deixi en suspens aquest acord, aquest Decret, i 
negociï amb els representants sindicals, com han fet en tantíssims ajuntaments 
de Catalunya. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, la senyora García, com a portaveu del govern. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  El govern no entén que sigui urgent, perquè des del mes 
de juny s’està negociant, com molt bé ha dit el senyor Elena, en comissions 
paritàries tot el tema aquest, el tema de les 37 hores i mitja.  S’estan buscant 



 

mecanismes i s’està negociant i parlant amb tota la mesa de negociació i en 
les paritàries corresponents.  El Decret només afecta a l’aplicació estricta de 
les 37 hores i mitja, que és d’obligat compliment a partir del mes de setembre.  
I s’ha deixat oberta tota la negociació per viam com d’aquí... la paritària, la 
mesa de negociació s’ha posat com a data límit el 31 de desembre per 
continuar negociant l’aplicació, per no destorbar i per no canviar ni afectar 
determinats col·lectius en detriment de cap altre.  Per tant aquest govern no 
entén que en cap moment sigui d’urgència, quan encara s’està negociant amb 
els responsables, i quan una part de la mesa que conforma la mesa 
negociadora doncs està d’acord i bueno, i ha donat aquest marge de negociar 
fins al mes de desembre.  No veiem, de debò, per cap banda la urgència 
d’aquesta moció.  Gràcies. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per rebatre, perquè sí que crec que és la urgència, per dues raons: una, 
perquè es veritat que s’està negociant i s’ha de seguir negociant, però això 
s’està començant a aplicar des d’avui, i per tant la urgència ve en aquest sentit.  
No passi com ha passat, per exemple, amb una aplicació que s’ha fet per part 
del regidor, de la Regidoria de Personal, directa d’una interpretació del nou 
pagament de les Incapacitats Temporals als treballadors, que després quan ha 
avançat el temps han hagut de retornar en els treballadors un acord que van 
prendre fa dos mesos unilateralment.  I perquè no passi això, seria bo que 
qualsevol acord que facin el facin d’acord amb els representants dels 
treballadors. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, jo crec que aquí estem ara barrejant altres temes.  Com li ha 
explicat la regidora, així ha estat.  I en tot cas vostè ha comentat que 
únicament s’apliqui les 37 hores i mitja, que és d’obligat compliment i això és el 
que s’està fent.  En tot cas, com deia la regidora, mesos de negociació i 
continuant negociant no veiem el motiu de la urgència. 
 
Paraules?  Senyora Sánchez.  S’ha de votar la urgència, per això demanava si 
hi havien paraules. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, no, en tot cas manifestar que la moció la presentem conjuntament el PSC i 
Iniciativa per Catalunya, i per tant dono per reproduïts els arguments de la 
urgència respecte a la pròpia urgència. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Ens constava com a moció del PSC.  D’acord. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas no sé com s’ha entrat el text, però era una moció que presentàvem. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Dues qüestions.  Efectivament posa moció d’urgència del PSC i ICV.  Entenc 
que això no... malgrat tots dos grups municipals hagin presentat el màxim seu 
de tres mocions, poden igualment presentar-ne una més d’urgència.  Entenem 
que és així i que per això sí que pot arribar aquí. 
 
SECRETARI 
 
És que això no està regulat. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
En retiraríem una, eh?  Amb l’eventualitat teníem previst retirar-ne una. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Pregunto com a dubte, eh?, no perquè vulguem que en retireu cap.  
 
I l’altre, home nosaltres desconeixem... aquest debat ens ve de nou, del que ha 
passat la setmana passada i què s’està aplicant a partir d’ara.  I la urgència sí 
que l’entenem.  Clar, si hi ha un Decret el dia 5 d’octubre i avui entra 
d’aplicació, la urgència sí que l’entenem, en el sentit de que en el termini que 
s’entren les mocions, que és dilluns, no se sabia aquesta informació que se 
sap ara, que és el que justifica la urgència.  Per tant, nosaltres sí que 
demanaríem que es passés a discutir i en tot cas parléssim del contingut i no 
de la urgència de la moció, que podem estar d’acord, en desacord o llavors 
poden defensar la posició que estan defensant, però en quant a la urgència, 
nosaltres entenem que si s’han produït després del dilluns, que és  l’últim dia 
per entrar mocions, és urgent. 
 
 



 

 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
L’únic que lamentem de que cinc minuts abans de començar el Ple pues ens 
hagi arribat a aquest grup municipal la moció.  Vale?  Ho sento, però jo crec 
que durant tot el dia d’avui pues hi ha mitjans electrònics i tal.  Nosaltres no 
hem pogut estudiar ben bé la moció i votarem en contra. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, per contestar una mica el tema de la urgència.  Sí que és veritat que el 
Decret s’ha produït el dijous i entrava en vigor avui dilluns, però clar, la 
normativa aquesta és d’obligat compliment a partir del mes de setembre, o 
sigui que el que no entenem és la urgència de presentar la moció quan 
realment s’està negociant des del mes de juny en aquest sentit i dient: bueno, 
escolta’m, quan ens obliguin com ho farem, i clar, quan ha arribat el moment 
de dir: bueno, escolti’m, és que això ho hem d’aplicar i s’ha fet el Decret, 
exclusivament per a les 37 hores i mitja, i es continua negociant que l’únic punt 
de conflicte... es continua negociant la manera de com s’apliquen aquestes 
hores, i això està obert i no s’ha tancat.  Però clar, el Decret s’havia de fer 
perquè les 37 hores i mitja és una norma d’obligat compliment a partir del 
setembre. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Si ens sembla perfecta l’argumentació i parlem-ne, però en tot cas si hi ha un 
motiu que... si hi ha d’haver un motiu que argumenti la urgència, la urgència és 
que el dia 5 es fa un Decret, i que per tant el dilluns no es podia saber.  O sigui, 
si parlem estrictament de la urgència i no del contingut, que vostè ara està 
defensant el contingut, o sigui, està parlant del contingut, no de la urgència, 
nosaltres entenem que bueno, la urgència hi és, és a dir, els fets han passat 
després de dilluns.  Altra cosa és que l’anterior govern en moltes coses 
d’urgència que havíem presentat nosaltres, si es presentaven cinc minuts 
abans del Ple no entraven, això és així, i moltes vegades... i al contrari sí, però 
en tot cas el que nosaltres no farem és comparar-nos tampoc. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, per al·lusions amb relació a lo dels cinc minuts.  Miri, això va passar... 
aquest Decret el divendres, hem tingut coneixement que això no és pacífic i 



 

que hi ha divergències respecte d’aquest tema dintre de l’organització 
municipal amb relació a aquest Decret avui.  I per tant, si ho haguéssim sabut 
abans hem investigat i hem parlat i aleshores, una vegada sabut, hem redactat 
una moció i a última hora efectivament sí, perquè no hem tingut una altra 
possibilitat, l’hem portat.  No hi ha mala intenció.  A més a més és molt senzill, 
la moció únicament estableix que es deixi en suspens el Decret i es parli amb 
els representants sindicals, diguem-ne que no és una proposta d’una 
complexitat desproporcionada, per entendre’ns. 
 
ALCALDESSA 
 
Cosa que s’està fent des de mesos, senyor Elena.  Votem la urgència, senyor 
Elena.  Ha quedat clar. 
 
Vots a favor de la urgència?  Vots en contra?  Queda aprovada la urgència, per 
tant es debatrà com a últim punt de l’ordre del dia. 

 
12. MOCIÓ D’ICV PER DONAR SUPORT AL MANIFEST DE 
L’ASSEMBLEA DE ZONA DELS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA 
DE LES COMARQUES DEL GARRAF I DE L’ALT PENEDÈS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a les mocions que ja hi havia a l’ordre del dia, que és la moció número 
12, moció d’Iniciativa per donar suport al manifest de l’assemblea de zona dels 
instituts de secundària de les comarques del Garraf i de l’Alt Penedès. 
 
En primer lloc voldríem demanar quina moció es retira, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, sí, la que fa referència a l’espai públic, a l’ocupació de l’espai públic, la vint. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Ara sí, senyor secretari. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Nosaltres també retirarem una moció.  La de l’avortament. 
 
SECRETARI 
 
La catorze. 



 

 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Perdoneu, no tinc la numeració. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que l’Assemblea de zona dels Instituts de Secundària ens ha fet arribar el 
present manifest, on exposen el malestar i les reivindicacions de la comunitat 
educativa de secundaria pública a la nostra ciutat i comarques del Garraf i l’Alt 
Penedès. 
 

MANIFEST 
 

L’assemblea de zona dels Instituts de Secundària de les comarques del Garraf i l’Alt 
Penedès ens adrecem a vostès per tal de fer-los partícips de la nostra preocupació 
davant la política que els governs de Rajoy i Mas estan portant a terme respecte a 
l’ensenyament públic i a altres serveis socials bàsics. 
 
Abans de tot volem assegurar que, tot i les constants agressions dels diferents 
governs de la Generalitat i el govern central a l’ensenyament i als seus treballadors, 
els professionals de l’educació seguim posant tota la nostra il·lusió i el nostre esforç 
per tal que la qualitat del nostre servei i, per tant, el nivell educatiu dels alumnes sigui 
el més alt possible. Malgrat la nostra aportació, desafortunadament, constatem que la 
política educativa actual i futura comportarà una reducció de recursos personals i 
materials i un empitjorament de les nostres condicions laborals que poden acabar 
repercutint negativament en la nostra tasca educativa.  
 
Les mesures preses pel Departament d’Ensenyament han suposat noves dificultats 
per a la tasca educativa dels centres de secundària. La dotació econòmica per a 
despeses essencials dels centres (aigua, llum, gas, material escolar, material 
d’oficina, fotocòpies,...) s’ha reduït en els  últims cursos al voltant del 40 %. El nombre 
de professors/es dels centres s’ha mantingut o ha disminuït mentre la població escolar 
i les necessitats educatives del nostres alumnes no paren de créixer. El resultat és 
una progressiva degradació d’unes condicions i uns recursos que ja eren escassos en 
relació amb les necessitats reals, la qual cosa genera massificació a les aules, 
absència de professorat substitut per cobrir les baixes o retards en la seva assignació, 
i la reducció de serveis d’atenció a la diversitat i de reforç, entre d’altres. 
 
Les successives baixades de salari, imposades pel govern de la Generalitat i el 
govern central amb increment d’hores lectives i de permanència, signifiquen dur a 
l’atur a 3000 interins i substituts. 
 
Malauradament, doncs,  des del poder polític s’està fent recaure la crisi sobre qui no 
l’ha provocat. Aquest desmantellament dels serveis públics és un atac directe als més 
dèbils que tard o d’hora acabarà beneficiant encara més tots aquells que han provocat 
la crisi, és a dir, els banquers i especuladors que han guanyat fortunes durant molts 



 

anys.  En concret, pel que fa a l’ensenyament, sembla que un dels objectius sigui 
entorpir encara més la igualtat d’oportunitats. A la llarga, doncs, la universitat només 
estarà a l’abast dels qui més tenen, com ja s’ha vist aquest any en la matriculació 
universitària després de la pujada de les taxes.  
 
De fet, les mesures no són només econòmiques, sinó que s’estan modificant lleis i 
normatives de forma que s’atempta contra la idea d’un ensenyament democràtic en 
què les comunitats educatives hi tinguin quelcom a dir (per exemple en els processos 
d’elecció de les direccions). En definitiva, reduint substancialment les inversions en 
serveis socials bàsics com l’ensenyament, la sanitat i l’assistència, que són claus per 
mantenir l’Estat del Benestar, s’està atemptant contra la cohesió social. 
 
Pensem, com la major part dels ciutadans, que resulta pervers que, abans de retallar 
drets laborals i socials que han costat molt d’aconseguir, per solucionar la crisi els 
poders públics no hagin començat exigint responsabilitats econòmiques, i si cal 
penals, als responsables de bancs i grans immobiliàries, limitant l’especulació 
financera, reduint la despesa militar, perseguint la corrupció i el frau fiscal, abandonant 
projectes faraònics, augmentant els impostos a les grans fortunes i a les SICAV, etc. 
O, en un àmbit més proper, retirant els concerts als centres escolars d’elit o que 
separen l’alumnat per sexes. 
 
Tothom és conscient que la situació econòmica és difícil, però ni la campanya de 
desprestigi dels treballadors públics ni les retallades en educació i en la resta de 
serveis són la solució, sinó que esdevindran un problema que afectarà la major part 
de la societat en el futur.  
 
Per tot el que hem dit, ens afegim a la convocatòria de la Coordinadora d’Interzones 
que, amb el suport de la Federació d’Ensenyament de la Confederació General del 
Treball (CGT), convoca formalment una vaga dels centres educatius públics, durant 
l’horari de permanència, els dies 12, 13 i 19 de setembre (primer dia lectiu dels 
diferents centres públics de primària, secundària, cicles i escoles d’adults), i els dies 
26 i 27 de setembre. Aquestes jornades de vaga i mobilitzacions continuaran en forma 
de vaga indefinida discontínua convocada mensualment. 
 
Amb aquestes jornades de vagues i mobilitzacions, la Coordinadora d’Interzones es 
planteja tres objectius principals per tal de poder retornar als centres públics la 
qualitat, els recursos i els docents necessaris per afrontar amb garanties d’èxit 
l’educació de les futures generacions: 
 
a)  No a l’acomiadament del professorat interí (amb tot el que això comporta: 

precarització de la feina docent; modificació de l’horari lectiu i de permanència; 
augment de les ràtios i pèrdues de grups; desatenció a la diversitat...). 

 
b)  Cobertura de les substitucions des del primer dia amb el cobrament del100% del 

sou, en comptes de la cobertura parcial de les mateixes a partir del desè dia, tal i 
com ha establert el Departament d’Ensenyament. 

 
c)  Establiment d’un calendari de negociacions de la resta de retallades sofertes i 

exigència d’un tracte digne a tota la comunitat educativa per part de 



 

l’Administració. Perquè l’educació pública i de qualitat no està en venda ni de 
rebaixes, la lluita serà llarga. 

 
NO A LES RETALLADES, L’EDUCACIÓ ÉS UNA INVERSIÓ DE FUTUR. 
 
Demanem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es posicioni respecte a aquestes 
demandes. 
 
 
Atès aquest manifest, el grup municipal d’ICV proposa l’adopció del següent 
acord: 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar suport al manifest que presenta l’Assemblea de zona dels 
Instituts de Secundària del Garraf i l’Alt Penedès, on exposen el malestar i les 
reivindicacions de la comunitat educativa de secundària pública a la nostra 
ciutat i comarques del Garraf i l’Alt Penedès. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament treballi activament i amb una interlocució directa i 
clara per a recollir i fer arribar al Departament d’Ensenyament tot el malestar i 
les reivindicacions del conjunt de la comunitat educativa de Vilanova i la 
Geltrú.” 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, permeti senyora alcaldessa que en aquest 
cas aquest regidor faci dos papers; per una banda, com regidor que sóc i per 
una altra llegiré, no el manifest sinó l’escrit que ens ha fet arribar l’Assemblea 
de Zona dels Instituts de Secundària de les comarques del Garraf i de l’Alt 
Penedès.  Per una qüestió de participació, no poden estar ells o llegir l’escrit 
que ara ho faré. Per tant, senyora alcaldessa, llegiré aquest escrit i després 
entraré en la meva intervenció de defensa de la moció. 
 
“Bona tarda senyors i senyores regidores i alcaldessa,  
 
Parlo en nom de L’Assemblea de Zona dels Instituts de Secundària de les 
comarques del Garraf i Alt Penedès. Aquesta organització és un instrument 
del que ens hem dotat els ensenyants de secundària per a organitzar-nos i 
lluitar per mantenir les nostres condicions laborals i la qualitat de 
l’ensenyament públic. 
 



 

Volem agrair als grups municipals ICV i CUP el seu suport per a poder 
presentar avui la nostra moció-manifest i la nostra proposta. 
 
La casualitat ha volgut que sigui jo qui parli en aquesta institució, però com jo 
hi ha companys que procedim de famílies amb pocs recursos econòmics: 
nets de jornalers analfabets, filles d’obreres i treballadors que no tenien ni els 
estudis primaris, algunes hem sigut les primeres de la família que van arribar a 
la Universitat quan tan sols un 10% d’estudiants procedien de la classe 
treballadora.  Som, per tant, un exemple de la importància i el valor que les 
famílies treballadores donaven a l’estudi i la cultura, juntament amb les 
possibilitats que proporcionava l’educació pública. 
 
La nostra demanda en aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és 
molt simple: DEMANEM UN PRONUNCIAMENT DELS NOSTRES REPRESSENTANTS 
MUNICIPALS EN CONTRA DE LES RETALLADES QUE ESTEM PATINT EN EDUCACIÓ. 
 
Farem un repàs d’aquestes retallades de les que són responsables el Govern 
de la Generalitat i el Govern espanyol. 
 

RETALLADES A LES ESCOLES BRESSOL 

 

 Reducció d’un 60% de l’aportació pública 
 2010 �  67 Milions d’€ 

 2012 �  26,5 Milions d’€ 

RETALLADES A PRIMÀRIA 

AUGMENT DE RÀTIO. 

A Infantil i primària: de 25 a 27 alumnes, ampliables a 30. 

Desaparició d’algunes escoles com és el cas de la Pasífae a Vilanova 

NO SUBSTITUCIONS fins els15 DIESNO  

SUPRESSIÓ de VETLLADORES. 

SUPRESSIÓ d’AJUTS, per exemple, de menjador. 
 I El final del compte enrere per  moltes escoles rurals... 
 

RETALLADES A SECUNDÀRIA, POSTOBLIGATORI I UNIVERSITAT 
 

� Es redueix el nombre de personal PAS (Administratius/ves, conserges, 
personal de neteja, etc …) i  no es cobreixen les seves baixes. 

� S'han reduït el nombre de auxiliars i educadors/es d'educació especial 
per l'atenció d'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE). 



 

� Desapareixen programes d'atenció a l'alumnat, de tractament de la 
diversitat, projectes estratègics i d'Autonomia de Centre (PAC) i aules 
d'acollida. 

� Catalunya necessita 3.000 docents més i en canvi ha enviat al carrer a 
finals d’agost a 800 interins/es i substituts/es!!!!!! 

� Quan arribi a un centre un substitut/a només estarà contractat per fer 
hores lectives i cobrarà com a màxim el 86% del seu sou!!!. 

 
Conseqüències de tot això… 
 
nº1: AUGMENT DE RÀTIO 
 
Per primer cop, la Generalitat reconeix que, tot i l’arribada de 15.000 nous 
alumnes al sistema (pels quals es necessitarien 1450 nous professors), “la 
plantilla del proper curs serà inferior a la d’aquest”, amb una pèrdua de 770 
substituts/es i interins/es, sumada a 1.480 jubilacions que no es cobriran.  En 
total, 3.700 professors menys a tot Catalunya. 
Ja no serà viables...... : 
 

� L’atenció a la diversitat, l’atenció a les necessitats educatives 
específiques i l’atenció individualitzada 
 

� Els desdoblaments per reforçar Matemàtiques i les Llengües. 
. 

� L’acció educativa per  la inclusió dels alumnes amb problemes 
socioeconòmics. 
 

� El dret a rebre una educació de qualitat. que n’estimuli les capacitats, 
en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori 
l’esforç i el rendiment. 
 

� La bona convivència a l’aula per manca d’espai vital.  
 

 

nº 2: Reducció dràstica de les substitucions de personal docent 
 
Al curs 2012-2013 es nomenarà personal substitut quan hagin transcorregut 10 
dies lectius. Es a dir  DUES SETMANES  sense substitut/a. !!!!! 
En funció del dia de la baixa i del dia del nomenament de docents substituts 
poden passar 3 setmanes!!!).  
Durant aquestes dues o tres setmanes, els alumnes tindran un docent de 
guàrdia, però no faran classe normal!!!!!. 
 
nº 3: Els directors hauran de fer miracles per organitzar els centres 
 

� Quan arribi a un centre un substitut/a només estarà contractat per fer 
hores lectives. Per tant els càrrecs de tutoria, coordinació i guàrdies.  



 

Qui els assumirà???. Doncs cada equip directiu haurà de fer miracles 
per aconseguir organitzar el seu centre!!!! 

� En el supòsit de baixa per maternitat es vulnera i perjudica seriosament 
el dret de les dones  (Article 19, del capítol I, epígraf 1 i 2 de l’Estatut 
d’Autonomia)ja que l’equip directiu ha de decidir qui tindrà els càrrecs 
anteriorment esmentats.  

 
nº4: Projectes dels centres 
 
Els centres hauran de prescindir de projectes de diversificació curricular, 
peces claus  per a garantir l’èxit educatiu i la inclusió en el sistema educatiu 
de molts alumnes amb NEE. 
Els projectes de diversificació curricular tenen una eficàcia demostrada en els 
darrers 15 anys i han millorat molts centres en situacions d’entorn 
socioeconòmic desafavorit. 
 
I quins regals fa el govern central al nostre jovent??? 
 
• Augment del preu de la matrícula i les taxes a la Universitat pel curs 2012-

2013...  
• Disminueixen les beques universitàries. 
• Matrícules a la Formació Professional Superior pel curs 2012-2013...S’hauran 

de pagar: 360 € 
• S’han tret les beques Erasmus 
 
També volem fer referència a l’empitjorament de les CONDICIONS LABORALS 
DEL PROFESSORAT funcionari i contractat: 
 
Canvis en la promoció i retallades de sous: s’allarguen els temps per presentar 
mèrits, es retallen o es suprimeixen pagues i es produeixen constants retallades 
de sou des del 2010. 
 
Precarització laboral, ja que s’han incrementat el número de persones 
contractades per hores. 
 
Penalització de les baixes per malaltia. 
 
Disminució de la contractació i del professorat: una mitjana de 2,5 docents 
menys per centre. 
 
AQUESTES RETALLADES SUPOSEN LA RETALLADA D’UN DRET SOCIAL BÀSIC: EL 
DRET A L’EDUCACIÓ I UNA REDUCCIÓ DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS QUE, 
JUNTAMENT AMB LES RETALLADES D’ALTRES DRETS SOCIALS, MINA LES BASES DE 
LA DEMOCRÀCIA. 
 



 

DES DEL PODER POLÍTIC S’ESTÀ FENT RECAURE LA CRISI SOBRE QUI NO L’HA 
PROVOCAT I CONSIDEREM QUE AQUEST DESMANTELLAMENT DELS SERVEIS 
PÚBLICS ÉS UN ATAC DIRECTE ALS MÉS DÈBILS. 
 
Ens preocupa el futur del país, i en especial dels nostres alumnes. 
Si l'administració, que hauria de representar el model a seguir, tracta així als 
seus treballadors i treballadores (inestabilitat laboral i deteriorament de les 
condicions de treball), a les famílies i als alumnes (supressió de beques i ajuts, i 
augment de taxes...) 
 
Què pot esperar la resta de la societat? 
 
Per tot això demanem un pronunciament clar en contra d’aquestes 
retallades. 
 
Moltes Gràcies!!” 
 
El text ha estat enviat per la representant Laura Vicente, professora d’un 
institut d’aquesta ciutat. 
 
Bé, senyora alcaldessa, aquest és l’escrit que ens ha fet arribar.  Primer el que 
ens agradaria una mica, suposo que no és el moment, però que haurem de 
tenir en compte que en certs casos que aquests grups, tot i que no tinguin o no 
estiguin dintre del Registre d’Associacions, puguin llegir el que és el seu text i 
que no hagi de ser un representant polític en el seu nom el que ho faci. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, com sap això està així previst en el ROM.  Hem estat treballant 
per fer-ho possible, i en tot cas el que hauríem de fer és, ara que estem 
revisant el ROM, vigilar aquests punts que no acaben d’estar com haurien 
d’estar.  Ho sap, eh? 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, sí, ho sé, i per tant ja he dit que no entraré en el debat. 
 
Primer, reconèixer i agrair a l’Assemblea de Zona d’Instituts de Batxillerat de 
Secundària de la comarca Garraf-Alt Penedès aquest text.  De fet, el primer 
comentari és que no és només aquest col·lectiu el que s’ha anat manifestant 
en els últims mesos i en els últims temps de la situació que es troba 
l’ensenyament i l’educació a la nostra ciutat.  Per tant, en certa manera també 
dintre de la meva exposició englobaré aquests.  
 



 

El primer és que... i agraeixo, i suposo que tots els representants polítics que 
estem aquí, que davant de la situació difícil que estan patint aquests 
professionals i els centres educatius de la nostra ciutat, tinguin el coratge de 
que estan disposats a mantenir la màxima qualitat de l’ensenyament a la 
nostra ciutat, tal com el manifest que hi ha dintre de la moció planteja i ens diu.  
Però la crítica, que és aquest manifest i l’exposició que he llegit, és una 
constatació del que està succeint i que per tant els representants polítics no 
podem ignorar.   
 
No és normal per un país que és minvin reiteradament els recursos per una 
millor educació pública, i és el que ens està passant: que minvin els recursos 
destinats dels qui són el futur del nostre país, els nens i nenes amb qui 
conviuen diàriament aquests professors. 
 
També crec que aquest manifest, que poden llegir dintre de la moció, expressa 
de nou un compromís clar, claríssim, d’aquests educadors i d’altres, estic 
segur, de l’estima que senten envers el seu alumnat i per tant faran mans i 
mànigues davant d’aquesta situació, perquè les retallades les pateixin el 
mínimament possible els nostres nens i nenes. 
 
Iniciativa agraeix la presència d’aquests professorats, professors i professores, 
agraeix que hagin tingut aquesta determinació de fer present i palès una 
situació que es troben els nostres centres, i esperem que el govern, en aquest 
sentit el que seria el segon punt de l’acord que presenta la moció, també reculli 
el malestar que altres col·lectius educatius de la nostra ciutat expressen, per ta 
de fer arribar tant al govern de l’Estat, mentrestant, com al govern de la 
Generalitat.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, bona tarda.  En primer lloc constatar que, com bé diu el manifest, també 
compartim que és imprescindible fer una aposta i posar en valor la importància 
de l’ensenyament, la importància de l’educació.  I en aquest sentit ens estem 
jugant possiblement el futur del nostre país amb segons quin tipus 
d’actuacions.   
 
També volem posar en valor la inestimable tasca que fa el professorat, no ho 
agraïm mai prou, perquè d’una manera molt generosa estan assumint i 
entomant tasques i motius i problemes que possiblement passen o 
sobrepassen el que és estrictament la seva responsabilitat directa.   



 

 
Per tant, compartim en conjunt les preocupacions que ens demostra aquest 
manifest, però també hem de dir una cosa, la situació econòmica d’aquest país 
és una situació límit, és una situació pràcticament inassumible i creiem del tot 
segur que la majoria d’aquestes mesures que pren el govern de la nostra 
Generalitat es fan a contracor, com a vegades ens toca a l’Ajuntament de 
Vilanova prendre mesures que també hem de prendre a contracor, perquè no 
tenim més remei que davant d’una situació límit prendre solucions límit.  Però 
el que sí que cal dir és que en qualsevol cas aquestes mesures han de tenir un 
caràcter temporal, han de ser concretes en el temps, i per tant cal seguir 
treballant i cal seguir dialogant, i cal seguir aproximant aquests manifestos i 
aquestes reivindicacions amb les diferents autoritats, perquè quedi ben clar 
que són situacions límit, que la gent les entoma, però en qualsevol cas no es 
poden prolongar en el temps més enllà d’una situació de crisi econòmica límit, 
que és la que tenim al davant. 
 
Per tot això nosaltres, des de la responsabilitat de govern, ens abstindrem en 
el primer punt, però sí que votarem a favor del segon.  Votarem a favor del 
segon perquè volem que quedi ben clar que tot allò que aquest Ajuntament 
aprovi, i suposo que aquest manifest s’aprovarà clarament, serà allò que 
aquest govern municipal anirà a reclamar en tots els estaments que estan per 
sobre d’aquest Ajuntament. 
 
Per tant, que ningú tingui cap dubte que nosaltres, com a representació 
municipal defensarem allò que aquest Ple democràticament atorgui.  Per tant, 
ens abstindríem al primer punt i votaríem a favor del segon. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Fem una ronda, i després en tot cas... sí, 
senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, molt breument, per subscriure el clam de l’Assemblea 
de Zona.  Ja ho ha anat exposant el manifest, la baixada de la dotació 
econòmica per despeses en material, per al manteniment dels centres... 
l’electricitat, per exemple, la calefacció... augmenta la ràtio a les aules, no 
substitueixen les baixes dels docents, es redueix el personal que vetlla pels 
alumnes amb unes necessitats específiques, i augmenten les hores lectives, a 
banda de totes les retallades en els sous que han anat patint el col·lectiu del 
professorat.  Tot plegat, en definitiva, repercuteix en l’educació de l’alumnat 
avui i per tant en el seu futur demà. 
 



 

L’ensenyament públic està sent dinamitat un cop més, s’està degradant el 
paper del sector del professorat en la societat, i a més a més menystenint les 
necessitats de la comunitat educativa.  I per tant la CUP donarà suport al 
manifest i ens afegim a la petició d’Iniciativa per Catalunya de demanar al 
govern que treballi, com ja bé ens imaginàvem que diria que ja s’està fent, 
perquè el Departament d’Ensenyament estigui informat però alhora perquè 
sàpiga tant el que passa a la ciutat com a la comarca, i que garanteixi una 
educació pública de qualitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez.  
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Molt breument, per no reiterar-me en el manifestat pels 
altres regidors.  Des d’aquest grup municipal entenem la preocupació del 
professorat per les difícils mesures adoptades, tant per la Generalitat com pel 
govern central.  Lamentem que les anomenades retallades hagin sigut en un 
estament tan important de la societat com és l’educació, però també recordem 
de que si hem d’aplicar aquestes mesures és que potser s’ha gastat més del 
que s’ha ingressat en altres èpoques. 
 
A l’igual que ha manifestat la regidora Llorens, nosaltres ens abstindrem en el 
primer punt i votarem a favor el segon punt.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Sí, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, com a ensenyant subscric totalment allò que 
s’ha llegit en aquest Consistori i sobre aquesta qüestió, sobre el tema de les 
retallades en educació, perquè és escandalós que a hores d’ara hàgim de 
denunciar tota una sèrie d’accions que s’han tirat endavant durant aquest curs, 
algunes de les quals la gent encara no n’és prou conscient, però que 
segurament serà conscient, sobretot pares, mares i comunitat educativa, al 
llarg del curs.   
 
Ara comencem en els centres, comencen a veure el tema de les substitucions 
com funciona, el tema de cobrir places de substitucions.  Hem vist com s’ha 
tractat la gent que feia molts anys que estaven fent interinatges i que s’han 
quedat sense treballar, i que el dia 7 de setembre han sabut que havien 



 

d’incorporar-se per començar el dia 12 en una escola o en un institut, i que per 
tant doncs si això és preparació doncs em sembla que ens ho hem de fer mirar 
tots plegats, no?   
 
Una cosa són les retallades, una cosa són, perdó, les limitacions 
pressupostàries, i l’altra és la voluntat.  Crec que l’escola pública ha estat 
abandonada per l’administració de la Generalitat, i ho dic així de rotund, perquè 
cada vegada en tinc més certeses.  L’estan abandonant i de cop i volta durant 
aquest curs doncs hem vist com set, vuit, nou mesures estan actuant de forma 
contundent dinamitant el sistema públic del nostre país.  Ho hem denunciat 
aquí en diferents sessions de Ple, tenim... la utilitat molta, però l’eficàcia o la 
rendibilitat que això suposa és poca, però serveix pel que serveix, però en 
qualsevol cas denunciem un cop més aquestes accions que s’han dut a terme. 
 
Voldria explicar una anècdota, ja la vaig explicar en el passat Ple, es va 
començar el curs amb tota normalitat, es va començar el curs amb tota 
normalitat per part de la consellera i es va començar el curs amb tota 
normalitat a la nostra ciutat.  Era el moment de veure samarretes grogues i 
donar una mica de suport.  Jo no en vaig sentir gaire.  Espero que puguem 
rectificar i que una acció com la d’avui serveixi perquè l’equip municipal doncs 
es posi les piles i realment doni el suport que potser la societat demana en 
aquest àmbit, en aquest sentit.  Sé que és difícil, la situació econòmica no ens 
ajuda, però hi ha coses que crec que valen la pena i aquesta és una. 
 
Els equips docents s’han constituït tard, les direccions dels centres han hagut 
de prendre decisions i explicar decisions que eren molt difícils d’entendre, i 
s’està produint una situació en els centres difícil, difícil d’entendre i que només 
la bona voluntat des de la gent que treballa a l’ensenyament, des de les llars 
d’infants fins a l’últim cicle de l’educació obligatòria i postobligatòria, amb la 
substitució d’aquestes mancances per part del professorat, amb el voluntariat, 
intentant tapar allò possible que es pugui tapar, compensant amb el seu esforç 
el dia a dia, doncs aquest any potser ara, a hores d’ara no es podrà veure, 
però a la llarga això empitjorarà.  I potser a mitjà termini.  Crec que és 
important que el Consistori prengui mesures. 
 
Agraïm la moció presentada per Iniciativa, que subscrivim, a la moció es deia 
que donava suport Iniciativa i la CUP, com a Partit Socialista de Catalunya, que 
sempre ha defensat l’ensenyament, també donem suport.  No hem presentat la 
moció però hem defensat aquestes mesures en diferents àmbits del Ple i les 
defensarem allà on calgui, perquè creiem fermament en aquesta educació 
pública de qualitat. 
 
Jo el que veig en qualsevol cas, i per acabar, que hi ha un model, un model 
que a Convergència potser no li agrada, que és el model d’escola pública que 



 

hi ha ara i s’ofereix un altre model, un altre model en què el sistema públic 
doncs no tingui l’eficàcia i la utilitat que ha tingut fins ara.  Són models, el 
model de la dreta i el model de l’esquerra.   Per tant, unitat la que calgui, però 
sobretot convençuts, convençuts, perquè hi ha coses que em sembla que a 
l’hora de defensar s’han de defensar amb més vigor i jo diria que ha quedat 
clar que algunes d’aquestes mesures doncs tenen un rerefons... més que res 
perquè jo diria que no hem sentit a ningú –i ho dic, no ho sé, potser companys 
vosaltres n’heu sentit- que hagi parlat de que són mesures provisionals tot 
això, aquestes retallades són mesures provisionals.  Si hi hagués realment 
aquesta voluntat de dir: és un tema econòmic, no és un tema de model, 
aquesta voluntat, s’hagués dit, home, d’aquí un parell d’anys aquelles pèrdues 
que tenim en el nivell adquisitiu a vegades a les negociacions sindicals, es 
compensen recuperant.  Ningú ha parlat de recuperar res, simplement de 
perdre, de perdre i de perdre.  Per tant, dinamitar el sistema públic perquè 
probablement hi deu haver un altre que deu servir més altres interessos.  Res 
més.  Votarem a favor del manifest i agraïm la feina de la gent que ha 
presentat aquesta iniciativa. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyora alcaldessa, entenem que la votació és per separat els dos punts, no? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, si ens fa el favor, perquè així podrem votar a favor del segon. 
 
ALCALDESSA 
 
Vots a favor del primer punt?  Vots en contra?  Abstencions?  Queda aprovat el 
primer punt, amb els vots a favor del Partit Socialista, d’Iniciativa i de la CUP, i 
amb l’abstenció del govern i del Partit Popular. 
 
Vots a favor del segon punt?  S’aprova per unanimitat. 
 
Sí, com que portem unes quantes hores, fem una pausa de cinc minuts i 
continuem. 
 
Es voten separadament els dos punts de la moció. 
 
VOTACIÓ PUNT PRIMER: 
 
  Vots a favor: PSC (6), CUP (3) i ICV (2) = 11 vots 
  Abstencions: CIU (9) i PP (2) = 11 vots 
 



 

VOTACIÓ PUNT SEGON:  S’aprova per unanimitat. 
 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 
 
A continuació es fa una pausa de cinc minuts. 
 
 

13. MOCIÓ D’ICV PER CONVOCAR EL CONSELL ASSESSOR 
DEL NUCLI ANTIC I DEL PAISATGE URBÀ. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Els veïns del carrer de Joaquim Mir han expressat, a través de diferents 
instàncies, el malestar per l’increment del trànsit en aquesta via pública i també 
per la manca de seguretat per als vianants, després dels canvis de mobilitat 
que ha efectuat l’actual govern municipal. Aquest malestar ha estat recollit pel 
Diari de Vilanova, però que no és l’únic que aquest mitjà ha expressat en les 
seves pàgines sobre l’augment de vehicles i velocitat a diversos carrers del 
Nucli Antic de Vilanova. 
 
Atès que el Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic, que ha transformat 
urbanísticament aquest sector de la ciutat en els passats anys, va concebre un  
barri pensat pels vianants i no pas pels vehicles, i per tant suposava la 
desaparició de voreres i una mínima senyalització, o si més no de les mínimes 
possibles com eren les càmeres fotogràfiques. 
 
Atès que d'acord amb el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprovava el Text refós de la Llei d'Urbanisme, que considera els consells 
assessors com un instrument fonamental de participació activa ciutadana en 
els processos d’urbanització, el Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic 
va recollir propostes ciutadanes, inclòs el disseny de mobilitat, a través del 
Consell assessor del nucli antic i del paisatge urbà. 
 
Atès que el text refós de la Llei d'urbanisme, de 3 d’agost de 2010, manté que 
els consells assessors són un instrument fonamental de participació activa 
ciutadana que no s’ha de reduir a una presència merament testimonial en els 
processos d’urbanització i que el Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic 
no ha finalitzat i, per tant, la funció del Consell assessor del nucli antic i del 
paisatge urbà es manté. 
 
El grup municipal d’ICV proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 



 

“Convocar dins el termini d’un mes el Consell assessor del nucli antic i del 
paisatge urbà, en el qual el veïns puguin expressar les seves opinions respecte 
a tot el procés de urbanització, inclosa la mobilitat i senyalització, i la seva 
avaluació final.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli 
Antic està arribant a la seva finalització.  Crec, creiem el nostre grup que tots 
ens hem de felicitar, felicitar aquells polítics que van intervenir de manera 
directa com a responsables de la transformació urbanística d’aquest sector, 
però també dels altres que en aquest Ple, en aquests dos plens passats de 
mandat, en el que hem aconseguit transformar un nucli històric de la ciutat.  És 
un èxit de ciutat compartit per tothom.   
 
Evidentment també hem de felicitar en aquest cas als tècnics, els més propers 
que han tingut la responsabilitat més directa de gestionar aquest projecte.  
També aquells altres tècnics que han anat intervenint en el desenvolupament 
del projecte, però també hem de felicitar els veïns d’aquest nucli que han 
participat, el Nucli Antic de la Vilanova vella i el Nucli Antic del Palmerar.  Per 
tant, és un èxit de ciutat que crec que a tots ens complau i hem d’estar 
contents que hagi finalitzat amb èxit. 
 
Aviam, pensem que una vegada que acabi, des del nostre grup una 
recomanació envers el govern que segur que l’acollirà bé i la portarà a terme, 
que una vegada el projecte del PINA acabi el seu treball, no oblidem 
l’existència d’aquest sector de la ciutat.  La recuperació de la centralitat dels 
nuclis històrics és un procés llarg que no es pot abandonar en cap moment, i 
per tant necessitarà d’altres polítiques que suposem i esperem, i segur que ho 
farà aquest govern, per tirar endavant i per desenvolupar més aquest Nucli. 
 
Bé, a ressò de la Llei d’urbanisme del 2006, que contempla l’obligada 
participació, l’obligada... recomana als ajuntaments que constitueixin consells 
assessors per participar els veïns de l’àmbit d’actuació urbanística, aquest 
Ajuntament va crear el Consell Assessor del Nucli Antic i del Paisatge Urbà.  
S’ha reunit moltes vegades, tant als governs anteriors com fins i tot una vegada 
amb aquest govern.  En ell van tenir la possibilitat tots els veïns de manifestar 
com volia que sigués el seu barri, i creiem que ara, en el moment final, també 
seria el moment de tornar a cridar aquests veïns per avaluar els canvis que 
s’han produït en tant que és el seu lloc de vida, i per tant què millor que ells per 



 

continuar aquesta tasca que encoratjo el govern d’intentar recuperar més, 
encara més, aquest sector de la ciutat. 
 
Per tant, en aquest sentit el nostre grup d’Iniciativa demana al govern que 
tingui en compte aquesta necessitat de tornar a convocar el Consell abans que 
finalitzi pròpiament el Projecte del PINA.  Res més. Gràcies, senyora 
alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, bona tarda.  Senyor Claver, primer de tot agrair les seves felicitacions, 
doncs jo també vaig estar col·laborant en l’elaboració del projecte, amb lo qual 
m’he sentit al·ludit, eh?, moltes gràcies. 
 
A veure, parlar em sembla, i també no voldria que això ara es convertís en un 
debat respecte totes les actuacions que s’han fet en el Nucli Antic, perquè em 
sembla que la moció anava encarrilada en un increment de circulació en un 
carrer, si no recordo malament, en la moció tal com l’ha llegit i tal com teníem 
previst el tema, no?  A veure, contestant d’entrada a la convocatòria del 
Consell Assessor, dir que està previst lògicament, tal com ha dit està a punt de 
finalitzar, i en aquest moment es preveu que durant aquest trimestre... clar, 
parla d’un mes i jo els hi demano que si és un mes i mig si us plau no s’ho 
prenguin malament, més que res des del punt de vista que fixarem ara el 
Consell abans de finalitzar, i està previst que es convoqui, però bueno, pot ser 
un mes, un mes i una setmana, un mes i mig, eh?  Més que res és puntualitzar 
això però dir que sí, que en aquest cas està previst convocar-lo. 
 
No vull dir res més. Votarem a favor perquè tenim previst convocar el Consell. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, alguna paraula més sobre aquesta moció?  Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa.  Primero de todo para agradecer de alguna 
manera al señor Claver el reconocimiento que ha tenido a todas las personas 
que han participado en este proceso.  Nosotros lo agradecemos especialmente 
porque en este proceso también participó l’Associació de Veïns de Defensors 
del Casc Antic, que como ustedes saben incluimos en nuestra candidatura y 



 

desgraciadamente hoy Jaume Ramon Mateu no está con nosotros, como 
ustedes saben falleció durante la campaña electoral, era el número cuatro de 
nuestra lista e hizo mucho trabajo al respecto, ¿no? 
 
Por otro lado nosotros votaremos a favor de esta moción porque como ya he 
dicho, nosotros siempre hemos apoyado a la sociedad civil que se ha 
involucrado en el Casc Antic.  También vemos que esto es un problema de 
movilidad, como ha dicho el señor Giribet, y quiero recordar que también quizá 
lo que faltaba antes de proceder a esta transformación urbanística era un plan 
de movilidad, y quiero recordar que este Plan de Movilidad se llegó a un 
acuerdo de encargarlo y fue una moción también a instancia de nuestro partido 
y que se aprobó.  Es verdad que algún grupo municipal en su momento no 
estuvo de acuerdo, pero parece ser que después cambió de opinión, pero en 
todo caso es que creemos que es necesario.  Y simplemente pues que 
votaremos a favor en coherencia con lo que hemos hecho históricamente.  
Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula més?  Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Per anunciar el vot afirmatiu del grup socialista i també per 
compartir la reflexió de fer doncs una visió global de tota l’actuació que s’ha fet 
en el marc del Projecte d’Intervenció del Nucli Antic i també doncs perquè 
aquest Consell Assessor doncs pugui analitzar i avaluar l’execució d’aquelles 
prescripcions també del Pla de Millora Urbana que estava previst en aquest 
sector i que creiem que en l’àmbit de la mobilitat també deia alguna cosa.  
Llavors doncs intentar fer aquesta avaluació i també els resultats que 
s’obtinguin tenir-los en compte en la futura elaboració d’aquest Pla de Mobilitat 
global.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Sí, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyor Giribet, simplement esperem, jo no he volgut entrar a parlar des de les 
diferents polèmiques que han sortit en diferents àmbits comunicatius de la 
ciutat, sigui de paisatge urbà, sigui de mobilitat, sigui fins i tot transmès 
d’aquest grup, d’acabament d’obra.  Jo crec que una mica el que estem 
demanant en aquesta moció és aquesta avaluació final per part dels veïns, que 



 

es contempli tot íntegrament.  Torno a reiterar, és un èxit de ciutat que tots ens 
hem de trobar contents com a finalitzat, però pot ser que encara queda una 
miqueta més, és del que es tracta en aquest Consell. 
 
JOAN GIRIBET 
 
No, no, senyor Claver, li agraeixo, insisteixo, de la manera que ho ha plantejat i 
dir que estem totalment d’acord.  Si l’únic que li dic és que crec que estem 
totalment d’acord amb el que vostè planteja, que creiem que s’ha de convocar 
aquest Consell per acabar de valorar, inclús de valorar les coses que encara 
estan pendents d’elaborar-se d’aquí a final d’any.  Sabem que hi ha una sèrie 
d’actuacions previstes abans que finalitzi l’any també, com a l’inici de la 
preparació de tot el que té que veure amb la promoció econòmica i l’activació i 
dinamitzar econòmicament el que és el Nucli Antic, i en tot cas creiem que aquí 
també es podran aportar moltes de les coses que necessitarem per acabar de 
finalitzar tot el projecte. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Passem a la votació.  Vots a favor de la 
moció?  S’aprova per unanimitat.   
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

14.  MOCIÓ D’ICV EN DEFENSA AL DRET AL PROPI COS I EN 
CONTRA DE LA REFORMA RESTRICTIVA DE LA LLEI DE 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ 
VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS. 

 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

15. MOCIÓ DE CIU DE SUPORT A L’ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR D’ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) ha 
mantingut sempre, en el seu segle llarg de vida, una estreta relació amb la 
ciutat. Ha estat centre de formació de generacions d’enginyers, sempre amb el 
capteniment de renovar-se i evolucionar.  
 
Vilanova i la Geltrú ha tingut en l’EPSEVG un autèntic motor d’impulsió al llarg 
d’aquest centenar d’anys. L’EPSEVG ha estat i és, en la situació actual més 
que mai, un dels grans valors de Vilanova i la Geltrú, pol d’atracció per a les 



 

iniciatives d’investigació i per a la instal·lació a la ciutat d’empreses vinculades 
als seus àmbits de recerca.  L’EPSEVG ha estat i continua essent una 
institució insubstituïble per al teixit empresarial de la ciutat, de la comarca, 
formadora de professionals preparats per cobrir les necessitats tècniques del 
mercat de treball.  
 
La seva participació és decisiva en bona part dels projectes de capitalitat de 
Vilanova i la Geltrú, com per exemple en la voluntat d’esdevenir “capital 
ferroviària”, ser referent en el disseny industrial, en l’aplicació de noves 
tecnologies o posicionar-se en la formació nàutica. També l’EPSEVG té un 
paper fonamental en l’anella de coneixement completada pel Centre 
Tecnològic i l’espai de promoció de la societat de la informació Neàpolis, amb 
l’objectiu de ser partícips en projectes d’abast nacional, d’investigació en 
diferents sectors industrials, de les ciències del mar i la promoció de 
l’autonomia de les persones amb dependència, entre d’altres.   
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. El reconeixement més sincer i absolut de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú envers l’EPSEVG, la seva trajectòria i la seva funció a la ciutat perquè 
ha estat un element clau en el creixement i en el desenvolupament de la ciutat.  
 
SEGON. Afirmem fermament que l’EPSEVG és una institució clau i 
irrenunciable per al desenvolupament i el creixement de Vilanova i la Geltrú i la 
comarca, perquè ha estat i continua sent còmplice insubstituïble per al teixit 
social i empresarial de la ciutat, alhora que un eix estratègic per a la cohesió i 
la recuperació econòmica de la ciutat, per la seva tasca endegadora de 
projectes de recerca, nodridora de talent per a les empreses de la ciutat i la 
comarca, còmplice d’iniciatives amb les institucions i, sobretot, formadora de 
professionals competents i de ciutadans i ciutadanes crítics.  
 
TERCER. Fer arribar aquest acord al senyor Antoni Castellà i Clavé, secretari 
d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya; al senyor Antoni Giró Roca, rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i al senyor Frederic Vilà Martí, director de l’Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.   En primer lloc voldria deixar clar que l’ha presentat 
el govern aquesta moció, però que era una moció amb voluntat de ser una 



 

moció oberta.  Vol ser una moció de suport a l’Escola Politècnica, però el que 
creiem, el que vol fer aquesta moció és una declaració institucional de suport a 
la UPC per tots els motius que s’exposen.  En primer lloc reconèixer la tasca 
que durant molts anys ha fet la UPC a la nostra ciutat, el lligam estret que ha 
tingut amb la societat i amb la ciutat.  Vilanova avui en dia no seria el que és si 
no hi haguéssim tingut la UPC, o l’Escola Industrial, com encara molta gent en 
parlen a la ciutat.  I en aquests moments, a part d’aquest reconeixement 
històric, d’aquest lligam tan estret de la UPC amb la ciutat, el que creiem que 
val la pena, que és important reafirmar-ho i dir-ho de manera forta, com un 
acord del Ple de l’Ajuntament, perquè en aquests moments més que mai és 
estratègic, és molt important que aquesta feina la UPC la pugui continuar fent a 
la nostra ciutat. 
 
No veiem que el futur de Vilanova pugui ser el que creiem que pot tenir si la 
UPC deixés d’estar a la nostra ciutat.  Per tant, el que volem fer com a 
Ajuntament és donar aquest recolzament, manifestar públicament aquest 
suport el Ple de l’Ajuntament a la UPC, perquè creiem que és bàsic, que és 
estratègic i en aquests moment en que la dinamització econòmica de la ciutat, 
la creació d’ocupació és bàsica, és una necessitat, en aquests moments 
creiem que més que mai hem de comptar amb la UPC i hem de defensar la 
seva implicació en el teixit productiu de la ciutat, en la societat, la seva 
participació en el que serà el futur de la ciutat, igual que ha sigut fins ara, 
perquè ha estat com deia abans, creiem, decisiu el fet de que hagi tingut la 
UPC a Vilanova, Vilanova ara és diferent gràcies a això, i esperem que en un 
futur també puguem tenir un futur millor gràcies al fet de també poder comptar 
amb aquesta Escola a la nostra ciutat. 
 
Per tant, hem volgut portar això aquí al Ple.  També es va parlar a la Mesa de 
Ciutat de fer també com a Mesa de Ciutat un manifest, una declaració de 
suport a la UPC.  Ens vam emplaçar a portar-ho a la següent reunió.  Per tant, 
això seria un primer pas.  El Ple creiem que és positiu que fagi aquesta 
declaració i a partir d’aquí ho portarem, com a mínim a la Mesa de Ciutat, i 
intentarem també encara donar-hi més força a aquest acord. 
 
En aquest sentit sí que voldria agrair al director de l’Escola, el Frederic Vilà, 
que ens ha volgut acompanyar aquesta tarda i al qual tenim el plaer de 
comptar aquí entre els assistents a aquest Ple. 
 
Bé, bàsicament seria això.  Insisteixo, és una moció amb vocació de ser una 
moció oberta i per tant demanaria als portaveus que també fessin el seu 
posicionament sobre aquesta moció.  Gràcies. 
 
Senyor Claver. 
 



 

 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, evidentment el nostre posicionament serà 
a favor de la moció i esperem, el nostre grup espera, que sigui aprovada per 
unanimitat.  Ja ho ha dit vostè, senyora alcaldessa, la UPC és un element clau 
de la ciutat de Vilanova, però de tota manera pensem des del nostre grup que 
hauríem d’entrar una mica al que si bé no està a la moció, sí que és el rerefons 
d’ella i crec que és bo que els representants polítics de la ciutat almenys 
parlem-ne una mica.   
 
El problema que subjau o el rerefons és el tancament de telecomunicacions, de 
“telecos”.  Al juny hi havia quatre preinscripcions, però l’històric de matriculació 
de la nostra UPC indica que als mesos de setembre a teleco oscil·la, la 
matriculació definitiva, entre una trentena i una quarentena, per tant havia tota 
la possibilitat de continuar en aquest sentit telecos.  Aquest setembre no ha 
estat possible per una decisió del rector de la UPC, que de facto ens ha tancat 
telecos, tot i que és només el Consell de Govern de la UPC el que el pot fer i 
que encara no s’ha reunit per fer-ho. 
 
Per tant, el tancament de telecos no respon a una millor gestió en tant que el 
personal que es pot dedicar a l’ensenyament de telecomunicacions està ja a la 
UPC, per tant no hi ha cap estalvi i en aquest sentit realment no respon a una 
qüestió de millorar la gestió del centre en sentit econòmic. Per tant, és una 
opció política que ha pres un rector, el rector de la UPC. 
 
Però a Iniciativa li preocupa encara una altra cosa més, és que a aquest 
senyor, a aquest rector, no ho volia dir, però Antonio Giró, encara li queda un 
any de mandat i molt probablement ens doni una altra sorpresa, que intenti una 
altra supressió, la d’informàtica a la nostra ciutat.  Una carrera que enguany en 
aquest mes de setembre passat, d’una matriculació per sobre de l’oferta, per 
tant no tindria cap sentit que la UPC de Vilanova perdés aquesta altra 
d’informàtica. 
 
Són supressions, la de telecomunicacions i una probable, possible, deixem-ho 
en sospita –senyora Llorens, la deixem en sospita-, són supressions que 
perjudiquen no només la capacitat d’oferta docent de la UPC i per tant del seu 
prestigi, ens afecta directament a la ciutat.  Per què?  Perquè molts grups de 
recerca de telecos d’informàtica hi són a la nostra ciutat, i darrera d’aquestes 
supressions o possible supressió, el perdrem, i per tant perdem un contacte 
importantíssim de recerca amb el teixit empresarial de la ciutat. 
 
Per tant, penso que la moció i és una mica en la seva exposició, senyora 
alcaldessa, crec que l’ha fet en el mateix sentit que és la conclusió nostra, no 



 

estem parlant d’un problema de la UPC, estem parlant d’un problema de la 
nostra ciutat, i que el govern, el govern ha de ser molt, molt, molt bel·ligerant.  
Res més.  Esperem que sigui molt bel·ligerant.  Evidentment el nostre grup 
donarà tot el suport.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, comparteixo el cent per cent, i precisament això ha de ser 
aquesta moció, no?, demostrar que la UPC és més que la UPC, sinó que forma 
part important de la ciutat. 
 
Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Molt breument.  Per donar el suport de la Candidatura d’Unitat Popular.  
Entenem que la UPC de Vilanova és una institució històrica a la ciutat, que a 
més jugarà un paper determinant en la nova configuració econòmica que 
sembla que és cap a la que anem, és a dir, una societat del coneixement, 
altament tecnològica, que aposta per les noves tecnologies i que per tant la 
UPC hi juga un paper clau, però sempre hem tingut la sensació, crec que és 
bastant estesa entre la ciutadania, o en tot cas nosaltres la tenim, que en el 
conjunt d’universitats politècniques de Catalunya, la de Vilanova no ha estat 
mai considerada com a prioritària en el seu global, en alguna especialitat sí, i 
ens fa por que la crisi s’aprofiti per constatar aquesta sensació, que vagi en 
detriment d’una institució que per a Vilanova sempre ha estat crec que bastant 
més del que les UPC en si mateix l’han considerada la de Vilanova, l’Escola 
Politècnica de Vilanova.  Per això la moció que es presenta ara, que és 
segurament un suport només formal, hauria d’òbviament traslladar-se en una 
acció política de primer ordre a l’hora de defensar la UPC, i la UPC sobretot 
com a centre de coneixement a Vilanova, amb totes les implicacions i les 
interrelacions que pugui traçar amb la ciutat i amb la ciutadania.  I sense tenir 
aquesta plataforma per encarar el futur difícilment a Vilanova podrem parlar de 
societat del coneixement, o podrem parlar d’abordar el futur econòmic que ens 
ve amb garanties. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Molt breument per dir-vos de que donarem suport, 
evidentment, a aquesta moció.  Què hem de dir, doncs?  Un dels membres 



 

d’aquest grup municipal ha sigut professor dins la UPC de Vilanova.  I sí que 
com a Escola Industrial o com a Universitat Politècnica, pues recorda el que 
antigament va ser i que desgraciadament ja no és Vilanova, sinó que va ser 
sobretot a partir del segle XIX i tot el segle XX una ciutat industrial, i és per la 
raó de que aquí tenim una seu de la UPC.  I per recordar-nos de que és un 
atractiu important a la nostra ciutat que hem de treballar tots plegats perquè es 
mantingui, i encara més per fer-la més forta i per assegurar-nos les noves 
tecnologies de l’educació i bueno, li donem tot el suport.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, per abonar òbviament la moció.  Ho comentava el senyor Arrufat, estem en 
un món especialment competitiu i tecnològic, i probablement els territoris el que 
hem de fer per ser competitius i atraure activitat és tenir elements que ens 
diferencien dels altres.  I per a nosaltres la UPC n’és un d’essencial.  Més enllà 
a més a més de l’arrelament obvi que ha tingut, que té la UPC a la nostra 
ciutat, en el nostre passat i en el nostre present i sobretot en el nostre futur, 
que és el que sobretot nosaltres volíem, al que nosaltres li volem donar 
especialment més suport.  Perquè la UPC té molt de futur, i en té perquè no 
només des de la perspectiva de la docència, sinó també des de la perspectiva 
del que són els centres universitaris avui, és l’especialitat i és la capacitat de 
trobar grups de recerca líders en determinats sectors. 
 
La UPC és útil per a Vilanova i la Geltrú, però és útil per al país.  I el  
compromís de la ciutat és total, ha de ser total, sobretot en aquest àmbit de la 
recerca en el que som capdavanters en molts àmbits: de les dependències, de 
la mecànica, dels materials, de les tecnologies, del mar; i hi ha un compromís 
inequívoc de tots els grups municipals i del Consistori en la seva totalitat de 
donar suport en aquests projectes i d’implicar-nos com a ciutat en aquests 
projectes que són del conjunt de la ciutat, però a més a més que són projectes 
del país, i des d’aquesta perspectiva volem subratllar la importància de la UPC, 
que és important l’Escola Universitària a la nostra ciutat.  És important per a 
Vilanova, es important per a la comarca, però és important per al conjunt del 
país, i és per això que volem subratllar el suport en aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Per tant, si no hi ha més paraules, passem a la 
votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 



 

Els agraeixo a tots que ho hàgim pogut aprovar per unanimitat i un cop més, 
senyor Vilà, la manifestació del total recolzament d’aquest Ple a l’Escola 
Universitària. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
16. MOCIÓ DE CIU DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L’EXERCICI DEL DRET A 
L’AUTODETERMINACIÓ. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El Ple del Parlament va aprovar en la sessió del dia 27 de setembre de 2012 
Resolució amb el contingut següent: 
 
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents 
propostes polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la 
nació catalanes, afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. 
Bona part d’aquest catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix 
de la nostra realitat nacional al si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació 
d’estabilitat econòmica i regeneració en les formes de Govern, a canvi del 
reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i un cert nivell 
d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també des del 
catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l’Estat 
espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de 
diferents nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat. 
Igualment, ja des dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb 
partidaris de l’Estat propi, entenent que era en el concert de les nacions on 
Catalunya trobaria un marc de relació estable i de bon veïnatge amb la resta 
de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa. 
 
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat 
vehicular el seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i 
aprofundiment democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat 
els avenços assolits respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç 
d’aquest període és clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim 
com a societat. Les propostes d’acord que han significat els estatuts 
d’autonomia de 1979 i 2006, la col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i 
a l’euro, la contribució a la modernització econòmica i al progrés democràtic, 
han topat amb una clara voluntat de recentralització i de laminació de 
l’autogovern –expressada amb les continuades invasions competencials i, de 
forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos continguts en 



 

els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en 
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el 
menyspreu i l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit 
fiscal continuat durant aquest període equivalent anualment al 8% de la creació 
de riquesa, que avui posa en perill la cohesió social i el progrés econòmic. 
 
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha 
portat a una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, 
econòmics i polítics a proposar nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat 
propi, tant dependent o independent com la resta d’Estats europeus, que tingui 
per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de 
Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició, és vist avui com una 
necessitat inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya. El 
passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes va 
protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de 
compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva 
els manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que 
Catalunya esdevingui “un nou Estat d’Europa” i van recollir un anhel que, en 
aquests moments, és compartit per una part molt important de la societat 
catalana, que reclama que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; 
eina imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat. 
 
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb 
plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces 
polítiques parlamentàries i pel president de la Generalitat. En aquest sentit, el 
12 de desembre de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble 
català no renunciava al dret a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la 
possibilitat “d’incrementar les cotes d’autogovern fins allà on cregui convenient 
i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de 
cada moment històric”. 
 
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tan 
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar 
la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat 
d’Europa. 
 
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 
 
Resolució 
 
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per 
l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre 
pels carrers de Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”. 
 



 

2. El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta 
anys, una part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la 
transformació de l’Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de 
renunciar a les nostres aspiracions nacionals, a la nostra voluntat 
d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com a nació. Però els intents d’encaix 
de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una 
via sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a 
decidir. 
 
3. És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el 
seu propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir 
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el 
progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el 
foment de la cultura i la llengua pròpies. 
 
4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els 
agents socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de 
portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb 
diàleg amb la comunitat internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, 
per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un marc de plena 
llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i 
sense coaccions de cap mena. 
 
5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya 
pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern 
a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l'adopció 
del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, 
aprovada el 27 de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i 
democràtica el futur de Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català. 
 
SEGON. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, la voluntat d’aquesta moció, doncs que també 
el que ens agradaria és que tingués el màxim de recolzament per part d’aquest 
plenari, és la de recolzar el procés iniciat des de fa aproximadament un mes en 
el país, que va traduir-se en forma de proposta de resolució aprovada per 
majoria en el Parlament de Catalunya. 
 
Si el president de la Generalitat ens deia que vivim moments excepcionals i 
que calen decisions excepcionals, ens sembla que el món municipal, i en 
aquest cas els ajuntaments del Principat no poden quedar aliens al procés que 
ha iniciat el país, i per tant el que entenem des del govern és que calia una 
manifestació inequívoca de recolzament al que els representants del poble 
varen aprovar en el darrer Ple de la present legislatura en el Parlament de 
Catlaunya. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com és conegut, és membre de 
l’Associació de Municipis per la Independència, aprovat per aquest plenari, i a 
més a més entenc que cal fer pinya al voltant de la figura del Parlament, com a 
representant sobirà del poble de Catalunya i també en aquest cas doncs del 
president de la Generalitat.  I és per això que quan a principis del curs polític, a 
principis de setembre, hi va haver un plantejament, una mobilització ciutadana 
en la que es va demanar que fos el màxim de () possible, aquest Ajuntament 
va fer els esforços que entenia corresponents, posant a disposició dels 
ciutadans que així ho volguessin facilitats del transport per poguer doncs ser 
part d’aquesta manifestació ciutadana, i a partir d’aquí doncs vostès coneixen 
els esdeveniments, tant els que hi ha hagut per part de la societat civil, com 
des dels representants de les màximes institucions polítiques de Catalunya, i 
per tant entenem que durant tot el que ha passat en aquests 15 dies ara cal 
que hi donguem el màxim de suport des del plenari de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, també d’una manera àmplia, respectant evidentment les 
posicions de tothom i apel·lant a l’esperança de que el procés que s’inicia serà 
un procés que serà positiu per a tots i totes els ciutadans de Catalunya. 
 
Sobretot, i per finalitzar, doncs encoratjar que els propers dies, i fent referència 
a la moció aprovada en el Parlament, doncs caldrà fer dues batalles, primer la 
de les emocions, i després la dels arguments.  La batalla de les emocions, per 
explicar que el procés iniciat ha de ser un procés d’esperança i il·lusió per a 
tots els catalans, i també dels arguments, perquè davant dels arguments de la 
por, que alguns interessadament ens posaran a sobre, cal ser molt clars, no 
radicals, però sí clars a l’hora d’explicar que el procés començat, si s’afronta 
des de la serenor, des de la tranquil·litat i des de la via democràtica, doncs no 
ha de tenir cap tipus de qüestió negativa. 
 



 

Finalment, i ara sí per acabar, doncs recordar que la moció del Parlament feia 
referència per primera vegada, en trenta-dos anys d’història, després de que 
governs de tot tipus hagin intentat buscar la manera d’encaixar de Catalunya 
dins d’un Estat espanyol, que s’ha treballat per modernitzar-lo, que s’ha 
treballat perquè tots plegats ens sentíssim còmodes, i constatat que la voluntat 
d’aquest Estat, una i altra vegada, ha sigut la de no permetre a Catalunya 
encaixar tal i com la major part de catalans volíem, siguent l’última negativa la 
del president Mariano Rajoy, de no donar possibilitats o opcions a un nou 
model de finançament descrit com la hisenda pròpia, i votat a més a més per 
àmplia majoria en el Parlament.  És l’hora d’iniciar nous camins, és l’hora de 
donar la veu al poble i és l’hora doncs de passar de... no només no renunciar al 
dret a l’autodeterminació, tal i com ha votat moltes vegades aquest Ajuntament 
i també el Parlament de Catalunya, sinó que és l’hora d’exercir-lo, i per tant 
doncs que d’una manera tranquil·la puguem els ciutadans de Catalunya definir 
si volem seguir formant part d’aquest Estat espanyol o si volem construir l’Estat 
català.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies senyor Figueras.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Els homes i dones d’Iniciativa per Catalunya Verds, com a principis de treball, 
de lluita i de reivindicació, sempre ens ha guiat com a base una... la justícia 
social, la igualtat d’oportunitats i la capacitat de ser lliures, de ser capaços 
d’actuar amb llibertat.  I entenem que aquests principis són l’un indestriable de 
l’altre.  Treballar per un país, per una nació lliure, és treballar també per una 
nació justa i plena d’oportunitats, d’igualtat d’oportunitats. 
 
El poble de Catalunya ja porta anys intentant assolir doncs les seves fites 
d’autogovern, d’encaix en aquest sentit amb l’Estat espanyol, des del diàleg, 
des del respecte, en un camí difícil i ple evidentment de dificultats, però que ha 
avançat des del franquisme, i amb els resultats doncs segurament de que a 
l’altra banda no se’ns ha escoltat, digui’s sentència de l’Estatut, digui’s pacte 
fiscal, i tantes i tantes immersions en competències ja assumides pel govern de 
la Generalitat, pel govern de tots els catalans i catalanes.  I és cert que hem 
arribat a un horitzó on la corrent, una corrent entenem transversal, ha situat –i 
es va constatar l’Onze de Setembre- doncs la veu a demanar el dret a decidir, 
a demanar la capacitat de definir la nostra forma d’Estat, la nostra forma de 
relacionar-nos i d’encaixar-nos a nivell europeu, i evidentment doncs amb 
relació a l’Estat espanyol. 
 



 

En aquest sentit clarament el nostre full de ruta dels homes i les dones 
d’Iniciativa pels nostres principis, és donar la veu al poble, al dret a decidir, i ho 
volem fer des de la capacitat que ha tingut el poble català, la seva ciutadania, 
de fer-ho amb arguments sòlids, de fer-ho desapassionadament, amb tota la 
passió que calgui per fer-ho desapassionadament, però sobretot des de la 
serenor, des de la dialèctica i des del respecte al pluralisme en les diferents 
opinions i evidentment sense renunciar a l’esperança i a la capacitat de canvi 
substancial.   
 
Però també ho volem fer, no solsament per canviar la forma d’Estat o per 
decidir quina forma d’Estat, sinó clarament per treballar i definir quin model 
d’Estat volem per a les ciutadanes i ciutadans de Catalunya.  I en aquest sentit 
també com a persones compromeses en la lluita de justícia social i d’igualtat 
d’oportunitats, voldrem dir la nostra i voldrem fer en aquest debat una aportació 
de quin model real volem de país i de nació a Catalunya. 
 
Per tant, com es va manifestar al Parlament de Catalunya, la nostra formació 
política donarà el seu vot favorable i a nivell de Vilanova i la Geltrú els homes i 
dones de Vilanova també donaran doncs... votaran a favor o representem votar 
a favor d’aquesta proposició. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, breument.  Des de la Candidatura d’Unitat Popular, des de l’esquerra 
independentista, i com a catalans i catalanes que som, que defensem un 
projecte nacional ple per al nostre país, aquí, a Felanitx, a Aldaia i a tot arreu 
on s’estén la nació catalana, i on som, militem i ens sentim catalans i 
catalanes, entenem com un pas endavant importantíssim el fet de que el 
Parlament d’un tros del país, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, hagi 
avançat en allò que l’esquerra independentista des de fa trenta anys ha 
reivindicat, que és l’exercici del dret a l’autodeterminació, i per tant el dret del 
poble català o d’almenys del poble català de les quatre províncies de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya tingui el dret de decidir dotar-se dels 
instruments que proporciona tenir un estat propi en l’actual escenari 
internacional, veu, veure imprescindible o pas imprescindible per poder tenir 
veu pròpia i decidir col·lectivament sobre el nostre futur, no només sobre les 
nostres fronteres, no només sobre els nostres passaports, sinó també sobre 
allò que ens afecta com a poble, com a territori i com a societat. 
 



 

Entenem que el procés darrer té un punt d’inflexió fa un mes, notori, un punt 
d’inflexió notori al qual se li ha donat una rellevància política des de 
determinades forces polítiques que l’han convertit encara en més notori.  Però 
la lluita, la lluita per l’exercici del dret a l’autodeterminació, i per la 
independència, comença molt més enrere, comença segurament l’endemà de 
1714, continua al llarg dels temps, () al llarg de tot el segle XX, amb les 
proclamacions de la república catalana, les reeixides i les fallides, i es reinicia 
amb una transició on alguns van sortir victoriosos i van estar molt còmodes 
posteriorment i d’altres no en vam sortir gens victoriosos i vam haver de patir la 
repressió que no encaixava en el sistema d’autonomies i en la reforma del 
règim franquista que se’ns va instaurar en el nostre país.  Als anys 80 portar 
una pancarta d’independència davant d’una manifestació va suposar sota 
govern ja del PSOE, l’empresonament dels portants de la pancarta perquè era 
una paraula prohibida, taxativament prohibida pel nou règim sortit, reforma de 
la dictadura, del qual es van seguir beneficiant bona part dels grups que es 
beneficiaven també durant el franquisme.  Per tant, no és una lluita d’un mes, 
és una lluita molt llarga, i nosaltres, amb tota la pressa que hem portat sempre, 
però també amb tota la calma de saber que la història és llarga i que la història 
mereix i necessita de resistència d’aquells que tenim conviccions que van més 
enllà, doncs aplaudim aquesta decisió i esperem a veure com es desenvolupa 
en el futur. 
 
Deia el regidor Figueras que els municipis no en podien ser aliens, i no en són 
d’aliens, han estat promotors.  De fet, el Parlament és l’última institució a 
pronunciar-se sobre l’afer en la societat catalana.  S’ha anat pronunciant la 
societat civil, ha organitzat consultes, s’han pronunciat organitzacions populars, 
partits polítics, s’hi han pronunciat ajuntaments, s’hi han pronunciat 
diputacions, i l’última institució, no pas la primera, ha estat el Parlament de 
Catalunya, que malgrat no haver renunciat al dret a l’autodeterminació de 
forma simbòlica en el passat, no és fins ara que veiem sorgir del Parlament de 
Catalunya un text amb prou rigor, o amb prou base per ser creïble i per tant per 
tenir conseqüències pràctiques en els propers anys, per exercir el dret a 
l’autodeterminació del poble català. 
 
I entenem que a més a més aquest és un procés, el de l’autodeterminació, 
sempre el dret a decidir, que sobretot empodera les classes més 
desafavorides, aquelles que quan voten voten un vot una persona, i per tant si 
són majoria són les que més surten empoderades de qualsevol procés de 
decisió on s’atorga la paraula al poble, que és en realitat el que hauria de ser el 
concepte bàsic de democràcia, però que per una raó o altra sempre es 
posposa cap a més endavant, si no es nega sistemàticament des dels poders 
democràtics, l’exercici, el lliure exercici de l’autodeterminació dels pobles.  I 
entenem que per aconseguir a més a més no només que les institucions 
accedeixin a allò que hauria de ser bàsic, imposat des de la comunitat 



 

internacional, que és el dret a l’autodeterminació, és necessari per afrontar 
aquest referèndum o aquesta consulta, és necessari tenir darrere una majoria 
social i una majoria no només parlamentària, sinó també social i ciutadana, que 
recolzi l’exercici en positiu d’aquest exercici del dret a l’autodeterminació, que 
es consulti la ciutadania perquè hi hagi coses que canviïn realment i canviïn en 
favor de la major part de la ciutadania, de quina?, de la que exerceix aquest 
dret que és la nació catalana.  I per tant nosaltres treballarem també des de 
l’esquerra independentista, com ho han estat fent durant tots aquests anys, per 
des de les classes populars... aquí nosaltres ens sentim deutors, i aquí 
nosaltres ens sentim, en tot cas, i ho intentem, representar el millor que 
podem, des dels seus interessos, defensar que el dret a l’autodeterminació ha 
de ser sobretot un dret de la majoria, per aconseguir governs de la majoria, en 
contra de la minoria, que és la que ens ha estat portant fins ara a viure dins 
d’un estat que no és el nostre, que és una reforma d’un règim dictatorial, que 
ens ha fet que no poguéssim decidir mai com volíem ser, i per tant que a través 
d’aquest dret a l’autodeterminació s’estengui comunment el dret a la 
democràcia, el dret a decidir sobre no només l’aspecte del nostre passaport, 
sinó l’aspecte també de la nostra societat, la igualtat social, la igualtat 
econòmica, el desenvolupament econòmic que volem tirar endavant, el 
respecte al nostre territori i tots els valors que entenem nosaltres que fan 
simplement vertadera la frase que nosaltres defensem, que és un país lliure, és 
un país millor, no és un país amb un passaport diferent, sinó que ha de ser fer 
força, perquè hi volem creure i perquè així hi lluitarem, un país millor.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa.  Vaya por delante que este regidor había 
pedido debatir las dos mociones, que yo creo que son bastante similares en el 
fondo de la cuestión, porque sino al final es difícil ahora dar unos argumentos y 
luego, no sé, al final tenemos que reiterarlo, ¿no? 
 
Me voy a centrar en lo que expresa esta moción y luego en la que presenta la 
Candidatura de Unidad Popular, ya nos extenderemos en lo que corresponde.  
En primer lugar queremos decir que claro, nosotros vamos a votar en contra de 
esta moción, en coherencia con lo que votamos en el Parlament de Catalunya.  
Vamos a votar en contra básicamente por varias cuestiones.  La primera, 
nosotros no somos independentistas, eso me parece que está claro.  En 
segundo lugar, porque nosotros tenemos un respeto por la Ley y lo que se pide 
en el Parlament es algo ilegal, y nosotros creemos que el respeto a la 
democracia es respeto a la ley.   



 

 
Nosotros votamos en contra, además, en el Parlament i votamos en contra 
aquí porque creemos que esta es una propuesta que divide, que crea 
inestabilidad, y me parece que estamos en un momento que no estamos para 
crear inestabilidad y de cara al exterior me parece que no nos va a ir nada bien 
el dar esa sensación de inestabilidad, y así lo han expresado también 
empresas punteras catalanas, y no hace falta que las exprese. 
 
Y para acabar, y no me extenderé más, nosotros vemos a Artur Mas como un 
ejemplo de lo que no debería hacerse en un estado democrático, y es decir, y 
cito literalmente: “si la ley me lo permite, lo hago; si la ley no me lo permite, no 
lo hago”.  Lo que pasa es que Artur Mas, o sea, si la ley me lo permite lo hago, 
si la ley no me lo permite también lo haré, exacto.  Que es más o menos el 
ejemplo a seguir de Mas, el ejemplo que no hay que seguir, es como si ahora 
por ejemplo, en Vilanova i la Geltrú la gente que por leyes, por ordenanzas, se 
le impone una subida del IBI o una subida del agua, que dijeran: como no 
estoy de acuerdo, pues no lo hago, no acato la ley.  Esto es exactamente… no, 
no exactamente lo mismo, no, lo de Artur Mas va un poco más allá, porque 
afecta a cuestiones muy muy importantes, ¿no? 
 
No nos parece tampoco de que Artur Mas en si haya promovido todo esto 
simplemente por una cuestión –que también, eh?- de sus aspiraciones, sino 
también por una cuestión de oportunismo, por una cuestión de oportunismo.   
 
() Catalunya, no, sobre todo nosotros somos respetuosos con los que 
piensan… los que no se sienten españoles pero nosotros nos sentimos 
españoles y pedimos que se sea respetuoso con nosotros.  Pero ahora les voy 
a hacer una reflexión.  Miren, Artur Mas, en su cabeza, según creemos, estaba 
el que el Estatut de Autonomía era el mejor para los catalanes, defendió el 
Estatut de Autonomía, se estaba negociando y era el mejor de los catalanes.  
Nosotros presenciamos, todos ustedes presenciaron como este señor que 
tenía que defender lo que él creía que era lo mejor de los catalanes, utilizó 
como moneda de cambio eso que él creía que era lo mejor para los catalanes, 
ante una acusación al señor Maragall.  Usted retira la acusación, o sino no hay 
Estatut de Autonomía.  Y él creía que era lo mejor para los catalanes.  Este es 
el personaje. Me parece que dice muy poco a favor de Artur Mas. 
 
Nosotros vamos a votar en contra en coherencia con nuestro voto, pero 
también porque creemos de que esto es un ejercicio de oportunismo.  
Respetamos los manifestantes, pero manifestaciones hay de muchos tipos, 
tenemos muchas manifestaciones cada día.  Me parece que Artur Mas no 
atiende a otro tipo de manifestaciones.   
 



 

Y también les recordamos señora alcaldesa de que un Ayuntamiento está 
sobre todo para atender los servicios públicos esenciales y de la vida cotidiana, 
es decir, hay personas que están en urbanizaciones periurbanas que no 
pueden acercarse al centro del pueblo.  Me parece que eso es mucho más 
urgente que organizar autobuses para ir a no sé que manifestación.  
Votaremos en contra.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  En tot cas les paraules que ha dit del 
president no eren literals, eh?  Ho deixem aquí.  Segur que no, eh? 
 
Paraules?  Sí, senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, moltes gràcies.  Som un país poc procliu a consultar les coses, més enllà 
de les eleccions, és clar, però tots sabem que hi ha decisions que corresponen 
més al poble que no pas als parlaments, almenys així ho entenem des del grup 
municipal socialista.  Catalunya és una nació des de fa molts anys, però només 
en fa uns quants que les Corts espanyoles ho van reconèixer per escrit 
mitjançant, en aquest cas, l’aprovació del darrer Estatut de Catalunya. 
 
Negar a una nació el dret a decidir sobre el seu futur significa renunciar, per a 
nosaltres, al primer dels principis democràtics que no és altre que el poble 
decideix.  Finalment aquesta moció fou refrendada molt majoritàriament també 
per la majoria de diputats i diputades del Parlament, i per a nosaltres això en 
aquest cas també compta.  Per tot això, per tots aquests motius, votarem a 
favor.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor  Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Per agrair del vot favorable de la major part de 
grups.  Jo crec que avui aquest Ajuntament fa un exercici de responsabilitat 
democràtica i també de maduresa, de sumar i d’acompanyar en aquest cas al 
Parlament de Catalunya, que crec que no s’ha de menystenir, com a màxima 
representació de la sobirania del país.  En un procés que crec que no ha de fer 
por a ningú, i en tot cas per a la gent que... del grup parlamentari del Partit 
Popular, pensi que tots respectarem la postura de tothom, i per tant el que hem 
de fer és portar aquest procés amb naturalitat, amb calma, amb maduresa, i 



 

respectar el resultat que en surti, sigui quina sigui la posició de la Llei, perquè 
les lleis les fan els homes i si els homes volen poden canviar les lleis.  Moltes 
gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per al·lusions, senyor Álvarez, una intervenció. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, solo... tiene razón el señor Figueras, las leyes las hacen los hombres y si 
las pueden cambiar... y de hecho hay unos procesos para cambiar estas leyes.  
Por eso le digo, de la misma manera que por ejemplo Vilanova i la Geltrú 
cuando la Generalitat de Catalunya hace alguna acción en la que no estamos 
de acuerdo y nosotros tenemos que someternos a las competencias que tiene 
la Generalitat de Catalunya, lo mismo de debería aplicar el mismo cuento la 
Generalitat de Catalunya.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Álvarez.  Crec que les postures han quedat prou 
explicades.  Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova 
amb els vots a favor de tots els grups i el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual queda aprovada amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (6), CUP (3) i ICV (2) = 20 vots 
   Vots en contra: PP = 2 vots 
 
 

17. MOCIÓ DE LA CUP PER UNA POLÍTICA MUNICIPAL DE 
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La crisi ha fet passar a un segon terme els efectes negatius que el nostre 
sistema col·lectiu de vida infligeix al nostre ecosistema. El model d'economia 
productivista, que du annexat un model consumista d'usar i llençar, sumat als 
efectes nocius d'una globalització que es mou sobre el petroli i l'energia, són 
elements centrals sobre els que se sustenta el model econòmic actual. 
Paradoxalment, són els mateixos pilars sobre el que sustenta la sostinguda 
destrucció del nostre entorn natural, és a dir, del nostre medi ambient. 
 



 

Lluny de ser prioritàries, les polítiques públiques adreçades a minimitzar, dins 
del desastre, els efectes contaminants i nocius d'aquest sistema envers el 
nostre medi ambient s'han vist, al nostre entendre, aparcades per la 
priorització de polítiques adreçades a combatre la crisi, una altra de les 
conseqüències del mateix model econòmic. 
 
El nivells de recollida selectiva a Vilanova i la Geltrú, tant en termes bruts 
(quilos que es recullen), com net (quantitat que ha estat correctament 
separada) són força baixos (entre el 35 i el 40% del conjunt de RSU) i resten 
molt lluny dels objectius recomanats per Europa (entre el 80 i el 90%) per 
acostar-se a polítiques sostenibles de Residu Zero, objectiu cap al que hauria 
d'encaminar-se qualsevol societat, però especialment les que més 
contaminem. 
 
Paral·lelament, l'ús i l'abús de les energies fòssils i contaminants per sustentar 
l'activitat econòmica i el consum domèstic no només ens fan altament 
dependents com a societat, sinó que agreugen encara més la petjada 
ecològica, molt superior a la que ens pertocaria en termes de sostenibilitat, 
que com a societat infligim al conjunt del planeta. Ho hagi decidit o no la resta 
del planeta. 
 
Des de la CUP pensem que cal una acció política decidida en favor d'una 
reducció dels residus, d'una política de separació i reciclatge d'aquests que 
augmenti els índexs de sostenibilitat, així com d'una nova cultura de la 
despesa i de la producció energètica. Per això pensem que l'Ajuntament, com 
a mesura pràctica i de baix cost, hauria de pensar i impulsar una campanya de 
sensibilització que recordi la petjada ecològica que produïm com a societat, 
expliqui -una altra vegada, però sempre que calgui- com se separen els 
residus, quins residus són més contaminants, com es poden reduir els residus, 
reutilitzar-los, quins comportaments quotidians embruten menys el medi 
ambient i quines alternatives s'ofereixen des de la societat civil o l'àmbit que 
sigui per canviar els hàbits de consum energètic. 
 
A més, cal recordar que una mala política de recollida selectiva, deixant que 
els percentatges es quedin estancats, li surt cara a la ciutadania, doncs cal 
pagar els cànons que s'imposen als ajuntaments pel rebuig que generen. 
Cànons que són a favor de l'Ajuntament per la resta de residus degudament 
separats. 
 
Per tot això el Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilanova i 
la Geltrú proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú l'adopció del següent  
 

ACORD 
 



 

“Impulsar un campanya de sensibilització ciutadana en forma de guia pràctica 
per tal d'explicar i aclarir les formes òptimes en què els ciutadans poden 
actuar per minimitzar l'impacte negatiu de la producció domèstica de residus i 
el consum domèstic d'energia.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, és una moció feta des de la preocupació sobre el medi ambient que ens 
implica i ens afecta a la Candidatura d’Unitat Popular i a les reflexions que fem 
entorn de la ciutat i justament del model de societat o de país que volem.  Però 
a més a més està acotada també a les possibilitats reals que té ara mateix 
l’Ajuntament d’encarar aquests temes.  Nosaltres hem fet diferents propostes 
en altres ocasions i en altres espais, no només al Ple, adreçades a impulsar 
mesures de sostenibilitat ambiental, d’acord amb la recollida porta a porta o 
altres models que minimitzin sobretot allò que més està a l’abast, que és 
competència plena dels ajuntaments, i que a més està a l’abast de modificar, 
que és la recollida de residus. 
 
Tots sabran que els residus, malgrat no se’n parli, sobretot des de que va 
començar la crisi, els residus municipals, a més dels industrials, especialitzats, 
tòxics o el que sigui, els residus municipals, aquells que genera la ciutadania 
són una xacra de la nostra societat, que afecta cada vegada més el nostre 
entorn, que en gran part són irrecuperables i doncs que no fan sostenible el 
nostre model de consum, de societat i de relació amb l’entorn natural. 
 
És per això que la CUP, dins de les possibilitats que pot fer l’Ajuntament, 
creiem que és indispensable que malgrat que no se’n parli, o justament perquè 
no se’n parla als mitjans de comunicació, de l’impacte de la nostra petjada 
ambiental al nostre entorn com a ciutadans, des de l’Ajuntament es faci un 
esforç, com s’havia fet anteriorment en altres ocasions, o fins i tot superior, per 
recordar aquesta petjada ecològica a tota la ciutadania, que fem amb el nostre 
comportament personal, individual i col·lectiu, en la nostra vida quotidiana, i 
posat en coneixement o recordar a tothom totes les eines que tenen a l’abast i 
tots els comportaments individuals que poden ajudar a fer de la nostra petjada 
ecològica una petjada menor.   
 
Malauradament des de fa anys, i entenem que probablement és fruit de la crisi, 
més que de la desídia de governants o d’administracions, fruit de la crisi no es 
parla ni d’avenços, ni de retrocessos en política mediambiental quan és 
clarament un retrocés el que estem vivint en polítiques mediambientals.  



 

Simplement els volums de recollida de residus són menors perquè la crisi ha 
fet que consumim menys, però les polítiques ambientals en aquest sentit s’han 
aturat en sec des de fa anys.  Es manté el que hi havia, però es deixa de 
treballar en aquest sentit per augmentar, per exemple, els índexs de recollida 
selectiva a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, que continuen estabilitzats des de fa 
molts anys entre un 35 i un 40%, molt lluny dels objectius que Europa 
recomana, i Europa fins i tot legisla que hauríem de tendir al residu zero, és a 
dir, a que cada societat, cada ciutat, cada comarca, fos autosostenible, podés 
tractar els seus propis residus en el seu propi territori i arribar a índexs del 80 i 
el 90% de recollida selectiva que ens garantirien una major reutilització o 
reciclatge dels residus que generem.  
 
No només es tracta d’informar sobre com fer una recollida selectiva i a més 
millorar-ne els mecanismes, però en aquesta moció parlem d’una campanya de 
sensibilització i per tant d’informar sobre com recollir millor els residus, separar-
los degudament, etc., per fer ciutadans millors i més responsables en aquest 
sentit, sinó que també es tracta d’informar de la reutilització i per tant de la 
utilització d’envasos, de sistemes alternatius als que el mercat ens dóna per 
defecte, no?, bosses de plàstic o altres instruments o altres estris que no fan 
sinó ajudar a una major contaminació.  Però tot això a més a més entenem que 
ha de ser una reflexió fins i tot egoista per part de l’Ajuntament, en el sentit de 
que hi ha establerts uns cànons per al reciclatge, per a la separació de residus, 
que fan que si no reciclem prou ens penalitzen, i si aconseguim passar més 
tones a la recollida selectiva, ens retornen diners, i per tant una bona política 
de recollida selectiva de residus, ens pot portar a fins i tot a beneficis 
pressupostaris, a poder ingressar més, i per tant no deixa de ser urgent també 
en aquesta situació econòmica pensar també en aquesta aportació econòmica 
o en aquests diners que deixem d’ingressar pel fet de no esforçar-nos en 
recordar que hi ha un sistema de recollida selectiva, que aquest sistema de 
recollida selectiva funciona sobretot si els ciutadans en fan un bon ús i per tant 
separen degudament les deixalles. 
 
Per això considerem que, a més a més, coincidint amb el nou contracte de la 
brossa que es va signar el 2009, que incloïa en principi, en el seu principi, 
entenem que ara... bé, no sabem exactament com estan els nous acords amb 
la concessionària de la brossa, amb Sacyr Vallehermoso, no sabem 
exactament si encara es contempla això, però quan es va signar inicialment es 
contemplava una partida, no recordem si de 45 o de 90.000 euros, de 90.000 i 
45.000 destinats específicament a això, per fer justament campanyes relatives 
als residus, a la brossa, que enteníem nosaltres com a fonamentals en un 
ajuntament que recordi, en forma... i aquí proposem en forma de guia útil per a 
la ciutadania tots els recursos existents i tots els consells que es puguin donar 
per fer justament això, de la nostra ciutadania una ciutadania conscient amb el 
seu entorn, conscient de que malgrat no surti a la televisió, malgrat no en parli 



 

Tele 5 ni en parli TV3 ni en parli pràcticament ningú, continuem contaminant 
per sobre de les nostres possibilitats i per tant continuem contaminant el nostre 
propi país, aquell que després ha de ser un país lliure i un país millor, però que 
ens podem trobar un dia envoltat de residus, o envoltat d’allò que en 
conseqüència comporta el fet de no recollir els residus degudament, que és 
l’aparició, la població del territori d’incineradores lligades també a interessos de 
multinacionals de la incineració i per tant la xarxa encara més contaminant de 
tractament dels residus que ja de per si generem. 
 
Per això, la Candidatura d’Unitat Popular porta aquesta moció d’acord i 
acotada amb les possibilitats pressupostàries de l’Ajuntament, amb la feina que 
entenem que d’alguna manera o altra els tècnics de Medi Ambient ja tenen per 
la mà, i per tant ja disposen d’aquesta informació, i a més a més també d’acord 
amb la situació pressupostària, entenem que no forçosament ha de ser una 
campanya d’un alt cost econòmic, més enllà de les hores laborals, és a dir, 
més enllà de l’esforç dels tècnics.  Perquè entenem que en una societat que 
viu amb xarxes socials, i que viu en la seva major part connectada a Internet, i 
que es pot comunicar de moltes altres maneres, no cal una gran despesa 
publicitària ni amb pancartes, l’eficàcia de les quals en podríem segurament 
doncs dubtar, no?, pancartes amb un eslògan, ni amb banderoles pels carrers, 
ni amb un gran bombo, sinó que el que cal és sobretot pensar en mesures 
econòmiques i efectives d’arribar i fer passar aquesta informació de la millor 
forma possible al conjunt de la ciutadania i que aquesta pugui tenir a l’abast i li 
sigui recordat totes les eines que té per millorar la recollida selectiva, per 
reutilitzar els productes, per reduir el consum, i per ser conscients sobretot 
justament d’aquesta petjada ecològica que mica en mica se’ns va menjant el 
nostre propi territori.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  Anunciar el vot favorable, perquè compartim totalment l’esperit de 
la moció, perquè som conscients que en temes mediambientals i de 
sostenibilitat no es pot abaixar la guàrdia, malgrat a vegades es facin 
campanyes en què els resultats no siguin tot lo bons que sembli, hem de seguir 
insistint i treballant en aquest tema.   
 
És cert que la recollida selectiva a Vilanova no va del tot bé, s’ha de millorar.  
També és cert que potser més important que recollir és intentar no produir un 
volum tan important de residus, i també reduir la despesa energètica.  També 
estem d’acord en que en paràmetres europeus doncs el volum de recollida és 



 

inferior a la mitjana, però a nivell català estem per sobre i som el municipi de la 
comarca que més recicla.  No és que serveixi de consol, tampoc, no?, però 
bueno són les dades reals del moment. 
 
Des del Departament, des de la Regidoria de Medi Ambient i Via Pública s’està 
treballant en diversos projectes encaminats a sensibilitzar a la població en tots 
aquests aspectes. Som conscients que un impacte gran en el volum de residus 
i un consum energètic elevat són aspectes negatius per al medi ambient, i que 
a la llarga doncs ho acabarem pagant, no?  I campanyes com l’Agenda 21 
Escolar de sensibilització ja fa molts anys que es porten a terme.  Jo crec que 
a la llarga doncs donaran els seus fruits.  Altres iniciatives com la que hi ha 
hagut recentment de deixar en préstec 50 aparells per mesurar el consum 
energètic a 50 llars de Vilanova, una mica doncs per veure realment en què es 
gasta i les possibilitats que hi ha de reduir aquest consum, doncs també són 
iniciatives en aquest sentit, o la campanya de compartir cotxe, o la Fira 
mediambiental doncs tenia diverses iniciatives en quant a plaques solars als 
domicilis, a cuines solars, bicicletes, cotxes i motos elèctrics.  Crec que s’estan 
fent doncs diverses coses, però mai és prou. 
 
No hem de baixar la guàrdia, com he dit al principi.  Hem de seguir treballant-
hi.  De fet en aquest moment tenim dos projectes: un és la recollida a domicili 
d’un cert tipus de residus, que ho començaríem com a pla pilot en algun barri 
de Vilanova, i l’altre és una mica en el sentit del que ens demanen i que ja es 
va fer l’any 2009 al voltant del programa PINA al Nucli Antic.  Potser no serà 
una campanya doncs exacta com aquella, perquè en aquell moment doncs hi 
havia, tal com bé s’ha dit, més diners per poder-hi destinar i a part de la visita 
porta a porta amb una petita guia, doncs hi va haver un material que després 
servia per ajudar a reciclar, però sí que estem disposats a treballar en aquest 
sentit al costat de la CUP, que és la que ha presentat la moció, i amb tots els 
altres grups municipals que hi estiguin interessats.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Paraules? Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, com no pot ser segurament d’altra manera, doncs evidentment donarem 
suport al contingut de la moció.  Però dos aspectes.  Ens passa una mica com 
en el tema de la independència, hi ha molts ciutadans i ciutadanes que 
històricament doncs han optat per un pas clar de determinació al respecte i 
porten una lluita, com deies abans, en la intervenció que es feia abans de la 
CUP, porten molts anys la lluita.  La lluita continua per a nosaltres en el tema 
de treballar per posar con un eix fonamental de les polítiques municipals, 



 

vetllar perquè no tinguem aquesta petjada ecològica que destrueix doncs el 
nostre entorn, i que en aquest sentit no s’ha d’entendre la despesa pública com 
a tal, sinó que s’ha d’entendre qualsevol despesa que es fagi en polítiques 
ambientals realment com una inversió, a curt, a mitjà i a llarg termini.  I en 
aquest sentit tots els esforços de personal i els esforços en recursos humans, 
nosaltres no els veurem com a despesa, per això de buscar l’equilibri 
pressupostari.    
 
Però en aquest sentit tampoc voldria donar un missatge de que el got està buit. 
El camí s’ha fet, i en aquest sentit doncs crec que a la nostra ciutat hi han 
hagut avenços importants en el que fa a la política de sensibilització ambiental.  
Avenços, com assenyalava la regidora, històrics, com ha estat doncs que 
tinguem un dels projectes d’Agenda 21 Escolars més importants en el país, 
que tinguem escoles verdes, vull dir, qualificades de verdes, que han fet per a 
mi la millor sensibilització possible, i és que els nens i nenes i els nostres joves 
realment entenguin què vol dir fer un projecte ambiental de sostenibilitat amb 
reducció de residus o en estalvi energètic. 
 
Segona, tenim altres instruments pel que fa a estalvi d’energies.  Aquest 
Ajuntament té un Pla d’Acció d’Energia Sostenible, en el qual hi ha tota una 
auditoria d’accions concretes a realitzar internament a l’Ajuntament i a tota la 
ciutat, per tenir estalvi energètic, pressupostades i temporalitzades.  Per tant, hi 
han eines per fer concretament polítiques ambientals en aquest sentit.  És 
simplement una qüestió de posar-se i voluntat política per desenvolupar-les. 
 
Tercera qüestió.  És evident que cal cada dia sensibilitzar, cada dia fer 
pedagogia.  En aquest sentit benvinguda qualsevol iniciativa que en aquest 
sentit avanci en allò que ja tenim.   
 
A mi em preocupa que solsament mirem les noves tecnologies, quan a la 
nostra ciutat encara tenim una fractura, per dir-ho així, digital important, que hi 
ha moltes persones que encara no tenen accés a les noves tecnologies, 
facebooks, twiters i al que sigui, i per tant sí que requerirà segurament d’una 
despesa, fer una guia o fer qualsevol cosa d’una despesa per arribar a aquells 
que per cultura i tradició no van estar educats en aquesta sensibilitat ambiental 
que avui en dia podem dir que els nostres nens i els nostres joves sí que ho 
tenen. 
 
Per tant, benvinguda la moció i el nostre grup predisposat a treballar i en 
aquest sentit inclús si és necessari a pressupostar despesa de l’Ajuntament, 
que nosaltres considerarem igual a inversió, per fer possible doncs aquesta 
sensibilització. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Álvarez.   
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Para posicionar al grupo municipal Popular.  Señor Arrufat, usted propone… le 
voy a decir que es que estamos totalmente de acuerdo con su moción, 
absolutamente de acuerdo, porque propone, de hecho yo creo que hay tres 
ejes básicos en este asunto que es la información, la pedagogía y también el 
facilitar a las personas el poder reciclar, el poder de alguna manera también 
efectuar un ahorro energético.  La señora Sánchez también le tengo que decir, 
igual que otras veces no estamos de acuerdo, que tiene razón en lo que ha 
expresado en cuanto a que esta fractura digital también hace que tengamos 
que hacer una guía… bueno, al final tendremos que utilizar papel, pero estaría 
muy bien que esta fractura digital de alguna manera también se subsane en un 
futuro, porque así podremos de alguna manera también hacer políticas 
medioambientales en otro sentido también.  Y bueno, tenemos que dar el 
apoyo a esta moción.  Simplemente eso, de que tenemos que hacer 
pedagogía, tenemos que dar información, sobretodo tenemos que facilitar 
mucho a las personas también el que puedan actuar de una manera que estoy 
seguro que todos queremos, todos estamos de acuerdo pero que no siempre 
es igualmente fácil.  I bueno, simplemente el voto a favor.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument.  En tot cas dir que compartim la majoria de qüestions que s’han 
dit.  És evident que com a societat tenim un problema amb els residus, un 
problema que com a societat no hem estat capaços tampoc de solucionar, ni 
pel que fa a la generació i encara menys per la seva eliminació.  I això, a més a 
més del mal ambiental que genera, tal com deia el senyor Arrufat, representa 
una despesa econòmica brutal, brutal, i per tant tot el que sigui doncs 
campanyes de sensibilització ambiental, doncs benvinguda sigui.  Per tant, 
nosaltres votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Ruiz.  Hi han més paraules?  Sí.  Senyor Arrufat. 
 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Bé, només puntualitzar que en cap cas ens havíem referit a que única i 
exclusivament es facin servir les tecnologies d’internet per fer aquesta 
campanya, però en tot cas que entre fer servir pancartes i banderoles, i les 
tecnologies d’internet, que ens poden ajudar a economitzar d’allò, doncs hi ha 
un terme mig, en el qual segurament la despesa és menor i la proposta pot tirar 
endavant sense que això signifiqui un impediment, els diners signifiquin un 
impediment. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Per tant, ho deixaríem aquí, si no hi han més paraules.  Vots a favor 
de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
18. MOCIÓ DE LA CUP DE DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA 
DE CATALUNYA. 
 

El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Per la present ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els 
seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana 
assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació 
catalana, en la perspectiva de la constitució d’un Estat català lliure, 
independent, democràtic i social. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica 
que pateixen els veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú i, per extensió, de tot el 
poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat 
espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la 
població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques 
estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros 
per a Catalunya i, localment, 89.142.857 euros anuals. És, doncs, davant 
d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa 
dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança per al 
poble català. L’Estat espanyol ha demostrat la seva incapacitat per administrar 
els recursos públics de forma eficient i per garantir un funcionament ordenat de 
les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en 
primer lloc. És un Estat que es  troba en fallida econòmica i que ens hi pot 
arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves 
obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, 



 

causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit 
internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat 
institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible 
que pateix la Nació catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos 
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels 
ajuntaments. A més, ara s’anuncia des del Govern espanyol que es promouran 
grans canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, 
fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que 
aquest presta al conjunt de la ciutadania. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva 
llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de 
diàleg. 
 
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels 
veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú, i per tal d’impedir que l’agreujament 
d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de 
degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la 
pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol 
fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure. 
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, demanem al Ple l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar moralment Vilanova i la Geltrú territori català lliure i sobirà. 
 
SEGON. Instar el proper president de la Generalitat i el Parlament de 
Catalunya perquè iniciïn en el termini més breu possible, i en tot cas abans del 
dia 11 de setembre del 2014, el procés de declaració de sobirania nacional 
catalana i convoquin els referèndums i comicis necessaris per preparar de 
manera convenient la transició cap al nou Estat català. 
 
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya a que prengui les mesures 
pertinents per tal de: 
 
-  Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la catalana 

tradicional quadribarrada i les estelades, fins a la seva regulació definitiva 
en el marc de la nova constitució catalana. 

-  Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la 
vida pública o acadèmica catalana. 

-  Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació 
prèvia per a realitzar llurs funcions dins el territori de Catalunya. 



 

-  Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la 
Unió Europea, per tal de garantir un correcte procés de transferència 
democràtica cap al nou estatus jurídic. 

 
QUART. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat 
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació 
dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una 
hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el 
finançament dels serveis i institucions públics; la constitució immediata d’una 
administració fiscal i de justícia de Catalunya; l’anunci i divulgació a tota la 
comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i 
l’obertura de negociacions amb el Govern espanyol per a la bona resolució de 
la fase de transició cap al nou Estat català. Instar també el Govern de 
Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura en què els drets 
de ciutadania i les prestacions socials quedin garantits per al conjunt de la 
població catalana, fent politiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió 
i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia 
socials. Per altra banda, reclamem al Govern que assumeixi la plena 
competència sobre la regulació dels dies festius laborals, pel que fa al territori 
català. 
 
CINQUÈ. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Vilanova a totes aquelles 
organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels 
drets nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a 
través de l’Associació de Municipis per la Independència, i conjuntament amb 
ella, el nostre suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana 
a favor de les llibertats nacionals. 
 
SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a 
la resta de territoris integrants de la Nació catalana a fi de preservar-ne la seva 
unitat i identitat com a poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de 
treball per tal que la independència del que avui és la Comunitat Autònoma de 
Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el 
nou Estat català tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació política 
dels Països Catalans. 
 
SETÈ. Des de la ciutat de Vilanova, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa i en 
especial a l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels 
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la 
germanor entre els pobles del món. 
 
VUITÈ. Notificar-ho a la propera presidència de la Generalitat de Catalunya, a 
la presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los 



 

Diputados, al Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari per l’esforç.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  Bé, tornem a parlar d’una moció que parla doncs 
d’aquest procés que sembla que hem iniciat per fi d’una manera una mica més 
ràpida cap a la independència, o aquest procés cap a l’autodeterminació d’una 
part del que nosaltres considerem la nació catalana.  Abans dèiem que la 
Generalitat ha estat segurament la última instància del Principat, una de les 
últimes que s’ha pronunciat sobre aquest tema, i s’ha pronunciat sobretot 
perquè hi han hagut una sèrie de municipis, sobretot d’associacions també, 
que han engegat tota una sèrie de propostes, des de Municpis per la 
Independència, les consultes que hi van haver, que van començar des 
d’Arenys de Munt, la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional 
Catalana, i entenem que aquesta moció que presentem avui és una mica una 
altra eina per mirar de remar i de seguir apretant la Generalitat per tal de que 
treballi en aquesta direcció de que com a mínim algun dia els catalans ens 
puguem expresar, o part dels catalans ens puguem expresar lliurement sobre 
què volem ser quan siguem grans. 
 
Aquesta moció es va presentar per primera vegada a l’Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló, l’han aprovat varis municipis del Principat, algunes capitals de 
comarca.  Nosaltres la que presentem avui segurament no és la moció que 
faria la CUP, hem hagut de renunciar a algunes coses, s’incorporen altres 
coses que potser no veiem tan clar, però sí hem volgut agafar la moció que es 
va aprovar a Vic, que va ser pactada entre els grups de Convergència i Unió, 
Iniciativa per Catalunya Verds, Solidaritat per la Independència, la CUP i 
Esquerra Republicana.  Hem agafat aquesta de les diferents que hi havien pel 
Principat, perquè enteníem que era la que sumava bona part de les 
candidatures i partits doncs que més estan treballant perquè algun dia puguem 
votar i decidir sobre el nostre futur. 
 
La moció és molt llarga, com ha llegit el secretari, hi ha molts punts. Separaria 
per una banda una declaració simbòlica, que és la de declarar Vilanova i la 
Geltrú moralment territori català, lliure i sobirà; i per una altra banda hi han tota 
una sèrie de punts que el que fan és instar el govern de la Generalitat 
bàsicament a que vagi per feina, vull dir, que vagi fent via.  Sabem que des de 



 

l’Estat espanyol es posaran tots els impediments que es puguin, sabem que si 
hem de seguir aquestes lleis que són inamovibles, intocables, doncs no 
podrem preguntar mai al poble català quin vol que sigui el seu futur.   
 
Des de l’esquerra independentista tenim clar que hi han lleis, altres lleis, i 
algunes que són injustes.  Entenem que qualsevol llei que vagi en contra de la 
majoria d’un poble és de per si injusta, i per tant doncs no ens fa por contradir 
aquestes lleis i tirar endavant en un procés que per a alguns pot ser il·legal.  El 
problema és que clar, per a alguns el poble català no existeix com a ens, el 
poble català no té dret a decidir per ell sol, l’únic que reconeix és el poble 
espanyol i per tant doncs nosaltres no podem expresar què volem ser de 
grans, sinó que tota una altra sèrie de gent han de decidir què hem de ser els 
catalans algun dia. 
 
Per tant, com deia, presentem aquesta moció, que bàsicament encoratja doncs 
la Generalitat a seguir amb aquest procés, i amb la voluntat que s’hi sumi 
quanta més gent millor, i que algun dia els catalans puguem votar 
tranquil·lament si volem pertànyer a l’Estat espanyol o volem deixar de ser-ho.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Per posicionar el govern amb relació a 
aquesta moció, doncs permeti’m que apel·li una mica a l’esperit casteller que, 
de pas sigui dit, doncs aprofitarem per felicitar com a govern a la colla 
castellera de la ciutat, els Bordegassos, que aquest cap de setmana, com 
saben, van assolir una gesta si més no històrica per a la ciutat i per a la colla.  
Si el país és un castell, tothom hi té una posició important, tant se val que sigui 
l’enxaneta, com la crossa, com el que és de la pinya, només que n’hi hagi un 
que es descavalqui el castell no acaba pujant.  Per tant, entenem que fent 
aquest símil el procés que comencem val la pena que sobretot a Catalunya 
prenguem consciència que tots som membres del castell, que tots som 
castellers i que per tant és important que entre nosaltres mateixos no ens fem 
la traveta, perquè ja n’hi haurà que ens vindran amb els discursos que vostès 
coneixen. 
 
Per tant, en primer lloc apel·lar, diguem, a fer pinya tots al voltant del mateix 
castell i en aquest cas un castell que hi ha un procés dissenyat.  Fa una estona 
acabem de donar suport a una resolució aprovada per una àmplia majoria del 
Parlament de Catalunya.  No entenc, diguem, la necessitat de desmerèixer que 



 

el Parlament del país, que des del punt de vista del govern és la institució que 
representa la sobirania de Catalunya, hagi fet un pas que no havia fet mai, no 
sé si és el primer, l’últim, el penúltim o quin, però crec que els processos 
d’aquestes característiques van endavant quan els parlaments nacionals, i en 
aquest cas entenem que el Parlament de Catalunya és el Parlament nacional 
de Catalunya, pren una decisió en el moment que sap que tindrà majoria per 
fer-la, i en el moment que sap que el poble serà al darrere per fer-lo.   
 
En segon lloc, apel·lant novament a aquesta necessitat d’anar cap a la unitat, 
també ens agradaria que no perdéssim de vista les formes.  Em remeto a les 
paraules i a l’estil del president de la Generalitat que, insisteixo, per primera 
vegada en la història de la Generalitat, i per si alguns no ho saben, la 
Generalitat no és una Comunitat Autònoma creada arrel de la Constitució 
espanyola, sinó que és una institució que té moltíssims anys d’història i que el 
senyor Artur Mas és el 100 i molts presidents de la Generalitat.  Doncs que el 
president de la Generalitat ha fet un pas al davant, per primera vegada, ha dit: 
donaré la veu al poble, i per tant iniciarem un procés que té en primer lloc la 
constitució d’un nou Parlament de Catalunya, en e que hi ha d’haver una 
majoria que si dóna recolzament en el plantejament que ha fet el president, 
exercirà el dret a l’autodeterminació, sigui amb el permís de les lleis en aquest 
cas vigents de l’Estat espanyol, o sense, perquè insisteixo, és el poble de 
Catalunya el qui té la veu, i al qui li hem de donar la veu.   
 
Per tant, hi han alguns plantejaments de la seva moció i de l’acord, més enllà 
del que s’hagi fet en altres municipis, que la veritat no ens acaben d’acomodar.  
Per què?  Doncs perquè hi ha un procés que està molt clarament establert.  
Per tant, i com a tercer argument torno a remetre’m al president de la 
Generalitat en les formes, tot Europa ens mira. 
 
Potser no m’equivocaria si digués que els quinze dies que transcorren des de 
la manifestació de l’Onze de Setembre fins a la convocatòria... o fins a la 
dissolució del Parlament, han estat quinze dies que han canviat el món, si més 
no una part, perquè tot el món s’està plantejant arrel del que passa a 
Catalunya la possibilitat de que un nou Estat neixi avui, en contra del que molts 
podien haver pronosticat.  Per tant, el no córrer més del compte, el no intentar 
posar pells de plàtan a dins de Catalunya, en els que som aquí, i en el no 
donar imatges de desunió de tota una part molt important que podem 
representar, o aspirem a representar, el milió i mig de catalans i catalanes que 
van sortir al carrer, doncs és important, insisteixo, que mantinguem l’estructura 
del castell cohesionada, que mantinguem la pinya, que mantinguem les 
crosses, que mantinguem el tronc fins arribar a l’aleta, perquè l’aleta pugui ser 
feta i el castell no només es fagi sinó que es pugui desmuntar, no? 
 



 

Dit això, entenem i precisament apel·lant a aquest esperit d’unitat, que ara no 
és moment que ens posem jo diria pals a les rodes els que estem a la mateixa 
banda de la trinxera, doncs el grup municipal de Convergència i Unió i per 
instància el govern de la ciutat votarà a favor d’aquesta moció i recordant una 
vegada més això, que és hora de no volguer fer, jo diria ja no toca, ja hem 
passat el moment de veure qui la té més grossa, o el moment de veure –
disculpin l’expresió- o de veure qui posa l’accent més que un altre, no?  És a 
dir, hi ha un procés iniciat, definit, inequívoc en els plantejaments.  Per tant, 
cenyim-nos en el procés, i intentem sumar des del respecte a totes les 
postures.  És des d’aquest esperit que el govern doncs  votarà a favor de la 
moció, tot i dir que entén que alguns plantejaments potser no són estrictament 
necessaris.  Per exemple, la qüestió dels Països Catalans.  El qui us parla i els 
integrants d’aquest grup municipal i d’aquest govern tenen molt clar que no 
hem de renunciar mai a la unitat ni lingüística ni fins i tot nacional dels Països 
Catalans, però en tot cas que siguin ells els qui decideixin lliurement com 
nosaltres si volen seguir formant part de l’Estat espanyol o no.  Insisteixo, eh?, 
però malgrat aquestes qüestions de matisació, doncs el govern votarà a favor 
de tota la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament per anunciar el nostre vot.  Crec que en la moció anterior hem 
exposat clarament quin és el fonament i la posició d’Iniciativa en aquesta fita 
històrica i en aquest moment jo crec que important per al país, en la definició 
doncs del full de ruta que tenim per definir doncs això, la forma d’Estat que 
volem, el país que volem.  I en aquest sentit nosaltres ens remetem i volem 
remetre’ns al valor que té el posicionament conjunt de tota la ciutadania, i és 
en aquesta consulta, en aquest referèndum, i en tot cas amb el full que ruta 
que ha aplegat, és evident, s’ha de realitzar. 
 
Clar, entenc... la gent d’Iniciativa, doncs, en el nostre si doncs tenim gent 
independentista i gent federalista.  I com deia abans, volem perfectament 
poder fer un debat tranquil, serè, dialogant, amb argumentació clara per 
conjuntament construir aquest camí que ens digui com ens hem de definir i 
autodefinir, i que hi hagi de veritat doncs llibertat, llibertat plena a l’hora 
d’assumir aquest camí.  És cert que els posicionaments ideològics de cadascú 
ens fan fer campanya cap a allò que pretenem, i com doncs la CUP es 
defineix, és l’esquerra independentista, reclama doncs el seu projecte, 
compartit també segurament doncs amb altres formacions i en altres municipis, 
com l’esquerra independentista, i aquí doncs és el que s’està reclamant. 



 

 
Suposo que en aquest sentit doncs hi ha un handicap, o hi ha hagut un 
handicap, i és que fins ara no s’han presentat al Parlament de Catalunya, i en 
aquest sentit tenir una major incidència inclús en el text i en la resolució que 
s’expresava anteriorment, i que segurament doncs en aquestes noves 
eleccions convocades i que seran segurament doncs un moment plebiscitari, 
podem veure, argumentar i visualitzar doncs això, el programa de cadascú i el 
full de ruta que cadascú té.  Perquè si jo... si Iniciativa demanés doncs 
realment declarar moralment Vilanova territori català, lliure i sobirà, també 
voldríem demanar just, amb garantia de drets públics, sense retallades, i 
posaríem tot el nostre programa electoral i la definició ideològica del que 
creiem.  Creiem que ara és un moment en el que hem trobat en el Parlament 
de Catalunya, i per això és una fita històrica, un moment d’unitat per definir 
claríssimament aquest dret a autodeterminar-nos, i en aquest sentit nosaltres li 
hem donat suport. 
 
Anar en aquests moments més enllà, sense definir-ho conjuntament amb la 
població i escoltant la veu del poble, crec que podria ser contraproduent.  I en 
aquest sentit nosaltres ens abstindrem en els punts d’aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora Alcaldesa.  Para posicionar nuestro grupo.  Esta 
moción es muy extensa y dice muchas cosas.  A mi hay algunas que me 
descolocan, ¿eh?, como temas policiales.  La verdad es que me sorprende que 
el equipo de gobierno vote a favor. 
 
Sé que no es políticamente correcto, pero me sorprende, me sorprende mucho 
que algún integrante de su equipo de gobierno vote a favor, me sorprende.  
Tengo derecho, ¿eh?, tengo derecho a sospechar que… bueno, de que esto 
de la política a veces funciona así. 
 
Bueno, no voy a repetir de que es ilegal, pero es que a la legalidad tendríamos 
que someternos todos, porque si no ya he explicado antes lo que podría 
ocurrir, ¿no?   Sobre el discurso del miedo, yo le diré una cosa, señor 
Figueras, el discurso del miedo o lo que usted dice que es el discurso del 
miedo no lo digo yo, lo dicen empresarios punteros catalanes, esos que han 
hecho grandes empresas y esos que han hecho Catalunya grande, son los que 
hacen ese discurso que usted dice del miedo, nosotros creemos que es un 



 

discurso realista.  Nosotros creemos que es un discurso que analiza las 
consecuencias, por una parte económicas, que traerá a Catalunya. 
 
De todas maneras, hay otras consecuencias que no son sólo económicas, 
como crear división, por ejemplo, como… yo creo que esto no va nada a favor 
de la cohesión social.  Esta moción lo que pretende es levantar fronteras 
donde no las hay.  Ya he dicho que divide.  Esta moción habla de derechos 
colectivos en contra de derechos individuales, y nosotros creemos que… 
nosotros no vamos a votar a favor de que personas que hayan nacido en 
Madrid o hayan nacido y crecido en Madrid, o en Burgos, o en cualquier otro 
lugar de España, dejen de ser de la misma nacionalidad que nosotros.  
Nosotros vamos a votar en contra de que… sí, señor Sánchez, usted se ríe, 
pero yo voy a votar en contra de que nuestras familias o parte de nuestras 
familias pasen a ser extranjeras.  Nosotros vamos a votar en contra de eso. 
 
Y nosotros nos sentimos tan catalanes como el resto, pero el discurso que 
hacemos es el mismo discurso que harían o hacen, o han hecho personas 
tan… me parece que tan catalanas y han hecho tanto por Catalunya como 
Juan Marsé, como Francesc de Carreras, como Pau Gasol, como Marc Gasol 
o como Montserrat Caballé, o como José María Sanz. 
 
Lamentamos mucho que en momentos de tantas dificultades se apoye estas 
aventuras tan peligrosas y simplemente les vamos a decir que nosotros vamos 
a votar en contra de que nuestras familias dejen de ser de la misma 
nacionalidad que nosotros, de crear división y por supuesto vamos a evitar 
que… o vamos a intentar evitar que ocurra lo que nos están advirtiendo las 
grandes empresas catalanas, las que han hecho Cataluña grande.  Muchas 
gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Més paraules?  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Impresionant... El PSC a Vilanova treballa perquè Catalunya pugui decidir 
plenament sobre el seu futur.  Dit això, el model i l’encaix de Catalunya 
respecte la resta del món, federalisme a Espanya, Estat associat amb 
Espanya, Estat propi, dins i fora d’Europa, etc., etc., no considerem que sigui el 
debat que representa a la majoria de catalans en aquests moments històrics.  
Primer ens cal saber on som i això vol dir celebrar una gran consulta popular 
per conèixer com i de quina manera els catalans volem ser governats en el 
futur.   
 



 

Una societat avançada com la catalana, tant interdependent, hiperconnectada, 
permeable i repleta d’interessos, sovint oposats, no ho oblidem, no li convenen, 
al nostre entendre, les declaracions unilaterals i els canvis dràstics produïts per 
una institució com el Parlament.  I per què?  Doncs perquè els parlaments, al 
nostre entendre, se’ls escull per representar els països durant quatre anys, 
només quatre anys.  Tot i que les decisions que penen és recomanable que les 
adoptin pensant en el mig i llarg termini, el que aquesta moció planteja per a 
nosaltres ho desborda tot.   
 
Des del PSC creiem que una decisió tan enorme com l’exercici de la nit al dia 
de la plena sobirania, no ha de sorgir de les institucions, tal i com reclama la 
moció, sense haver escoltat abans de res el poble de Catalunya.  Per aquests 
motius nosaltres hi votarem en contra, però també, deixin-m’ho dir, per motius 
tan radicalment diferents com els que planteja fins fa un moment el Partit 
Popular.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per contestar breument algunes de les coses que s’han dit.  Senyor 
Figueras, no desmereixem la declaració del Parlament, ni el que fagi el seu 
president.  Al revés, vull dir tant de bo hagués passat abans, però no la volem 
desmerèixer en cap cas. 
 
Quan parlava de que potser no se senten còmodes en algun punt, la moció la 
tenen des de dilluns i estàvem oberts i disposats a parlar-ne.  Vull dir, per això 
entenem que no hi hauria d’haver hagut cap problema.  I per una altra banda, 
pel que ha comentat dels Països Catalans, òbviament des de la CUP, si el País 
Valencià o les Illes no decideixen lliurement el seu futur, no entenem una altra 
manera de que es puguin sumar a un possible Estat lliure i independent.  
Òbviament no enviarem tancs, perquè si fos per nosaltres no tindríem exèrcit, 
per tant en tot cas quan ells decideixin i quan ells creguin, que nosaltres 
treballarem perquè així sigui, però òbviament per convèncer la gent, no 
entenem una altra manera, un altre sistema. A part d’això, agrair-los òbviament 
el vot favorable. 
 
Per altra banda, respecte al PP.  Senyor Álvarez, sí, hi ha algun empresari que 
ha sortit dient que no li sembla bé.  Tampoc han sortit en massa, o almenys 
aquesta no és la sensació que hem tingut nosaltres.  Per altra banda, els 
empresaris bé, doncs tenen el pes que tenen, però vivim en una democràcia, 
entenem que és un procés democràtic i per tant allò d’una persona un vot, 



 

pues el senyor Lara o qui sigui doncs tindrà el seu vot i anirà i votarà, i els que 
estem aquí doncs cadascú tindrem el nostre vot, i el que en surti majoria doncs 
entenem que així s’ha de respectar. 
 
Quan parla de creació de divisió, home, doncs preguntem a la gent.  És que si 
un 70% de catalans, i poso 70 o en podria dir 60, no ho sabem, volen un Estat 
independent, no sé qui crea la divisió, si el que obliga al 70% d’un poble a 
seguir pertanyent a un país, o els qui volen que aquesta majoria -possible 
majoria, no ho sabem, perquè no ho hem preguntat- pugui fer allò que desitja.  
Entenem que la divisió l’estan creant al no deixar preguntar a la gent què és 
allò que vol. 
 
Quan diu lo d’aixecar fronteres, sí, sí, sí, volem aixecar una frontera, no 
posarem ni gossos, ni parets ben altes, ni no sé què; no, no, però estem 
plantejant òbviament aixecar una frontera, no ens n’amaguem, de veritat, 
volem aixecar una frontera. 
 
I respecte a lo de tenir famílies fora, doncs home, si això ha de ser un gran 
problema, conec moltíssima gent que té família a Itàlia, a França, es truquen, 
poden anar amb avió, poden anar amb tren, es veuen... Vull dir, no té més 
problema.  Al revés, segurament preferiria tenir família desgraciadament a 
Perpinyà, que pertany a l’altra banda i estan en un procés doncs molt diferent 
del que puguem estar aquí, que tenir-los a Galícia, no per una altra cosa que 
per la proximitat.  Vull dir, entenc que la frontera no és un gran problema i 
deixo de veure la família perquè ara ells són espanyols i jo català, doncs home, 
per sort el món ja no funciona així. 
 
I bé, només això, agrair el vot favorable a Convergència, i en aquest cas 
l’abstenció a Iniciativa, doncs que permetran l’aprovació d’aquesta moció.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Sí, senyor Álvarez, breument. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Un pequeño apunte.  He hablado de muchas más cosas, pero sobre la familia 
que usted dice: podrán ir en avión, solo le digo una cosa, estamos hablando 
también de sentimientos, por favor, no frivolice sobre los sentimientos de otros 
catalanes, que son tan catalanes como usted, tan catalanes como usted, y que 
no frivolice sobre sus sentimientos, porque eso no es correcto, digamos que no 
es correcto. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Jo crec que ja està tot dit.  Vots a favor de 
la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  Queda aprovat amb els vots a favor 
del govern i de la CUP, el vot en contra del Partit Popular i del Partit Socialista, 
i l’abstenció d’Iniciativa. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) i CUP (3) = 12 vots 
  Vots en contra: PSC (6) i PP (2) = 8 vots 
  Abstencions: ICV = 2 vots 
 

 
19.  MOCIÓ DEL PSC PER UN PLA DE XOC PER L’OCUPACIÓ A 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Els darrers mesos hem anat veient com tant des del govern de l’Estat com des 
del govern de la Generalitat s’ha optat per retallar en polítiques adreçades al 
foment de l’ocupació. Algunes d’aquestes mesures han rebut mocions en el 
nostre Ple municipal que han estat aprovades per àmplies majories, quan no 
per unanimitat, en un desig de fer que qui tingui competències en aquest àmbit 
les exerceixi per sortir de la situació de crisi econòmica però sobretot laboral al 
nostre país i en concret a la nostra ciutat.  
 
El GM Socialista creu que és hora de prendre la iniciativa des del municipi, i 
aprofitar millor l’actiu que representa el magnífic equip humà de l’IMET.  
 
Presentem una alternativa per abordar aquest tema, una alternativa a la 
paralitzant dependència actual del Departament de Treball de la Generalitat i 
del Ministeri d’Economia i Treball de l’Estat. Són una sèrie propostes que 
inclouen unes línies de treball per tal que, com a mínim, la gent de la nostra 
ciutat no se senti tan desemparada en veure que no hi ha iniciatives prou 
convincents liderades des del govern municipal. Fins ara, o bé al Ple o bé al 
Consell Rector de l’IMET, hem intentat aportar la nostra visió sobre aquest 
tema, però sense que se’ns hagi fet gaire cas. Sempre s’ha donat com a 
excusa que no arriben diners de Madrid via Generalitat per fer res.   
 
Creiem que és una necessitat de la ciutat i estem convençuts que malgrat no 
poder decidir des del govern, és la nostra responsabilitat presentar actuacions 
per millorar la situació en aquest àmbit. No diem que no s’estigui fent res, sinó 
que el govern no creu en l’IMET, ni en les politiques d’ocupació, i per això en 



 

aquests darrers mesos l’organisme viu moments de rebaixes i de manca de 
rumb polític. 
 
Per tot això, el grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Prioritzar l’execució de les polítiques d’ocupació, involucrant al 
màxim tots els departaments de l’Ajuntament i sobretot treballant conjuntament 
l’IMET i l’Àrea de Promoció Econòmica. En aquest sentit s’aturarà qualsevol 
traspàs de personal de l’IMET a l’Ajuntament. 
 
SEGON. Elaborar un Pla de xoc per l’ocupació, amb l’objectiu que durant el 
període d’octubre de 2012 a juny de 2013 s’arribi al 75% de les persones 
aturades de Vilanova i la Geltrú a través d’accions formatives, d’orientació, 
d’emprenedoria o d’ocupació. 
 
Aquest pla de xoc inclouria, a grans trets, les 12 línies de treball següents: 
 
1)  Incrementar en un mínim de tres persones el servei d’orientació de 

l’IMET, amb professionals procedents de l’Ajuntament. 
 
2)  Ampliar i enfortir la xarxa d’empreses amigues de l’IMET, impulsant la 

signatura de convenis de col·laboració per les accions formatives de 
l’IMET. 

 
3) Mantenir el TIMOL i el MATI. 
 
4)  Oferir un paquet de cursos de formació des de l’IMET que arribi a un 

mínim de 1.000 persones aturades, amb una mitjana de 300 h de 
formació per a cada una d’elles. 

 
 En el disseny d’aquests paquets es prioritzaran els àmbits de treball en 

els que la ciutat pugui generar ocupació, siguin apostes de futur o àmbits 
que permetin reconvertir persones cap a d’altres ocupacions. En aquest 
sentit apuntem: Noves tecnologies - atenció a la dependència - 
restauració – turisme - comerç de proximitat - nàutica - rehabilitació 
d’edificis.  

 
 Aquests cursos es realitzaran amb professionals de l’IMET, personal 

municipal i dels Organismes Autònoms. 
 
5)  Realitzar un projecte de col·laboració Social, a través del qual persones 

aturades que cobren la prestació d’atur, realitzin treballs d’utilitat social.  



 

 
6)  Potenciar el Club de la Feina, incrementant amb tres professionals de 

l’ajuntament l’equip de tècnics d’ocupació que treballa en el Club de la 
Feina i la Borsa de Treball. També s’incrementarà el nombre d’ordinadors 
d’ús públic.  

 
7)  Introduir mesures fiscals i de suport a l’ocupació amb clàusules socials als 

plecs les licitacions públiques de l’Ajuntament i bonificacions a les 
empreses que contractin indefinidament. Prioritzant en els dos casos als 
col·lectius amb més dificultats d’inserció (joves, majors de 45 anys...).  

 
8)  Crear de manera immediata la finestreta única perquè els emprenedors 

realitzin els tràmits amb l’Ajuntament a l’hora de muntar una empresa. 
 
9)  Dissenyar cursos, càpsules, tallers... en els que hi puguin participar un 

mínim de 500 emprenedors i emprenedores. 
 
10)  Adequar més espais per emprendre, com un viver d’empreses a les naus 

de PIVSAM. 
 
11)  Ampliar l’oferta del Cowork i explorar noves polítiques que afavoreixin 

l’economia social a través de cooperatives. 
 
12)  Establir un sistema de micro-crèdits per a emprenedors procedent d’una 

borsa d’inversors solidaris locals amb participacions petites i de la 
negociació amb l’obra social d’entitats bancàries del territori.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
El secretari ha llegit la moció, que és llarga, però bàsicament neix amb les 
següents idees.  En primer lloc d’una constatació, coneguda i patida pel 
conjunt de la ciutat, que és l’increment de l’atur aquests darrers anys d’una 
forma exponencial a la nostra ciutat i al conjunt del país.  I en segon lloc, 
quelcom que és més novedós, que ha estat progressiu però especialment més 
accentuat aquest darrer any, que ha estat la disminució de recursos destinats a 
la formació i a l’orientació dels aturats.  Hem tingut oportunitat al Ple municipal 
d’aprovar alguna moció denunciant aquesta reducció de recursos dels 
pressupostos generals de l’Estat i les conseqüències que ha tingut en els 



 

pressupostos de la Generalitat i per tant al final, com a últim perjudicat, els 
ajuntaments que prestaven aquests serveis. 
 
Vem tenir també l’oportunitat de discutir una moció fa uns dies, fa uns mesos, 
com a conseqüència d’una votació que es va produir al Consell Rector de 
l’IMET, en el que la majoria dels grups de l’oposició vam no aprovar, o no votar 
favorablement, votar en contra del Pla de Treball diguem-ne de l’IMET per als 
propers temps.  I crec recordar que va sortir el compromís en aquell debat, que 
ja deu fer tres o quatre mesos, que abans del 30 de setembre doncs el govern 
ens reuniria per parlar del possible nou Pla de Treball o de les prioritats de 
l’IMET en els propers temps.  Estem a primers d’octubre i no hem tingut ni una 
reunió amb relació a aquest tema, i pensem que era necessari fer algunes, 
més enllà de les (), una aportació amb relació a quines creiem que han de ser 
la reorientació de l’IMET.  Partint d’aquesta premisa, fonamentalment de la 
premisa del fet de la disminució brutal de recursos i de l’increment de les 
necessitats.  I d’una tercera, que informa necessàriament tot allò que es faci 
des de l’administració en la conjuntura actual, que és l’escassés de recursos, 
no?  I des d’aquesta perspectiva fèiem una proposta d’incrementar els serveis 
que es presten en l’àmbit de l’IMET, especialment en l’àmbit de la formació, del 
suport als emprenedors i de l’orientació, utilitzant recursos propis, utilitzant 
propis recursos de l’administració.  En el camp de l’orientació, incrementant el 
personal del servei d’orientació, amb personal propi de l’Ajuntament derivat a 
l’IMET per fer aquest treball, perquè aquesta tasca de primera recepció de 
grups de treball i de seguiment dels aturats que s’adrecen al servei d’orientació 
es pugui fer amb més mitjans.  En aquests moments, si no m’erro, hi ha dos o 
tres persones desenvolupant aquesta tasca amb suport d’altres, dos o tres 
només dedicant-se amb això.  Incrementar el número de persones que es 
dediquen a fer aquesta feina perquè es pugui doblar el número de persones 
ateses i que puguin fer el servei d’orientació, i que a més a més tinguin una 
major atenció i per tant que els grups siguin més reduïts, que la tasca de 
seguiment després en aquesta persona pugui ser més intensa, com a 
conseqüència de tenir més mitjans.   
 
Tres quarts del mateix pel que fa referència al Club de la Feina, que és un 
espai, més que un espai un servei que s’ofereix a les persones aturades 
perquè tinguin un lloc on poder doncs tenir assessorament per fer currículums, 
per fer una trucada, per fer una gestió, per posar-se en contacte amb una 
empresa, per rebre una orientació en un moment determinat.  I també que 
tingués una ampliació del personal, que finalment és el que possibilita en 
aquest cas doncs la realització del (). 
 
Pel que fa a la formació, també pensem que és necessari ampliar la formació, 
perquè s’amplien les necessitats i que no ens podem resignar a que pel fet de 
que no es donen subvencions per a la formació, deixem de fer-la, o la reduïm 



 

d’una forma notable.  I que per tant pensem com poder-ho fer, naturalment 
sense haver d’assumir el cost de les subvencions no rebudes.  Per tant, hem 
intentat fer una proposta en la que si abans rebíem 100 de l’Administració de la 
Generalitat, derivat de l’Administració de l’Estat, ara no els hagi de posar el 
pressupost municipal, sinó buscar alguna manera en què es puguin fer cursos.  
I hem pensat, i suggerim, la possibilitat de que els treballadors municipals, en 
la seva jornada laboral, tenim la fortuna de tenir un equip humà a l’Ajuntament 
molt qualificat i molt divers, tenim des d’un oficial electricista, passant per un 
arquitecte, un metge, un psicòleg, un ajudant de.. un assistent social, que per 
tant poden fer una pluralitat extraordinària de cursos de formació, adreçats als 
aturats, que evidentment anirien assumits en el cost de l’Ajuntament.  Que 
evidentment això genera dificultats en l’organització municipal?  Òbviament.  
Però es tracta de dir si aquesta és o no la prioritat i on es posa l’accent, 
donada la situació d’ara, que és la reducció brutal que hi ha hagut dels 
recursos d’altres administracions per fer aquest tipus de cursos.  Tres quarts 
del mateix en el servei d’emprenedors, als cursos adreçats als emprenedors.  I 
tant aquests cursos com els que van adreçats en els aturats, tenen una... vull 
dir que tenim un avantatge i és que com a conseqüència de no rebre 
subvencions, és una frivolitat, però vull dir que tenim una possibilitat i és que 
almenys no estàs encorsetat com en els cursos que vénen subvencionats, que 
hi ha una tipologia de cursos i a vegades penses: per a la nostra ciutat potser 
no és el que necessitaríem exactament, però t’hi has d’adherir perquè no tens 
una altra sortida.  Com a conseqüència d’això es pot fer un Pla de formació 
adreçat als aturats que sigui específicament per a les necessitats presents i 
futures de la nostra ciutat, per a aquells sectors que nosaltres creiem que són 
prioritaris, des de la nàutica, pensant en el sector industrial, o pensant en el 
sector serveis, com els temes vinculats a la dependència, o la restauració, o el 
turisme.  És a dir, adequar l’oferta formativa a les necessitats presents i a les 
apostes de futur que faci la ciutat. 
 
En aquest sentit també hi ha una proposta vinculada a la col·laboració social, 
que en el document que vam presentar i que els hi vam fer arribar a tots els 
grups i a la mesa de la qual parlava... sí, sí, a tots els grups, a l’alcaldesa, a la 
regidora i a tothom, i als membres de la mesa social, en la qual parlàvem 
també de col·laboració social.  I la col·laboració social implica recursos, no?, i 
en aquest cas el que posem és en la mesura del que sigui possible.  És una 
proposta que en el seu conjunt, més enllà de la col·laboració social que es pot 
fer o no fer, en funció de les disponibilitats pressupostàries, no té un cost 
econòmic per a l’Ajuntament, sinó que és la de prioritzar i de posar la proa de 
l’acció municipal en aquesta direcció.  Naturalment les propostes concretes 
poden ser millorables, perquè són molt extenses, i quan parlem de tres pues a 
lo millor és més adequat quatre o dos.  És a dir, es tracta de filar prim amb els 
responsables tècnics posteriorment, i naturalment amb les aportacions a tots 
els grups, però la filosofia és aquesta, la de posar el servei de la formació i de 



 

l’orientació ocupacional al conjunt de l’administració municipal.  Que creiem, 
sense ànim de polemitzar, que va en direcció contrària del que creiem que 
vostès han proposat.  Hi ha una proposta de retirar personal, de trasladar o de 
canviar personal de l’IMET, que es dedica a temes de formació, d’ocupació i 
d’orientació, cap a l’Ajuntament.  Pensem que això en aquests moments és un 
error.  No vol dir que on hagin d’anar no tinguin també feina, però em sembla 
que la prioritat ha de ser aquesta, i justament el que nosaltres proposem és el 
contrari, que és que destinem personal de l’Ajuntament, conjunturalment en les 
circumstàncies en les que estem, a l’Institut Municipal d’Educació i Treball per 
fer aquestes tasques.  I aquest és l’esperit de la moció, que la posem a 
consideració del govern i de tots els grups.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  En primer lloc passaré la paraula a la senyora 
Ariadna Llorens i després també al senyor Gerard Figueras. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, bona tarda, bona nit ja casi.  Nosaltres com a govern els hi hem 
presentat una transacció, amb la voluntat de que pugui ser aprovada. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perdoni, no he fet referència.  Clar, és que la transacció he acabat dient que 
crèiem que l’opció que vostès prenien nosaltres no la compartíem, no diem res 
més que això, és una dada.  I clar, el que nosaltres diem és que creiem que 
s’ha de passar personal a fer acció d’orientació i formació a l’IMET, i deixar de 
treure gent o de traspassar gent de l’IMET a l’Ajuntament.  Clar, la transacció 
que ens fan és justament canviar aquests dos temes. 
 
ALCALDESSA 
 
No, és deixar-los fora de la moció. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
D’acord, però com que creiem que canvia substancialment l’esperit del que 
nosaltres proposem, pues evidentment no la podem acceptar des d’aquest 
punt de vista.  Creiem que canvia l’esperit del que nosaltres proposem.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyora Llorens. 



 

 
ARIADNA LLORENS 
 
Doncs home, ho lamentem, perquè nosaltres teníem un ànim en aquest sentit 
de poguer apropar punts de vista.  Però bé, en qualsevol cas el que sí que els 
hi volem explicar en primer lloc és que compartim des de tots els punts de vista 
que la situació és gravíssima.  Aquest govern municipal té com a prioritat la 
lluita contra la desocupació, i cregui’m que treballarem el que faci falta, això 
que no es dubti.  És a dir, en qualsevol cas el que toqui, el que sigui, i per ànim 
de treball en cap cas crec que  ni nosaltres ni cap grup polític no estaria 
disposat a treballar contra aquest gran problema que és l’atur a la nostra ciutat, 
al nostre país i a tot el món, lamentablement, que tenim més a prop. 
 
Bé, jo també permeti’m que comenci dient-li que l’alcaldesa va proposar una 
mesa de ciutat, una mesa de ciutat on bàsicament vam tractar de fer 
aportacions en dos àmbits molt concrets; un era el de les urgències socials, i 
l’altre era l’àmbit de la desocupació, l’àmbit de la problemàtica d’atur.  I en 
aquest sentit vostè feia referència a una moció on ens van donar un termini de 
finalització de setembre.  Aquest govern municipal entenia que la mesa de la 
ciutat, que es va convocar el 19 de setembre, era el primer lloc, el primer tret 
de sortida per apropar a la societat civil -com es proposava en aquella moció 
originalment, eh?, tant ADEG, sindicats, sector pesquer, sector veïnal, sector 
d’hosteleria, sector de comerç, etc.  Per tant, nosaltres, en la nostra proposta 
vam entendre que el 19 de setembre era el lloc on d’alguna forma intentàvem 
començar a treballar, no tant per un Pla de xoc, perquè jo vull insistir, i en 
aquest sentit crec que val molt la pena subratllar-ho, aquesta ciutat en aquests 
moments té un Pla contra l’atur, un Pla aprovat per un Consell Rector fa 
mesos, al mes de juny, i per tant nosaltres estem en la línia d’aquest treball, 
però evidentment que tots els plans són millorables, i amb la que està caient, 
quants més ments i més creativitat tinguem entre tots, millor.  Per tant, aquesta 
era la voluntat del govern. 
 
També haig de dir, i en aquest sentit doncs em remeto a les actes de totes les 
comisions informatives, de tots els consells rectors, de tots els punts de diàleg 
amb l’oposició, que jo no he trobat mai una proposta concreta del Partit dels 
Socialistes de Catalunya.  La primera que trobo és la que surt a la premsa i la 
de la que vostè parla avui.  Per tant, realment la discusió en Comisió 
Informativa del que vostès proposen, ha estat impossible, ha estat impossible.  
El passat 2 d’octubre, en Comisió Informativa, aquesta regidora va posar sobre 
la taula novament la disposició de treballar en un document, un document 
conjunt per presentar a la mesa de ciutat, i de fet -tots els grups estan aquí 
presents- aquest tema es va discutir.  I en aquella ocasió el seu representant 
es va tornar a remetre a que vostès tenien un Pla i que ja el presentarien 



 

oportunament, en comptes de tractar de trobar diàleg en una Comisió 
Informativa. 
 
Dit això, dit això, si anem al contingut d’aquesta moció, miri, en primer lloc 
aquesta moció en moltíssimes coses que proposa, moltíssimes, trobem una 
similitud pràcticament idèntica a la presentada en el Pla d’ajust de l’IMET, 
pràcticament en un 80%.  És a dir, moltes de les propostes que vostès estan 
fent són propostes que ja han estat presentades per aquest govern municipal i 
consta en documentació, per tant no hi ha cap problema de presentar-ho, amb 
el Pla de xoc que va presentar-se a l’IMET contra la desocupació.   
 
Això sí, nosaltres en aquesta proposta hi trobem alguns errors, algunes 
omisions i també alguns contrasentits, que crec que val la pena posar sobre la 
taula.  M’hagués agradat més fer-ho en Comisió Informativa, perquè crec que 
és el lloc on hem de treballar aquests ponts de diàleg, però com que es 
presenta directament al Ple, doncs li comentaré directament al Ple.  En primer 
lloc, en el tema dels possibles errors.  Vostès parlen de dissenyar cursos, 
càpsules, tallers, en els que hi puguin participar un mínim de 500 usuaris.  Bé, 
actualment en l’IMET, en temes de programes d’autoocupació (), 
microempresa i tallers, superem els 1000 usuaris.  Per tant, vostès proposen 
500.  No, miri, és que nosaltres actualment ja en proposem 1000 de temes 
d’aquests.  
 
Parlen de reforçar el Club de la Feina i la borsa de treball.  Estem totalment 
d’acord, però creguin que aquesta és la primera vegada que des del govern 
municipal ens hem apropat als 4000 usuaris, 4000 usuaris per primer cop en 
temes de Club de la Feina i borsa de treball.  Aquesta documentació es va 
entregar i jo mateixa la vaig explicar en la mesa de treball del passat 19 de 
setembre. 
 
Parlen de més persones a orientació i diuen: bé, hem posat tres, però podria 
ser una, podrien ser dos, perquè vostès tenen tres o quatre persones.  Mirin, 
no, a l’IMET en tenim vuit, hi ha vuit persones, i consta a l’organigrama de 
l’IMET, hi han vuit persones dedicades íntegrament a orientació.  Ara, jo també 
li diria, escolti’m, en aquests moments vostès saben que les OTG, les Oficines 
de Treball de la Generalitat, estan posant sobre la taula tota una dinàmica de la 
reforma laboral del PP, on es demana necessàriament que per poder cobrar el 
subsidi caldrà justificar unes tasques d’orientació.  Malgrat la bona voluntat de 
l’IMET, no tinguem en compte que els aturats, en el moment que tinguin que 
justificar que estan fent tasques d’orientació, molt probablement i 
necessàriament, els hi agradi molt venir a l’IMET o no, hauran de passar per 
l’OTG.  Per tant, aquest és un tema que crec que també valdria la pena molt 
dialogar, eh?, però no són tres o quatre, no, tenim vuit.   
 



 

Això en quant a errades de les propostes, però jo crec que també hauríem de 
parlar d’omisions.  I aquest document té omisions jo diria que greus.  Una de 
gravíssima, pel meu entendre, és que en cap moment parlen de lo que és la 
formació reconeguda o la formació reglada, i això és una mica enganyar a la 
ciutadania, perquè cregui’m que en aquests moments, en un mercat 
competitiu, en un mercat limitat de recursos, en un moment on hi ha molta 
competitivitat a l’hora de trobar un lloc de feina, el que les empreses 
requereixen i el que les empreses demanden és que els treballadors puguin 
reconèixer i puguin presentar formació que realment estigui ben reconeguda.  I 
en aquesta línia estem treballant des de l’IMET i en aquest Pla que vostès 
proposen doncs a mi m’ha faltat trobar aquest fet, no?   
 
I de fet, un altre element que li voldria fer palès, en cap cas s’ha reduït la 
formació que es fa a l’IMET, sinó que s’ha augmentat, s’ha augmentat i d’una 
manera molt important.  I em remetré també a les diferents comisions i a les 
diferents documentacions on li podem demostrar que aquesta oferta de 
formació no només no ha disminuït sinó que ha augmentat, malgrat la caiguda 
de recursos.  
 
I finalment una segona omisió important, no fan cap menció especial al tema 
del jovent, quan nosaltres sempre hem apostat i hem cregut necessari, que és 
en el col·lectiu de la gent jove on cal fer més específicament un joc de treball 
de pla d’ocupació concret, orientat a aquest col·lectiu.  Com s’ha presentat en 
el Pla de Joventut, i com nosaltres també hem presentat en la passada 
Comisió Informativa. 
 
I finalment un contrasentit.  He parlat d’errors, he parlat d’omisions i ara li 
parlaré de contrasentits.  Nosaltres creiem que justament en el primer punt de 
la moció, on es parla de la necessitat de treballar conjuntament amb la 
Regidoria de Promoció Econòmica, que a més a més és una altra de les 
propostes també que vam presentar en el Pla d’ajust, per tant convenim amb 
aquesta necessitat i en aquest sentit me n’alegro molt, li haig de dir que 
nosaltres justament el que proposem és el de fusionar serveis, el que 
proposem és el d’intentar al màxim la coordinació, a l’intentar que les coses no 
estiguin en deu llocs, sinó que estiguin en una de sola.  I en aquest sentit 
creiem que el lloc idoni és Promoció Econòmica.  Per què pensem en 
Promoció Econòmica?  Doncs perquè és el punt on van les empreses, on 
s’adrecen les empreses i un punt de contacte essencial per al ciutadà.  
Nosaltres també parlàvem de l’oficina d’atenció empresarial integral, una 
oficina que ha de permetre ser un lloc de trobada amb l’empresari.  Per tal de 
què?  Per tal de fer créixer a les empreses, però també cuidar a les empreses 
de la ciutat, i alhora crear més empresa, crear més empresa en el sentit de 
promocionar l’emprenedoria i augmentant el sistema cowork, que nosaltres 
també ja hem dit en repetides ocasions que en aquests moments doncs tenim 



 

un èxit i per tant cal doncs augmentar el cowork i estem treballant en un segon 
cowork.  De totes formes, en l’àmbit de Promoció Econòmica crec que el 
regidor Figueras podrà ser molt més específic que jo mateixa. 
 
Bé, disculpi’m, a continuació, si em permeten, jo voldria també afegir alguns 
elements que val la pena tenint aquesta ocasió posar sobre la taula, d’accions 
que hem fet des de l’IMET i que justament van en la línia del Pla d’ajust, o de 
Pla de xoc contra l’atur. Nosaltres, com recordaran, havíem parlat de 
l’ampliació en un o dos PTTs  el Departament d’Ensenyament.  Són aquests 
estudis adreçats a joves entre 16 i 25 anys.  No només n’hem augmentat en 
dos, sinó que hem fet tres de nous, tres de nous dels quals el cinquè l’hem fet 
amb recursos propis cent per cent de l’IMET.  Per tant, en la línia d’aprofitar al 
màxim els recursos propis que tenim dintre de la casa.  Cregui’m que aquesta 
és una tendència que ha estat cabdal en la nostra visió de la regidoria, és a dir, 
aprofitem al màxim el gran recurs professional que tenim a la casa i així consta 
en els diferents documents i plans d’ajust que hem anat presentant.   
 
Vam parlar del projecte Far, reforçar el projecte Far.  També era un punt que 
nosaltres presentàvem com a interessant.  Doncs bé, teníem quatre instituts, 
ara ja en tenim vuit.  Parlàvem de sol·licitar noves homologacions, doncs fixin-
se, el passat 2 d’octubre –perquè això va així, va d’un dia per l’altre-, el passat 
2 d’octubre, quan vaig a presentar en la Comisió Informativa pertinent, que em 
sembla que va ser el dia següent, vam rebre l’aprovació per part del Servei 
d’Ocupació de Catalunya de vint homologacions per tal de fer certificats de 
professionalitat.  De les vint homologacions, només tres són repetides de l’any 
passat, perquè durant tot aquest temps hem fet una feina de creativitat i de 
treball per aconseguir apropar el màxim les homologacions a les necessitats 
actuals reals que té l’Institut Municipal de Treball.  Per tant, de les vint només 
repetim tres.  Això és mèrit, com vostè bé deia, d’un gran equip professional 
que treballa a l’IMET i que fa molt bé la seva feina.   
 
Acabem de signar un projecte Fita, amb Viu Comerç, que segurament n’han 
sentit a parlar.  En la línia de col·laborar estretament amb les empreses i les 
associacions del sector, empreses i associacions que realment creen ocupació 
i estem en aquesta línia.  Escolti’m, TIMOL, MATÍ, cregui’m, i ho hem dit, jo 
crec que aquesta és la quarta vegada que es porta en aquest Ple, no és una 
proposta del PSC, nosaltres estem totalment a favor i és una prioritat d’aquest 
govern que apareix en tots els plans de xoc contra l’atur que hem presentat 
des de la regidoria.  I també creiem molt important destacar dos elements: el 
treball conjunt amb la universitat, com hem vist avui en una moció que s’ha 
presentat amb l’EUPVG i també amb els nous cicles formatius, la formació 
professional també és un element cabdal i no la podem deixar exclosa d’un pla 
de xoc, ha d’estar present i hem de treballar entre tots quines toquen, quines 
no toquen, com per exemple hem intentat fer amb la mesa del ferrocarril. 



 

 
Miri, vostès ens acusen de rebaixes, vostès ens acusen de rebaixes i jo li 
pregunto: quines serien les rebaixes a hores d’ara si després de l’herència del 
tripartit l’IMET que vam heredat no hagués tingut un 1,6 milions d’euros de 
dèficit?  Perquè cregui’m que la situació seria ara molt, molt diferent, com seria 
molt, molt diferent si no ens haguéssim trobat amb sous entre el 15 i el 25% de 
promig per sobre de la mitjana de l’Ajuntament.  Creguin que les retallades de 
Madrid, que són brutals i que ho hem dit aquí en el Ple diferentes vegades, 
continuarien sent brutals però tindríem una miqueta més d’oxigen per poder-hi 
fer front d’una altra forma.  Per tant és cert, és cert, hi han hagut rebaixes, és 
veritat, i sap què passa?, que gràcies a aquesta bona gent de l’IMET, a 
aquests bons treballadors de l’IMET, hem aconseguit aprovar un nou conveni 
col·lectiu, que de manera voluntària ha reduït en 400.000 euros anuals les 
despeses de salaris a treballadors.  Creguin que no estic contenta, no em 
venia gens de gust baixar els sous als treballadors, eh?, no estem orgullosos, 
però això significa el compromís i el lideratge que hem aconseguit en un Institut 
Municipal de Treball on als treballadors se’ls hi té que felicitar per l’alt grau de 
compromís que estan expresant, i també l’actual gerència que fa una feina molt 
difícil i la fa amb molta bona voluntat. 
 
Per acabar, i no em vull extendre, que sé que m’he extés i és tard, però crec 
que és la nostra obligació: compartir idees, treballar en equip, dialogar, buscar 
solucions plegats, en problemes tan greus com són l’atur, aquesta és la feina 
de la política.  Perquè fer política no és només responsabilitat del govern, fer 
política també és responsabilitat de l’oposició.  I cregui’m, si l’actitud del PSC 
és de la premsa al Ple, difícilment trobarem llocs on poder dialogar.   Per tot 
això, vist tots aquests punts, nosaltres si no ens accepten la transacció doncs  
evidentment haurem de votar malauradament en contra de la totalitat d’aquesta 
moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras.   
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  També els demano disculpes perquè la 
meva intervenció doncs serà un punt llarga, però entenguin-la tan sols com a 
complementària de la que ha tingut la regidora Llorens, responsable política 
principal de l’Institut Municipal d’Educació i Treball.   
 
No obstant això, creiem que és escaient doncs per l’extensió de la moció 
plantejada pel Partit Socialista, doncs poder també donar una mica 
d’informació al respecte de sobretot la qüestió de la relació, del treball conjunt 



 

que es fa des de l’IMET amb Promoció Econòmica, i del que perquè entenem 
que determinades polítiques s’han d’impulsar des d’un espai i no des d’un altre, 
entenent que treballem conjuntament, no?  Per exemple, i per aportar més 
informació a totes les qüestions del cowork que la regidora ha expresat, 
sàpiguen que estem en feina de mesos per tal que en l’àmbit de les noves 
tecnologies es faci una tasca permanent des del ja existent espai cowork de 
Neàpolis, tant per captar noves empreses com per oferir-los formació i 
assessorament.  Així també estem ultimant les gestions per poder engegar un 
segon àmbit de treball compartit, de característiques similars al Neàpolis, però 
que aculli empreses d’un altre caire, per tant donar resposta a gent que tingui 
ganes d’emprendre i que no necessàriament ho fagi des de l’àmbit de les TIC, 
sinó d’altres àmbits diversos. 
 
Un segon àmbit de treball és que amb relació a la promoció i definició del 
model empresarial cooperatiu, que saben que en aquest Ple hem aprovat una 
moció per una àmplia majoria, si no per unanimitat, doncs a banda del manifest 
de suport a l’any internacional de les cooperatives, estem elaborant un seguit 
d’actes amb emprenedors i empreses de recent creació per tal de conèixer les 
possibilitats que els ofereix organitzar-se empresarialment com una 
cooperativa.  Una trobada formativa que tindrà lloc en el marc de la Fira de 
Novembre d’enguany. 
 
Tercer àmbit de referència.  Els projectes de promoció de l’emprenedoria que 
s’estan realitzant, preveuen a més a més reduccions en les taxes municipals 
per a totes aquelles persones que havent rebut una determinada formació, 
decideixin tirar endavant el seu propi negoci.  Per tant, adreçat directament a 
persones o que porten llarg temps a l’atur o que s’hi queden, volen capitalitzar-
lo i per tant els hi demanem que fagin un pas més, que s’integrin a la societat i 
que siguin valents per tirar endavant un nou negoci.   
 
Quarta referència, i molt important -s’hi ha referit la regidora Llorens-, la 
finestreta única empresarial, o l’Oficina integral d’atenció a l’empresa.  És un 
projecte elaborat des de l’Ajuntament, de manera transversal, liderat des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, que pretén centralitzar totes les 
informacions i gestions tant dels emprenedors, com dels inversors, com dels 
empresaris.  Amb un doble rol, l’un, acompanyar el teixit empresarial i 
d’emprenedors ja existent avui a la ciutat, però sobretot i molt important, anar a 
cercar la creació de noves empreses i de noves inversions en les línies de fer 
més atractiva la ciutat per a la gent amb ganes de crear llocs de treball. 
 
Cinquè. De manera complementària també estem oferint als emprenedors 
formació i assessorament, no només per iniciar el seu projecte, sinó també per 
consolidar-lo, amb plans d’acompanyament i de tutorització. 
 



 

Sisè. Formació permanent, també de forma coordinada entre l’IMET i Promoció 
Econòmica.  Per tal de promoure la formació permanent a les empreses del 
territori, des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’està donant un ampli 
suport a l’Escola de Direcció de Petita i Mitjana Empresa de l’ADEG, amb la 
qual tenim un conveni per al curs que acaba d’iniciar-se i que per tant pot 
donar resposta a molt del teixit empresarial, de PIME sobretot, que tenim a la 
ciutat i al nostre entorn. 
 
Setè.  L’Ajuntament té convenis a més a més amb dues línies de finançament 
per a emprenedors i empreses de recent creació.  D’una banda, la xarxa 
d’inversors privats BANC (Business Angels Network Catalonia) i de l’altra 
també tenim un conveni de col·laboració amb la Caixa per poder tirar endavant 
microcrèdits a emprenedors de la ciutat. 
 
Finalment un conveni amb l’ADEG, Associació d’Empresaris del Garraf, pel 
qual l’Ajuntament passa a formar part, de fet ja és part del fòrum local 
d’inversors, per ajudar a trobar finançament i a connectar des d’un punt de 
vista estrictament municipal gent amb idees per fer empresa i gent amb capital 
per poder ajudar aquestes empreses. 
 
Simplement un seguit d’informacions en les que, per acabar i per 
complementar la bona exposició que ha fet la regidora Llorens, només els 
demanem una cosa, aquests són projectes que porten més d’un any de feina, 
que porten al seu darrere doncs tècnics municipals, treballadors de l’IMET i fins 
i tot convenis i feina d’associacions, el teixit empresarial i productiu de la ciutat, 
que ara ens sembla que no és el moment de tirar endarrere.  Per això els 
demanàvem la transacció i els torno a demanar jo també, sumant-me a la 
regidora Llorens, home, que respectin que el govern s’organitzi com ell millor 
cregui.  La nostra prioritat és crear ocupació, la nostra prioritat és formar, la 
nostra prioritat és donar respostes a la gent que s’ha quedat sense feina i a la 
gent que vol tirar endavant empresa.  I permeti’m que compartint la prioritat i 
compartint molts dels punts que vostès plantegen en la moció, el govern es 
pugui organitzar de la manera que cregui millor i que per tant aquestes 
polítiques les puguem impulsar conjuntament unes des de l’IMET i altres des 
de la Regidoria de Promoció Econòmica.  Si no deixen treballar al govern, 
haurem perdut un any de feina i d’esforços en un dels àmbits prioritaris per a la 
ciutadania de Vilanova.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Ara obrim un torn de paraules.  Senyor 
Claver. 
 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, nosaltres hem llegit aquesta moció amb 
atenció.  De fet és la constatació d’una preocupació que tenim tothom, tothom 
estem preocupats per polítiques d’ocupació, per polítiques de formació.  No és 
mèrit de ningú.  Però sí que reconeixem un mèrit, que el principal partit de 
l’oposició ha fet un gest d’una aportació.  Potser no sigui en el lloc, sigui el 
Consell de l’IMET, senyora Ariadna Llorens, sigui la Comissió, no ho sé, però 
també aquest Ple té dret a parlar de tot això i creiem que també és un lloc on 
pot el principal partit de l’oposició fer una proposta.  Vostès ja han dit que 
moltes coses les comparteixen, o sigui que tampoc estem tan lluny 
d’entendre’ns, no estem tan lluny d’entendre’ns.  Bé, jo primer i des del nostre 
grup aquest reconeixement de que evidentment el grup principal de l’oposició 
ha fet un gest.   
 
Nosaltres no desqualifiquem el govern, evidentment que el govern té una 
política a l’IMET i té una política de promoció econòmica de la ciutat, però pot 
ser que en aquest sentit sí que ens apropa una mica més, pensem que no és 
suficient per a aquests greus moments que tots pensem que estem passant.  
Per tant, creiem i des del nostre grup una mica demanem al govern atengui 
aquesta proposició.  No vull entrar en polèmiques.  En aquest Ple ja hem parlat 
del posicionament que vam tenir tots els grups municipals al Consell Comarcal 
en un moment que es va presentar un Pla.  Tots ells van dir el mateix, que això 
no és un Pla que incentivi la formació, ni per a l’ocupació, sinó d’un ajust 
econòmic.  Tot això ho hem dit i ho hem discutit també aquí.  En aquests 
moments també () no és intentar crear polèmica, sinó us ofereix una 
possibilitat, que els grups aquí tenim tot el dret de poder aceptar o no, o 
considerar de que ajuda al que està fent el govern. 
 
Senyora alcaldessa, jo no crec que intentem fer la trabanqueta, perquè en 
formació i en ocupació crec que malauradament en sortirem tots si ens 
critiquem entre nosaltres.  Res més, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.   Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, diverses coses, i abans d’entrar en detall algunes de molt concretes i 
bàsicament que són les conclusions pràctiques de la intervenció, que és que 
nosaltres no sabem valorar des del desconeixement si és positiu o no que 
passin uns treballadors d’un lloc a l’altre d’acord amb la planificació que fa el 
govern.  No ho sabem valorar, ens falta informació per saber si això juga en 



 

contra de determinada línia o a favor de determinada altra línia, i per tant 
nosaltres sí que la frase de “en aquest sentit s’aturarà qualsevol traspàs de 
personal de l’IMET a l’Ajuntament” demanem temps per poder estar d’acord 
amb aquesta frase i per poder estar informats sobre això.   
 
Segona cosa.  Vam estar durant molts mesos arrossegant un... dues coses, 
d’entrada una sensació de que l’espai del Consell Rector de l’IMET no era 
l’espai on s’estava discutint i en procés d’elaboració propostes des de tots els 
àmbits que estaven allà presents, sinó que anàvem a remolc d’una sèrie de 
retallades, etc. i que el Consell Rector de l’IMET, poc o molt, servia per a això 
en aquest darrer any, és a dir, no com un fòrum constructiu, etc., sinó com un... 
l’últim escull que havien de passar una sèrie de retallades, urgents sempre, 
etc.  Això era una sensació, d’una banda.  I de l’altra una proposta d’acord de 
ciutat que finalment, per diverses raons i per diversos plantejaments, va acabar 
desembocant en la constitució d’una mesa per a l’impuls econòmic i no sé si 
continua... cadascú l’anomenat de la manera que vulgui, acabarà dient-se la 
mesa i ja està, però en tot cas una mesa que sí que enteníem que era un 
espai, com potser el Consell Rector de l’IMET durant aquest any no havia 
estat, però sí un espai on posar en comú diverses propostes i en posar-se a 
treballar tots.   
 
Els espais es validen amb el temps.  No perquè el document fundacional ho 
digui que servirà per a això, servirà finalment per a això, sinó que haurem de 
veure amb l’experiència i amb el dia a dia si no només es reben propostes, 
sinó que hi ha un retorn.  En la reunió que hi va haver el 19 de setembre es va 
demanar doncs per exemple totes aquestes propostes que ara estan 
fraccionades en diferents institucions, regidories, àrees, etc., fins i tot a nivell 
de comarca, se’ns tingués informats perquè sinó nosaltres érem incapaços des 
de l’oposició de portar-hi res, si no érem coneixedors del ventall de coses que 
s’estaven desenvolupant.  És impossible, perquè clar, llavors fas la proposta i 
et diuen: no, això ja hi és.  Bueno, pues llavors m’expliques què hi ha i després 
faig propostes.  És a dir, d’una banda hi havia aquesta sensació en el Consell 
Rector de l’IMET, de l’altra és que hi ha aquest espai i sí que és cert que 
nosaltres entendríem com a més lògic fer aquestes propostes en aquest espai.  
El Ple és perfectament hàbil també per fer-les, però clar, entrar en el detall 
d’aquestes propostes, a manca d’aquest dossier que ens ha d’explicar tot el 
que s’està fent fins ara, tot el que ja existeix, i a manca de temps en un Ple per 
entrar a analitzar una per una les propostes, doncs potser no fan el Ple el millor 
lloc pràctic, a nivell polític òbviament, però a nivell pràctic per tractar 
cadascuna d’aquestes propostes.  Perquè si entréssim a nivell pràctic en el Ple 
mateix podríem dir justament perquè a nosaltres ens sembla que el tema de la 
finestreta única ha estat des del principi en el discurs del govern i en el Pla de 
Mandat del govern, i que bueno, esperem que no trigui gaire a materialitzar-se 
ja, perquè justament es parla des del dia zero de l’actual govern, amb la qual 



 

cosa nosaltres en un Pla de xoc no l’haguéssim posat entenent que ja ho està 
fent el govern, és a dir, haguéssim procurat posar propostes que no s’estan 
fent per aportar.  Entenem, per exemple, que nosaltres en la darrera reunió de 
la mesa per a l’impuls econòmic, de “la mesa”, proposàvem que calia un 
instrument financer municipal que captés estalvis individuals dels ciutadans i 
els reconvertís en inversió.  Enteníem que això havia de servir no només per a 
microcrèdits, sinó per a moltes altres iniciatives que requereixen de liquiditat, 
d’injecció de liquiditat a les empreses, a l’economia, etc., a una escala micro, a 
una escala més petita o de nivell local que és Vilanova, però igualment útil, 
igualment necessari.  I entendríem, doncs, que aquesta proposta respon, 
aquesta... la proposta dotze, d’establir un sistema de microcrèdits per a 
emprenedors, respondria cap aquí o discreparia de la que vam fer nosaltres, o 
seria diferent, però vull dir, la qüestió és... quedem d’acord ara?, és la 
mateixa?, no és la mateixa?  La dificultat en un Ple d’intentar llimar aquestes 
coses, posar-se d’acord, etc.  Que això no treu l’absoluta legitimitat i 
segurament l’efecte positiu que insistir en aquest tema i treure propostes 
polítiques i de programa, de programa diguéssim encarat a la generació 
d’ocupació al Ple, segur que també acaba sent positiu perquè recorda que està 
pendent, que hi ha un interès, que cal treballar-hi, etc.  L’únic que és certament 
difícil dir de cop estem d’acord amb tot això, amb la filosofia hi estem d’acord, 
però estar d’acord amb tot això així de cop i volta. 
 
I finalment, ja ho avançava ara, d’acord amb la filosofia que també vam 
expressar nosaltres a la mesa per a l’impuls econòmic, que era al marge de les 
certificacions per les quals òbviament ha de lluitar l’IMET, eh?, les 
certificacions dels estudis.  Òbviament la situació òptima d’un centre de 
formació ocupacional de ciutat és que tota formació que s’hi desenvolupi 
l’alumne en surti amb una certificació que sigui a més a més competent en el 
mercat.  Les certificacions estan molt bé, però si després no les reconeixen les 
empreses ni les reconeix ningú, no serveixen de gaire, no?  Per tant, ha de ser 
a més a més una certificació competent.  Però a manca del que semblava que 
era una espècie de tap que posava la Generalitat, o un endarreriment o el que 
fos, de que no hi havia ni subvencions per a estudis certificats, ni suficients 
certificacions, etc., nosaltres insistíem, insistim -ho vam fer a la mesa per a 
l’impuls econòmic-, insistim en que la filosofia de base, que és pensar totes les 
possibilitats possibles que té l’Ajuntament a l’abast per donar formació, encara 
que sigui sense certificar, perquè no hi hagi aturats aturats, no hi hagi aturats 
forçats diguéssim pel mercat laboral, que a més no puguin estar ocupats en el 
sentit formatiu i en el sentit d’activitat que li pot donar l’Ajuntament, doncs això 
per a nosaltres era, aquesta filosofia base que ha exposat en Joan Ignasi 
Elena al principi, és plenament compartida, la vam defensar a la mesa i la 
seguirem defensant i desconeixem en quin moment concret al darrer mes 
s’està en l’avanç d’aquestes propostes a l’IMET.  Esperarem a la propera mesa 
per tenir tota aquesta informació actualitzada, però llavors, anant a la qüestió 



 

pràctica, nosaltres entendríem que en el primer punt hi estaríem d’acord, 
excepte l’última frase, però no perquè no puguem arribar a estar-hi d’acord, 
sinó perquè no tenim elements ara per dir: estem d’acord que el Ple impedeixi 
el traspàs de treballadors, siguin quins sigui, de l’àrea que sigui, cap a la 
Regidoria de Promoció Econòmica en aquest cas.  Vull dir, en això no podem 
estar-hi d’acord ara, no sabem si en el futur, perquè no hem pogut analitzar els 
inconvenients i els avantatges d’aquest traspàs, les raons.  Les que ha explicat 
el govern ens semblen raonables, però probablement doncs hi ha reflexions 
més profundes a fer.  I llavors, llevat d’aquesta frase estem d’acord amb el 
conjunt de la moció i amb la filosofia de fons amb què s’ha defensat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bueno, després de les intervencions de tots els regidors no 
voldria... he sigut l’última i no voldria trigar molt en defensar la moció que ha 
presentat el grup municipal del Partit Socialista.  Per una banda els hi felicito, 
els hi felicito de que aportin idees, però també hem de tindre en compte de que 
sí és cert que el govern porta tot l’any, o des de que està governant, aportant, 
regulant, reformant la institució de l’IMET, però com ja s’ha debatit en aquest 
Ple més d’un cop, des de la Regidoria de Promoció Econòmica crec que 
aquest any s’ha fet moltes coses que poden donar a impulsar l’economia de la 
ciutat, que desgraciadament es troba com es troba, i sobretot el que sí que em 
va agradar com persona pràctica que sóc, és l’última reunió que vam tindre a la 
mesa de cohesió social, on no només estàvem els grups municipals que 
representen als ciutadans, sinó també hi havien altres elements, altres 
associacions i sobretot associacions empresarials que representen altres 
sectors de la societat, per tal de poder lluitar sobre la situació econòmica 
pèssima que té aquesta ciutat. 
 
Allà es van donar moltes idees, que es poden realitzar o que no.  Moltes d’elles 
estan recollides aquí, i em sembla molt bé.  Algunes idees les van fer 
associacions o empresaris que són aliens a l’administració, altres idees van 
sorgir d’altres grups municipals aquí presents que ja han parlat.  Jo crec que 
decidir la promoció o l’impuls econòmic de la ciutat no es pot fer en una sessió 
i amb una moció, no es pot fer.  Però ja li he dit que li felicito.  Per lo tant, el 
Partit Popular s’abstindrà en aquesta moció, el seu vot serà d’abstenció, 
perquè trobem que qualsevol idea que pugui millorar o impulsar l’economia de 
la ciutat sempre serà benvinguda, però jo crec que el lloc on s’ha de treballar 
són a l’IMET, a les Comissions o a la institució que hem creat, com és la mesa 
de cohesió social de Vilanova i la Geltrú.  Moltes gràcies. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Jo crec que si d’aquí molts anys algú veu la 
intervenció que he fet i la intervenció del govern, pensarà que el secretari s’ha 
liat i ens ha posat intervencions barrejades, perquè ha vingut amb una actitud 
de defensa de la feina que fan que no ha estat en absolut criticada.  Ha anat a 
abonar actitud com si haguéssim qüestionat el que s’està fent, que no ha estat 
el cas.  Ha parlat de que les rebaixes naturalment són culpa ta, ta, ta... quan jo 
no he parlat de rebaixes, només he constatat dos elements: un, la situació de 
l’atur és tràgica, això ho sabem tots, no ho dic jo, i dos, hi ha una rebaixa brutal 
de les subvencions d’altres administracions que fa qüestionar el paper de 
l’IMET.  I davant d’això aportem unes alternatives.  Unes alternatives que a mi 
m’hauria agradat que en el debat que vostè es va comprometre a tenir i que 
tindríem enllestit el 30 de setembre a través del govern municipal, quan vam 
aquí votar majoritàriament tots els grups en contra del pla que vostè havia 
presentat a l’IMET, ho haria fet.  Probablement si aquest escenari s’hagués 
produït, hauríem pogut debatre sobre aquestes qüestions, però és que no s’ha 
produït, i és que la majoria d’aquest Ple, setze regidors li van dir que el Pla no li 
semblava bé, no li semblava bé, i que per favor presentés un Pla, perquè el 
que havia presentat no era un Pla.  I fa quinze mesos que està governant, i la 
majoria d’aquest Ple li ha dit que no ha presentat un Pla que representi el que 
necessita la ciutat, i això és el que ha fet que nosaltres presentem una sèrie 
d’alternatives. 
 
Naturalment, el conjunt de mesures que es plantegen aquí, una darrere l’altra, 
són qüestionables, perquè són idees, perquè qui governa és vostè, perquè ha 
fet una intervenció d’oposició, però escolti està governant vostè i no ens ha 
presentat encara un Pla de treball de l’IMET i això és especialment greu, des 
del nostre punt de vista. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Això és fals... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Després li agrairia que cada vegada que algú li contradiu alguna cosa, no li 
digui que és un demagog o coses d’aquestes, perquè això jo crec que el diàleg 
afavoriria més que fes aquest comportament. 



 

 
Miri, nosaltres vam presentar això.  Ho vam presentar com un conjunt d’idees, 
que ens semblen raonables i que ens semblen positives.  Algunes que 
tècnicament poden ser qüestionables.  Endavant, perquè vostès tenen més 
informació en el sentit de que estan en el dia a dia de la gestió de l’IMET.  El 
document li vam enviar per correu electrònic, ja li facilitaré, perquè me l’han 
passat ara per veure’l el dia 28 de setembre.  Justament la mateixa setmana 
que el van presentar.  Sí, senyora Llorens, efectivament és així i li puc acreditar 
a través del correu electrònic, perquè m’imaginava que passaria una cosa 
similar. 
 
Li dic amb tota sinceritat, l’objectiu d’aquestes propostes tenen aquest caràcter.  
I per què fixa aquesta posició amb relació al no trasllat de personal?  Perquè 
no tenim el Pla que li vam demanar que portés, i ja tenen decidit aquest mes 
enviar set persones de l’IMET a l’Ajuntament.  I per tant això és determinant, o 
no és així, que tenen decidit aquest mes ja passar set persones de l’IMET a 
l’Ajuntament?  I clar que és determinant, aleshores posar aquest text, perquè hi 
ha aquesta decisió presa, que ja els hi han trasladat en els representants dels 
treballadors.  I com no tenim el Pla i han decidit fer aquest trasllat de personal, 
d’aquí la urgència de posar negre sobre blanc, que si es produeix aquest 
trasllat sigui com a conseqüència que efectivament entre tots hem pogut veure 
que es tracta que s’han traspassat polítiques d’orientació i de formació a 
promoció econòmica, però això ho hem de poder veure, perquè així vam 
quedar que ho faríem, perquè així la majoria vam dir que no ho vèiem clar en el 
document que havia portat fins aleshores.  Per això hi ha aquesta frase que fa 
referència als set treballadors, als treballadors, al no trasllat de treballadors, 
perquè és una decisió imminent.  I des d’aquest punt de vista nosaltres 
pensem que si passen tots aquests treballadors i després van passant els 
mesos mentres fem debats sobre el que ha de ser l’IMET, clar, el 
desmantelament –permeti’m l’expresió, utilitzi la que vulgui-, o l’afebliment o la 
pèrdua d’energia i de possibilitats que té l’IMET, és irrecuperable.  I des 
d’aquest punt de vista per això ens preocupa.   
 
I només una cosa final amb relació al projecte TIMOL i al projecte MATÍ.  Miri, 
tant de bo sigui així el que vostè em diu, jo no ho faig per fer demagògia, i li 
ben asseguro, i li ben asseguro, però també li ben asseguro que vostè em va 
dir en aquest Ple municipal que no entenia què havia passat amb un correu 
electrònic al mes de maig que havia arribat als professionals, que deriven gent, 
nanos que van al TIMOL i al MATÍ, però aquest correu existeix, i aquest correu 
es manté, i segueixen sense derivar-se nanos dels diferents espais on estan 
en aquests moments escoles, etc., al projecte MATÍ i TIMOL.  O no és veritat?  
Avui un professional pot derivar –i li recordo que ha acabat el curs, eh?, i n’està 
començant un de nou-, els del curs passat els han pogut derivar en el projecte 
TIMOL i projecte MATÍ?  Es així o no és així?  Si es poden derivar, jo retiro 



 

aquest punt, el punt del TIMOL i de l’IMET, però si vostè em diu que 
efectivament s’estan podent derivar persones del projecte MATÍ i del projecte 
TIMOL i que aquest mail va ser contradit per un altre mail en els professionals 
que deriven persones.  En definitiva, si la Candidatura d’Unitat Popular planteja 
aquest punt del personal per aquesta qüestió, jo en tot cas li comento si ho 
manté després d’aquesta dada que he aportat, i sinó pues el retiraríem, el punt 
aquest.  I finalment vull insistir que la nostra voluntat és la d’aportar, per això li 
vam trasladar a vostès i a tots els grups, el Partit Popular, la Candidatura 
d’Unitat Popular, Iniciativa, a tots els grups, al govern i a l’oposició, perquè 
poguessin parlar d’aquestes coses allà on correspongui.  Però li recordo que fa 
molt de temps que vam dir que ho faríem i fins ara no ho hem fet, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens, si us plau. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies. A veure, en primer lloc a mi m’agradaria dir que ho els hi agraeixo 
la possibilitat d’arribar a aquest Ple i poder parlar de les polítiques que s’estan 
fent des de l’IMET en contra la desocupació.  I comparteixo amb tots els grups 
polítics que és la principal, possiblement la principal preocupació de tots els 
que estem aquí, de tots i cadascun els que estem aquí.  Dit això, a mi em 
consta i en aquest sentit sóc molt, si vol, reivindicativa, que aquesta regidora 
en diferents llocs, en diferents aportacions, ha anat treballant per dialogar les 
diferents propostes, i lo que jo crec és que un grup municipal no pot agafar i 
dir: ho presento a la premsa i després ho presento en el Ple, perquè tots hem 
estat d’acord que això és d’un abast tan gran que és infactible tractar-ho durant 
un Ple.  Perquè vostè em reconeixerà que en això que presenta hi han 
omisions, falten coses, em reconeixerà que hi han inclús errades, li he explicat, 
i per tant no és l’àmbit on tenim temps per discutir-ho.  Nosaltres ens vam 
comprometre que abans del 30 de setembre faríem unes aportacions.  I el 19 
de setembre, en la mesa de ciutat, així va ser.  I de fet puc dir amb tot l’ànim de 
la felicitació, que tant la CUP, el representant de la CUP, com la representant 
del PP, sobretot el Quim, van fer una sèrie d’aportacions en aquella mesa de 
ciutat que a mi m’han revisat algunes idees que no teníem contemplades.   
 
Però ara miri, li vull llegir lo que va dir el seu representant a la mesa de ciutat.  
En dues hores, no, més de dues hores de sessió, l’única aportació del Partit 
Socialista en aquella mesa de ciutat va ser: “El senyor Joan Martorell explica 
que les línies estratègiques del PSC estan en el seu programa electoral i en el 
document que van enviar en el pacte de ciutat i explica que tindran present el 
que s’ha dit a la reunió i que ja faran les seves aportacions.”  I això és literal.  
És a dir, el Partit Socialista en mesa de ciutat es va limitar a aportar de que 



 

vostès ja dirien el que pensaven, quan tots allà lo que estaven fent era aportar, 
dir, expresar, explicar.   Si vostès treballen d’aquesta manera, doncs cregui’m 
que aquesta regidora doncs no és la seva forma de treballar.  Llavorens, quan 
jo dic en aquesta mesa de ciutat, home, doncs és el moment, dic: “molt bé, 
anirem a Comisió Informativa i a la Comisió Informativa ho tornarem a 
presentar”.  I en la darrera Comisió Informativa, recullo, del 2 d’octubre, del 2 
d’octubre, és a dir, fa justament poc menys d’una setmana, arribem a dir: “tots 
els grups polítics prenen l’acord de que es presentaran en Comisió Informativa 
les propostes amb relació a aquesta temàtica, amb la voluntat d’assolir un 
document conjunt per presentar en la propera mesa de ciutat”.  I això és el que 
vam dir en Comisió Informativa, i vostès ho mantenen i ho porten a Ple. 
 
Per tant, comprendrà que aquesta regidora tingui una actitud una mica, si vostè 
vol, una mica reivindicativa en aquest aspecte.  Perquè miri, sap què passa?, 
jo això crec que ho he intentat explicar vàries vegades, però també és possible 
que jo no em sàpiga explicar.  Però quan ens trobem davant d’un Consell 
Rector de l’IMET amb una situació econòmica límit, amb una dificultat per 
arribar a poguer cobrir les despeses més directes, amb una situació jo diria 
casi d’estrenyiment i contracció econòmica impossible de superar, aquesta 
regidora presenta un Pla d’Ajust que lo primer que fa és dir: primer de tot, 
primer de tot anem a intentar acabar l’any, primer de tot anem a intentar acabar 
l’any i presentem propostes econòmiques en la línia contrària al que havia 
estat passant fins a aquell moment, que era la de dèficits i dèficits, i augments 
de sous i un gerent que cobrava un vint-i...  bueno, etcètera, etcètera, etcètera.  
I aquell va ser aquell primer Pla d’ajust, dir: escolteu-me, primerament salvem 
l’any, i després diem: escolta, i a partir d’aquí presentem com podem millorar el 
servei.  En una moció es presenta: escolta, abans del 30 de setembre intentem 
engegar aquest tema.  I nosaltres ho engeguem i ens comprometem.  I 
comencem amb la mesa de ciutat i el 19 de setembre ho diem.   
 
Home, cregui’m que la perplexitat i la sorpresa és absoluta quan se’ns 
presenta una moció que ve via premsa, i que ni en Comisió Informativa ni en 
mesa de ciutat s’ha tractat, i que no s’ha pogut tractar perquè no s’ha 
presentat.  Llavors, des del nostre punt de vista i cregui’m que hem intentat una 
transacció, he començat dient que li demanàvem una transacció, amb tota la 
voluntat d’aproximació i de diàleg, i vostès m’han dit: no, miri, no li acceptem la 
transacció.  Doncs escolti’m, sincerament, eh?, jo crec que un govern, un partit 
com el PSC, amb una maduresa i amb una capacitat de govern, la que han 
tingut aquests darrers anys, que vostès actuïn com oposició de la premsa al 
Ple, doncs miri, no ens hi trobaran. 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Obrim un segon torn de paraules, i llavors passo 
també la paraula en acabar al senyor Martorell, per al·lusions.  El torn de 
paraules i de seguida li passo la paraula, senyor Martorell.   
 
JOAN MARTORELL 
 
És d’ordre, és d’ordre.  No, no penso parlar del contingut.  S’ha esmentat dues 
actes que no estan ni aprovades, per tant, jo al·lego indefensió.  Jo no he 
aprovat... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, no, no, perdó, no he esmentat actes, he esmentat... 
 
JOAN MARTORELL 
 
Noia, has llegit, eh? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, són els meus apunts de la seva intervenció. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Res, volia dir això, que eren dues actes en què jo no he tingut l’oportunitat de 
dir si era correcte o no i si allò que es deia recollia allò que s’havia dit. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell, la regidora rectifica.  Ha manifestat que va dir això i punto.  
D’acord.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas jo crec que hi han hagut algunes manifestacions que jo em 
quedo una mica perplexa, perquè és que tenim una facilitat ara per canviar els 
òrgans o els mecanismes de decisió, que al·lucino en aquests moments.  És a 
dir, en un moment determinat aquest Ple, sobirà i per majoria, acorda que no 
està d’acord en aquest sentit amb el Pla de xoc que es va fer o aprovar en el 
Consell Rector, i que abans del 30 de setembre s’ha de tenir un Pla de xoc que 
presenti el govern.  I resulta que algú, en aquest cas és el govern, decideix que 
ara el lloc d’establir, acordar i fer les aportacions és la mesa.  És que en cap 



 

moment es va decidir en aquest Ple que la presentació del Pla de xoc, o el Pla 
per solventar l’ocupació, s’havia de fer a la recent constituïda mesa, en la que 
entre molts objectius, entre tots segurament hem establert parlar de la inclusió 
social, de com hem de treballar en la lluita contra la pobresa, i que el 19 de 
setembre en aquest sentit, ostres, allà havíem de resoldre, de resoldre i 
clarificar, totes les polítiques ocupacionals que respecte a l’IMET havíem de 
fer.  Doncs perplexa, perquè miri, el nostre grup no va poder assistir aquest dia 
a la mesa i ens hem perdut el gran debat d’aportacions que havíem de fer els 
grups sobre les polítiques ocupacionals i formatives i d’orientació del nostre 
municipi i de l’Ajuntament.   
 
Crec que sincerament hem de ser rigorosos.  Hi ha una moció i un acord, hi era 
el 30 de setembre, i els grups ni en les diferents Comisions Informatives, i em 
sembla que a l’última crec que de forma desesperada intentava el govern fer 
un document, perdonin, i al nostre entendre i des de la nostra valoració política, 
que no tècnica, doncs era generalista, tornava a ser generalista en quant als 
continguts i a l’aplicació pràctica i real de com s’havien d’executar les polítiques 
d’ocupació i allà és on teníem realment que tenir el debat, doncs em sembla 
doncs ara, de veritat que estic realment perplexa, perquè aclareixi’ns quin és el 
full de ruta de decisió.  Si ho és el Ple, si són les Comisions Informatives o ara 
si ho hem traslladat a la mesa.  Perquè de veritat que exercirem segurament la 
nostra representativitat i el valor del vot el donarem.  Ara resultarà que la mesa 
és més important que aquest Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez... sí, primer passarem la paraula al senyor Arrufat i després 
ja contestarà les dues intervencions la senyora Llorens. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Val, el tema ha marxat, ha marxat de la formació ocupacional i jo ja m’estic 
perdent de la diversitat de debats que s’estan obrint.  Per tant, en resum: 
 
1.  (per interès del que volem que se’ns respongui a la CUP, eh?) Es 
traspassen aquests treballadors aquest mes?  Està decidit el traspàs?  Sí? 
Està decidit? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Insisteixo, insisteixo, el que va presentar aquest govern municipal, en el seu 
primer Pla d’ajust de l’IMET, va ser aquesta dinàmica de fer el traspàs de 
treballadors.  Si ho recordeu, al mes de juny, de fer aquest traspàs de 
treballadors.  Mentrestant, nosaltres, com que el conveni Ajuntament i conveni 



 

IMET no eren iguals, aquest traspàs tècnicament no era viable, perquè eren 
diferents convenis, diferents sous, diferents tipologies de contracte.  El conveni 
dels treballadors l’aproven en assemblea el passat dijous, però el Consell 
Rector de l’IMET es té que validar.  Per tant, fins que el Consell Rector de 
l’IMET no validi el nou conveni, en principi no es pot fer cap traspàs de 
treballadors.  Imagini’s si l’aportació és aquesta.  Vale, una. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Una.  Per tant, estem a l’espera del proper Consell Rector de l’IMET, o sinó 
abans d’una Comissió... el que sí que és... d’una Comissió Informativa se’ns 
expliqui el que sí que és evident que hi ha un neguit i ja fa mesos que dura, és 
de que se’ns presenti el Pla de treball de l’IMET.   
 
ARIADNA LLORENS 
 
Es va presentar a l’última Comisió Informativa. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Ah! 
 
ALCALDESSA 
 
No, és que... per això aquí estem parlant de la mesa de ciutat, però s’ha 
presentat a la Comisió Informativa, insisteixo. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Senyor Arrufat, està clar, senyor Arrufat, és que a mi em sap greu, però és que 
això és així.  I no es va presentar per dir: és aquest i punt, es va presentar per 
dialogar i obrir un temps de debat, que abans de la propera mesa de ciutat les 
forces polítiques arribéssim amb un discurs comú davant de les institucions de 
la ciutat.  És a dir, diguem, home, primer els polítics posem-nos una mica 
d’acord, i després a la mesa de ciutat intentem aportar les idees.   
 
Escolti’m, senyora Sánchez, tres d’octubre, eh?, és veritat, del 30 de setembre 
al 3 d’octubre han passat tres dies.  Disculpi’m, té raó, tres dies, disculpi’m. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, és obvi que en la meva intervenció anterior probablement m’he equivocat 
quan he parlat de la mesa de ciutat, o la mesa per l’impuls econòmic, com 
l’espai on parlar això.  () fet un monogràfic d’ocupació i per tant es tocava això 



 

però de forma lateral, no és l’espai on s’havia de retre comptes del Pla de 
formació ocupacional preparat per l’IMET, sinó de l’ocupació en general, vam 
treballar una pluja d’idees en aquest espai, on també sortia formació 
ocupacional i per tant és evident que són espais diferents. 
 
Bé, s’ha de posar solució a això.  O sigui, no es poden repetir discusions sobre 
aquestes en un aspecte tan important com la formació ocupacional.  Per tant, 
posem-nos d’acord com sigui en Comissió Informativa, i no tinguem tots 
permanentment la sensació de que estem desinformats, desencaixats, mal 
informats o com sigui, perquè no es reprodueixin permanentment aquestes 
discusions, perquè ja potser és el quart o el cinquè Ple on es té aquesta 
mateixa discusió, que no tenim un Pla clar, o els altres que sí que l’han 
presentat, que aquest Pla és... etc.  
 
Per tant, nosaltres demanaríem que en la propera Comissió Informativa ens 
posem d’acord perquè això no juga a favor absolutament de ningú, ni de la 
formació ocupacional, ni del debat d’aquest Ple, ni de les aportacions que 
puguem fer, ni de la salut de tots plegats a l’hora de posar-nos d’acord en el 
debat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, perquè crec que... un segon, senyor Elena, la gent que ens 
està escoltant... vull resumir perquè s’entengui.  La mesa de ciutat va ser el 
19?, el 19 de setembre.  Allà, com bé ha dit, diferents agents, tots els agents 
de la ciutat, empresarials, sindicals, veïnals, grups polítics del Consistori, van 
fer... primer es va fer una exposició del que hi havia a la ciutat i després es va 
fer una pluja d’idees, que va ser molt enriquidor.  Però al cap de poques... 
d’una setmana i mitja, el 3 d’octubre, a la Comisió Informativa, es va presentar 
el Pla que s’havia compromès el govern a presentar.  I aquest Pla, el mateix 
dia 3, no abans per respecte a la Comisió Informativa, que és on hem de 
parlar, es va enviar a tots els membres de la mesa de ciutat perquè ho 
tinguessin per tal de poder-ho conèixer abans de la propera reunió de la mesa 
de la ciutat.  He volgut fer un resum ràpid de com han anat les coses. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Simplement per puntualitzar.  Perdonin l’absència de la CUP a la reunió 
aquesta de la Comissió Informativa perquè hi havia cinc reunions convocades 
el mateix dia en una franja horària bastant similar, amb la qual cosa ens és 
impossible multiplicar-nos més.   
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
No, no li he recriminat, eh?, però he volgut dir lo que s’havia fet, perquè alguns 
deien que no hi havia hagut una Comisió, alguns deien que no hi havia hagut 
una altra cosa, i les coses han anat així: 19 de setembre i 3 d’octubre  Comisió 
Informativa.  Per tant, el Pla es va presentar a la Comisió Informativa, que és 
on ha de ser, però tot i així valorar molt positivament la mesa de ciutat, on es 
van fer aportacions molt interessants, que penso que és molt bo tenir-les 
present.   
 
Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies.  Jo no vull canviar el to que he utilitzat tota l’estona, malgrat que 
considero que la intervenció de la senyora Llorens ha estat absolutament 
desafortunada i que no té res a veure amb el to que he utilitzat constructiu i 
positiu d’intentar portar propostes al Ple municipal, efectivament.  Però 
escolti’m, el dia 28 de setembre, que això va sortir als mitjans de comunicació 
a final de mes... per cert, tenim dret, no?, que les propostes les plantegem a 
l’opinió pública, o en tot cas no sé si li hem de demanar permís o no, però ja li 
dic que ho seguirem fent, d’explicar a l’opinió pública les coses, els nostres 
plantejaments i les nostres propostes.  El dia 28 li vam adreçar a la portaveu 
del seu grup i portaveu del govern, i a l’alcaldesa, el document sencer de les 
nostres propostes.  A dia d’avui encara és hora que ens hagi de dir algo fins a 
l’entrada del Ple, que ens han proposat unes esmenes.  Per tant, en aquest 
sentit nosaltres hem fet l’exercici d’adreçar-nos a tots els grups i també 
d’adreçar-ho a la mesa de ciutat, perquè efectivament pensem que són 
propostes que s’han de parlar allà.   
 
Jo crec que el govern, i molt especialment la regidora Llorens, ha de fer 
l’exercici d’escoltar més, perquè la meu entendre ho fa poc, i a vegades quan 
es governa no s’escolta, a mi m’ha passat, i per tant jo crec que vostè ha 
d’escoltar més i no sentir-se tan posseïda per la veritat i recriminar a tothom 
que opina alguna cosa diferent a vostè.  Perquè ja l’altre dia, el que passa que 
era un dia en el qual s’anava la senyora Grifell i no creia que fos oportú entrar 
en aquestes discusions en el torn de precs, però per dos vegades ens va dir 
que era fer demagògia amb l’ocupació i fer demagògia amb l’educació les 
nostres aportacions, ho va dir en les dos coses.  Si sincerament creu que les 
nostres aportacions d’avui, que és el dir que davant de les retallades que hi 
han hagut per part del govern de l’Estat i de la Generalitat –i no entro a valorar-
les, és igual, això ja ho hem fet en altres plens-, hem de buscar i ser proactius 
per mantenir les polítiques d’ocupació i d’orientació i que expresem com a 
proposta que treballadors municipals s’incorporin a donar suport a aquestes 



 

polítiques d’orientació i de formació i que com que no podem pagar experts, 
perquè s’han retallat les subvencions, els treballadors municipals en hores 
laborals facin aquesta funció, i fem un catàleg de cursos adreçat a les 
necessitats presents i futures de la nostra ciutat és fer demagògia, és posar 
pals a les rodes, jo crec que és molt difícil que es pugui establir un diàleg amb 
el govern, en aquest cas amb vostè, davant d’aquesta... amb aquesta actitud. 
 
En fi, aquesta és la nostra voluntat.  No sé si finalment la Candidatura d’Unitat 
Popular manté la necessitat de treure aquest punt.  En tot cas jo afegiria una 
transacció que fos “sempre que no sigui aprovat pel Consell Rector”, és a dir, 
que no es farà cap traspàs de personal si no és aprovat prèviament pel Consell 
Rector.  Per tenir la... perquè li he de dir una cosa, li he de dir una cosa, i li vull 
manifestar una cosa, en els treballadors ja se’ls hi ha dit que hi haurà un 
trasllat, i en els representants sindicals també.  En tot cas a mi m’ho han 
trasladat, no dic que sigui veritat o no.  El que sí que li asseguro és que m’ho 
han trasladat. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Jo en aquest punt sí que vull ser molt escrupolosa, cregui’m...  
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perdoni’m una cosa, disculpi, que m’he descuidat una cosa... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Deixi’m insistir, és que no hem parlat en cap moment, i cregui’m, i li dic 
honestament, amb cap treballador, perquè aquesta decisió depenia, depenia, 
cregui’m, de l’aprovació del conveni.  I per tant, fins que el conveni no s’hagués 
pogut aprovar, era impossible parlar d’aquest trasllat per motius absolutament 
de Secretaria.  Això que ho sàpiga. 
 
I en segon lloc.  Jo li reitero la voluntat absoluta, la voluntat absoluta de 
treballar conjuntament.  Cregui’m que tots compartim el sentiment i agraïm 
aquesta possibilitat que ens han portat al Ple de poguer discutir aquests temes.  
Jo també li vull reiterar un altre element, en cap cas... les coses que proposen, 
moltes d’elles, no és que només no em semblin malament, és que són 
exactament calcades les del Pla proposat per aquesta regidora a l’IMET.  És a 
dir, que en un 80% el que es proposa ja està proposat, ja consta en diferents 
llocs. Hi han algunes idees noves, que les apuntem i les podem treballar, però 
simplement jo crec, i crec que val la pena insistir, en que és una pena aprovar 
un Pla de xoc i diguem-li Pla de xoc contra la desocupació, quan encara estem 
treballant-lo, i quan el dia 3 d’octubre es va presentar una proposta que 



 

justament tots els grups vam acceptar, de treballar-ho en conjunt.  Ara 
acceptem això?  Bé, doncs escolteu-me, és una pena, perquè això pot ser molt 
més ampli, i estem “en ello”, i sincerament jo dic, no, no, i jo dic: per què ens 
hem de limitar a això? i no podem dir, escolta, deixem-ho sobre la taula, 
deixem-ho sobre la taula, aclarim en Comisió Informativa les diferents 
propostes i acabem-ho de treballar. 
 
Finalment, una pregunta.  Vostè em preguntava sobre el TIMOL i sobre el 
MATÍ.  Bé, que no voldria descuidar-me aquest aspecte, perquè és molt 
important.  Miri, el dia 17 de setembre nosaltres vam tenir una reunió amb tots 
els alcaldes de la comarca, en la línia de discernir quin era el futur econòmic i 
de propostes del TIMOL i del MATÍ.  Això es va fer amb data 17 de setembre, 
ho recordo perquè per motius personals era una data important per a mi.  
Llavorens, aquella data el que vam quedar és que ens tornaríem a veure tots 
els alcaldes, es tornarien a trobar per tal de veure quin seria el possible futur 
per al 2013 d’aquests dos projectes.  En paral·lel, des de l’IMET s’ha convocat 
el plenari del TIMOL en diferentes ocasions, totes elles per trobar possibilitats 
actives de com donar una resposta a les necessitats que continuen mantenint i 
que prioritzem davant de les retallades brutals en polítiques d’ocupació que 
hem rebut des de... en aquest cas des del govern de Madrid, perquè són 
polítiques que depenen del Ministeri.  Per tant, sàpiga que nosaltres seguim en 
la línia de treball amb el projecte TIMOL i MATÍ, i que en aquests moments 
espera de la propera reunió d’alcaldes que entre tots decidim el futur d’aquests 
dos, insisteixo, d’aquests dos programes, doncs no podem diguem-ne 
concretar quines són les diferents postures de tots els ajuntaments.  Sí tenim 
clara la postura de l’Ajuntament de Vilanova, que és la que hem reiterat, que és 
la de mantenir els programes.  I això també ho hem explicat en les diferents 
Comisions Informatives.  Però entenc que no té perquè estar al cas de tot lo 
que parlem en les Comisions Informatives. 
 
ALCALDESSA 
 
Em sembla que el senyor Arrufat havia demanat també la paraula 
anteriorment.  
 
QUIM ARRUFAT 
 
Simplement per dir que, o sigui, crec que textualment diu: “aquest Pla de xoc 
inclouria, a grans trets...” aquestes dotze línies de treball.  Vull dir que entenc i 
que l’esperit és que òbviament sigui una aportació més.  Que l’ha fet a través 
del Ple, que la podria haver fer a través d’un altre format, però llavors no 
siguem tampoc catastrofistes, és a dir, no és una llàstima que s’aprovi això 
perquè llavors no permet desenvolupar altres coses, ni molt menys, i per tant  
mantinguem el debat en els justos termes en què s’hauria de mantenir. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, en tot cas jo crec que portem bastant debat i segurament arriba 
un moment que ja ens posem una miqueta nerviosos, però té tota la raó. 
 
Digui, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Molt bé.  Només per insistir en el tema del... perdoni, cadascú té les seves, 
no?, i permeti’m tenir aquesta, del projecte TIMOL i del projecte MATÍ.  El que li 
pregunto és, i fa quatre plens que li pregunto, i sé lo que diuen a les Comisions 
Informatives, però el que li pregunto és si la gent pot seguir derivant nanos al 
projecte TIMOL, i la resposta és no.  I a més a més hi ha hagut una persona 
que treballava en el projecte TIMOL i que ara ja no treballa a l’Ajuntament, a la 
Paperera, bueno, a l’IMET, i per tant hi ha una persona menys dedicada en el 
projecte TIMOL.  Per tant, per això expreso la preocupació pel projecte TIMOL i 
pel projecte MATÍ.  Convençuts com estem que, com que hi ha la retallada de 
subvencions, per això diem que com una de la part, una part dels diners que 
gasta l’IMET en el TIMOL era una persona, que l’Ajuntament destini una 
persona en el projecte TIMOL i en el projecte MATÍ.  Aquesta és la nostra 
posició.  Per tant, encara no es poden derivar, i això és el que ens preocupa. 
 
Finalment, per respecte... finalment vull dir amb relació al punt en concret, 
nosaltres proposem afegir en el punt número 1, em sembla que és, que ja no 
sé on sóc, al punt número 1 afegir una frase que digui “si no té la prèvia 
autorització del Consell Rector de l’IMET”, perquè considerem que és important 
que això se sàpiga i que es trasladi el què i on, i a fer què.  I ja està. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, doncs, llavors com que va en la línia d’una de les punts que nosaltres li 
havíem proposat com a transacció, queda justament aquest element, el fet de 
no intervenir en si Promoció Econòmica anava en una altra banda o anava en 
aquesta, i a més a més tots entenem que això són unes propostes concretes, 
però que assumim que hem de seguir treballant i que seguirà a la Comisió 
Informativa i de que hi han moltes omisions i molts errors, en aquest sentit 
nosaltres també donarem el vot favorable en aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari, ha quedat clar com queda la transaccional? 
 



 

SECRETARI 
 
Afegint: “sempre i quan prèviament el Consell Rector ho autoritzi”. 
 
ALCALDESSA 
 
Voldria saber com queda.  En aquest sentit s’aturarà qualsevol traspàs... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Fins que no estigui... 
 
ALCALDESSA 
 
Voldria saber com... 
 
SECRETARI 
 
El punt 1, el punt 1, eh?, aquesta matisació al final i ja està, eh? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
És que aquest punt ja està aprovat pel Consell Rector.   
 
QUIM ARRUFAT 
 
Llavors no té gràcia que es presenti... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Clar, és que és això, per això els ho estic explicant.  És que aquest punt ja es 
va aprovar... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
... novament ho autoritzi. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Novament ho autoritzi.  D’acord. Exacte.  Però llavors s’ha de posar novament, 
perquè ja està autoritzat. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Si de fet, com havíem dit al principi, el govern, si aquí volien dialogar, estava 
d’acord en acceptar-ho, senyor Elena.  El que passa és que hem hagut d’estar 
parlant una hora per arribar al final al mateix punt. Pues per tant tots ho 
acceptem. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Jo li demanaria que tingués una mica de respecte als debats que fem en 
aquesta sala i a les opinions de tothom.  Jo he tingut la percepció... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, no li he donat la paraula, em sembla. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
He tingut la percepció que no ho tenia en la seva afirmació, potser, insisteixo, 
deu ser com a conseqüència de l’estona que portem.  Però he tingut la 
sensació de no... perquè cadascú pot treure la percepció del perquè ara el 
govern vota a favor, i això és molt subjectiu. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, en lliçons prou, eh?, és a dir, senyor Elena, i ademés li donaré la 
paraula quan jo ho cregui convenient.  D’acord? 
 
Per tant, ja hem parlat prou.  Ara passem... sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
No, un petit incís. Si tothom vota a favor, doncs el Partit Popular votarà a favor, 
evidentment.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Perquè ademés el que ara votem és diferent del que inicialment es votava.  
D’acord. 
 
Per tant, vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Senyors, portem tres hores seguides.  Els hi proposo cinc minuts, de vertitat 
cinc minuts, de descans i tornem.  D’acord? 



 

 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 

 
“PRIMER. Prioritzar l’execució de les polítiques d’ocupació, involucrant al 
màxim tots els departaments de l’Ajuntament i sobretot treballant conjuntament 
l’IMET i l’Àrea de Promoció Econòmica. En aquest sentit, qualsevol traspàs de 
personal de l’IMET a l’Ajuntament s’haurà d’autoritzar prèviament pel Consell 
Rector de l’IMET. 
 
SEGON. Elaborar un Pla de xoc per l’ocupació, amb l’objectiu que durant el 
període d’octubre de 2012 a juny de 2013 s’arribi al 75% de les persones 
aturades de Vilanova i la Geltrú a través d’accions formatives, d’orientació, 
d’emprenedoria o d’ocupació. 
 
Aquest pla de xoc inclouria, a grans trets, les 12 línies de treball següents: 
 
1)  Incrementar en un mínim de tres persones el servei d’orientació de 

l’IMET, amb professionals procedents de l’Ajuntament. 
 
2)  Ampliar i enfortir la xarxa d’empreses amigues de l’IMET, impulsant la 

signatura de convenis de col·laboració per les accions formatives de 
l’IMET. 

 
3) Mantenir el TIMOL i el MATI. 
 
4)  Oferir un paquet de cursos de formació des de l’IMET que arribi a un 

mínim de 1.000 persones aturades, amb una mitjana de 300 h de 
formació per a cada una d’elles. 

 
 En el disseny d’aquests paquets es prioritzaran els àmbits de treball en 

els que la ciutat pugui generar ocupació, siguin apostes de futur o àmbits 
que permetin reconvertir persones cap a d’altres ocupacions. En aquest 
sentit apuntem: Noves tecnologies - atenció a la dependència - 
restauració – turisme - comerç de proximitat - nàutica - rehabilitació 
d’edificis.  

 
 Aquests cursos es realitzaran amb professionals de l’IMET, personal 

municipal i dels Organismes Autònoms. 
 
5)  Realitzar un projecte de col·laboració Social, a través del qual persones 

aturades que cobren la prestació d’atur, realitzin treballs d’utilitat social.  



 

 
6)  Potenciar el Club de la Feina, incrementant amb tres professionals de 

l’ajuntament l’equip de tècnics d’ocupació que treballa en el Club de la 
Feina i la Borsa de Treball. També s’incrementarà el nombre d’ordinadors 
d’ús públic.  

 
7)  Introduir mesures fiscals i de suport a l’ocupació amb clàusules socials als 

plecs les licitacions públiques de l’Ajuntament i bonificacions a les 
empreses que contractin indefinidament. Prioritzant en els dos casos als 
col·lectius amb més dificultats d’inserció (joves, majors de 45 anys...).  

 
8)  Crear de manera immediata la finestreta única perquè els emprenedors 

realitzin els tràmits amb l’Ajuntament a l’hora de muntar una empresa. 
 
9)  Dissenyar cursos, càpsules, tallers... en els que hi puguin participar un 

mínim de 500 emprenedors i emprenedores. 
 
10)  Adequar més espais per emprendre, com un viver d’empreses a les naus 

de PIVSAM. 
 
11)  Ampliar l’oferta del Cowork i explorar noves polítiques que afavoreixin 

l’economia social a través de cooperatives. 
 
12)  Establir un sistema de micro-crèdits per a emprenedors procedent d’una 

borsa d’inversors solidaris locals amb participacions petites i de la 
negociació amb l’obra social d’entitats bancàries del territori.” 

 
 
Abans de continuar la sessió es fa una pausa de cinc minuts. 
 
A proposta de l’alcaldessa, es canvia l’ordre de les mocions i es tracta a 
continuació la que correspon al punt núm. 22 de l’ordre del dia. 
 
 

  22. MOCIÓ DE LA CUP PER DECLARAR EL REI PERSONA NON 
GRATA. 

 
ALCALDESSA 
 
Els hi voldria proposar que si no els importa als regidors, proposo canviar 
l’ordre de les mocions i fer primer la número 22, que és la moció de la CUP per 
declarar el rei persona non grata, abans, i després la fem després, perquè crec 
que hi ha un grup de persones esperant que ja crec que toca, eh?  Fem això, 



 

doncs? Fem primer la 22?  Doncs per tant faríem ara primer la 22, que és 
moció de la CUP per declarar el rei persona non grata. 
 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que Juan Carlos de Borbón, actual rei d’Espanya, no ostenta aquest títol 
que pretén el nostre vassallatge com a resultat d’un procés democràtic, sinó 
just al contrari, com a conseqüència de l’herència dictada pel seu antecessor 
Francisco Franco. 
 
Atès que el seu regnat entronca directament amb el seu avantpassat Felip V 
de Borbón, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores 
d’ara els Països Catalans no han recuperat. 
 
Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per rescabalar els greuges i 
els crims comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat de Juan 
Carlos de Borbón s’ha caracteritzat per l’absolució política i penal dels 
criminals franquistes. 
 
Atès que la seva pretesa legitimitat s’ha basat en l’avortament d’un cop d’Estat, 
envers el qual ell mateix ha mostrat simpaties, i que no es pot descartar la seva 
implicació directa en l’organització de l’esmentat cop d’Estat. 
 
Atès que el seu comportament personal s’ha vist marcat per tota mena 
d’escàndols i delictes que arriben al punt culminant de l’afer de Botswana de 
l’abril passat. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acorda: 
 
“PRIMER. Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón. 
 
SEGON. Remetre aquest acord a la Casa Real espanyola per tal que en 
tinguin constància.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Arrufat... sí, d’acord.  Començaríem per tant 
primer per la intevenció que segons el ROM està previst. 
 
 
 
 



 

JORDI CANDELA OLLÉ, en representació de l’ASSOCIACIÓ GARRAF PER 
LA REPÚBLICA 
 
Voldríem agrair a la CUP l’haver recollit la moció presentada per l’Associació 
Garraf per la República i la volem defensar.  A llavorens, el rei Joan Carles I 
d’Espanya és un personatge ple d’ombres i d’escàndols.  Una mostra seria la 
confusa mort del seu germà de 14 anys per un tret disparat pel Joan Carles als 
18 anys.   
 
Al 1969 es presentà com a successor del dictador Francisco Franco.  Al 1975 
jura complir les lleis i principis del Movimiento Nacional d’ideologia franquista.  
Encara com a príncep d’Astúries va substituir a Francisco Franco com a cap de 
govern durant la seva malaltia.   
 
Dubtós paper del rei Joan Carles I en l’intent colpista de 1981.  Això segons el 
coronel Martínez Inglés.  Javier Cercas i l’ambaixador d’Alemanya a Madrid, 
Lothar Lahn.  Javier Cercas, en el seu llibre Anatomía de un instante, editorial 
Mondadori, edició 2009, ho documenta. 
 
El senyor Lothar Lahn, en l’entrevista ja desqualificada pel Ministeri d’Exteriors 
alemany, i publicat al diari Der Spiegel, ho confirma.  El senyor Lothar Lahn és 
considerat pels seus col·legues europeus com un diplomàtic prestigiós i fiable.  
La presumpta corrupció del seu gendre Iñaki Urdangarín, encausat per un 
delicte econòmic.  La cacera d’elefants i la penosa imatge donada a posteriori. 
La manca de transparència de les finances de Joan Carles i de la casa reial, 
que va sortir de la dictadura sense fortuna personal, posteriorment gaudeix 
d’una renda de 8,3 milions d’euros anuals.  Tant el diari New York Times com 
el professor de la universitat de Brussel·les Hernan Matig, han demanat més 
transparència dels ingressos del rei Joan Carles I. 
 
El rei Joan Carles I està autoritzat a rebre regals en nom d’Espanya.  Durant 
anys ha rebut iots, cases, cotxes.  Actualment encara no existeix una llista de 
regals que ha rebut en nom d’Espanya.   
 
Ingerència en assumptes polítics prenent partit en assumptes entre autonomia i 
el govern de l’Estat: la carta dels set punts.  El rei d’Espanya no ha jurat la 
Constitució espanyola, base jurídica del seu regne, però sí els principis del 
Movimiento Nacional, estant aquest jurament plenament vigent al no haver 
abjurat.  
 
Solament el 20% dels governs del món són monarquies, i d’aquests l’11% són 
constitucionals, tres de les quals tenen conflictes d’autodeterminació; en el 
moment actual: Gran Bretanya, Bèlgica i Espanya.   
 



 

Entenem que la figura d’un govern inspirada per la gràcia de déu és clarament 
anacrònica i deixa una bona part de la població sense govern legítim al no 
creure en l’existència de cap déu.  Per contra, des de l’Associació Garraf per la 
República proposem la república com a govern de tothom.   
 
República significa la cosa pública o comuna, i es refereix a qualsevol acció 
política, ha d’estar orientada cap al bé comú i en contraposició del benefici de 
grups o classes.  Però també una república democràtica: el govern del poble 
per al poble.  Volem poder triar un règim democràtic, però avalat per 
institucions republicanes que prohibeixin que el poder pugui estar representat 
per una sola persona i que aquest sigui hereditari. 
 
I per tot el que hem exposat, demanem el vot a favor de nomenar persona non 
grata Joan Carles de Borbó, rei d’Espanya, a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Jordi Candela, en representació de l’Associació per la tercera 
república de la comarca del Garraf. 
 
Ara sí, passo la paraula al senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, breument, perquè es fa tard i estem tots cansats.  Nosaltres donem suport 
a la moció entrada i registrada per aquesta associació, malgrat que posi 
finalment en l’ordre del dia Moció de la CUP.  És una moció que apadrina la 
CUP d’una associació de la ciutat civil.  Així defensem que siguin els 
procediments perquè pugui intervenir la societat civil organitzada i així doncs 
ho respectem.  En tot cas, per aquest sistema ens correspon a nosaltres la 
primera intervenció en la seva defensa, que òbviament compartim, per això 
l’apadrinem, no és que l’apadrinem i ens en desentenguem, sinó que la 
compartim plenament.   
 
Nosaltres, per criteris absolutament democràtics d’entrada entenem que la 
figura d’un cap d’Estat hereditari, aquí i en qualsevol lloc del món no és, en 
qualsevol tipus de règim no és en absolut d’acord amb els principis 
democràtics i entenem que no és en absolut saludable.  Però més en concret 
es tracta de la monarquia del regne d’Espanya, que és una monarquia hereva 
de la mateixa família que protagonitzà en el seu moment episodis 
absolutament desastrosos dels quals cap país se’n pot sentir orgullós ni se’n 
pot sentir hereu.  Vull dir, l’esclafament en termes d’Estat espanyol de la meitat 
d’un país sobre l’altre, no hauria de ser mai recompensat amb una herència de 



 

300 anys de cap d’Estat per aquesta família.  Parlo de la família dels Borbons, 
de nefasta memòria, sobretot per a aquest poble, per al poble català. 
 
Però més enllà d’això, més enllà de la història més llunyana, es tracta també 
d’un cap d’Estat sorgit en un moment històric determinat, que va jugar una 
funció històrica determinada, per a uns interessos determinats també.  Que va 
ser una figura que va permetre, entre d’altres coses, que no es trenqués amb 
la dictadura, sinó que la dictadura es reformés i agafés en la seva figura aquell 
relleu necessari per no trencar absolutament cap dels interessos que la 
dictadura havia defensat durant aquell temps i que posteriorment van continuar 
gaudint dels mateixos privilegis reconvertits en forces democràtiques, o 
reconvertit en estaments més o menys públics i democràtics en la nova 
democràcia.  Aquesta és la figura que va encapçalar aquest procés i que va 
permetre aquest procés. 
 
Bé, aquella etapa de la història de l’Estat espanyol, que per a nosaltres ja era 
criticable en el seu moment, ha acabat, ha acabat i serenament es pot fer la 
reflexió que una institució com la monarquia no desaparegui i deixi pas a la 
constitució d’una república.  Nosaltres, com a catalans i catalanes aspirem, 
òbviament, des de la constitució d’una república catalana, que entenem que no 
tindrà absolutament cap mena de sentit que sigui monarquia, però en tot cas la 
sobirania nacional que nosaltres aspirem per als catalans i les catalanes 
òbviament ja desitgem que sigui una república i desfer-nos de la xacra que 
significa la paraula “regne” en una Europa se suposa doncs civilitzada, 
democràtica, moderna, que ha de deixar enrere doncs aquestes herències de 
l’edat mitjana. 
 
Però en tot cas, com a treballadors no podem sinó desitjar també que a l’Estat 
espanyol, en el seu conjunt, hi hagi un sistema de govern republicà que no 
passi per la monarquia, i menys per la monarquia en concret d’aquesta figura 
històrica i dels seus hereus, que estan no només històricament jugant un paper 
clarament partidista a favor d’una part d’Espanya i en contra de les seves 
classes populars, sinó que a més a més en la seva representació familiar 
actual fan una... donen un espectacle absolutament lamentable, absolutament 
acaparador de riqueses, egoista, al marge de tot control democràtic, de tota 
capacitat que tingui la societat espanyola de forma democràtica de decidir la 
seva derogació o la seva substitució.  I per tant entenem que és una institució 
purament antidemocràtica, imposada, que ja no juga ni tan sols, ni tan sols 
aquell paper simbòlic que li havien designat certs poders, certs poders, per 
deixar-ho així, al llarg de la transició.   
 
Per tant, com a catalans òbviament som republicans, perquè és el futur que 
desitgem i perquè a més a més ens pertoca, vull dir, no hi ha alternativa 
possible.  Però com a treballadors i per tant solidaris amb la resta de les 



 

classes populars de l’Estat espanyol i dels països que calguin, entenem que el 
futur de la monarquia hauria d’acabar, hauria de partir d’una decisió 
democràtica, i per tant hauria de desaparèixer com a tal, com a institució 
basada en l’herència, com a institució amb poder no transparent, com a 
institució amb prerrogatives i privilegis que no li corresponen, i que tot, 
absolutament tot el que tingui a veure amb el poder institucional, el poder 
econòmic i el poder polític, sigui sotmès a la transparència, al referèndum del 
poble i a la sobirania popular. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bueno, primer abans de tot, donar la benvinguda 
a l’Associació Garraf per la República, una mica amb el que el Quim Arrufat a 
l’inici de la seva exposició, creiem que és una manera d’apropar la societat civil 
a aquest Ple, és casa seva.   
 
Ja entrant una mica en matèria, jo espero que s’aprovi aquesta moció, bueno 
esperem, el nostre grup que s’aprovi aquesta moció, però que no signifiqui que 
no podem gaudir de la visita de la família irreal, em refereixo al senyor Toni 
Albà, que ens portarà a aquesta ciutat, esperem que sí que hi podrem anar i 
gaudir. 
 
Bé, inicialment la nostra formació és republicana, per tant no entrarem en gran 
debat.  Evidentment acceptem com imperatiu legal l’existència de la 
monarquia, però evidentment no és la nostra fita política mantenir-la.  A l’igual 
que país viu amb gran il·lusió des de l’Onze de Setembre perquè de cop tenim 
la convicció de que sí, el poble pot canviar les coses.  Esperem que un dia 
també en aquest sentit la república també sigui un sentiment tan generalitzat i 
apreciat perquè s’imposi, s’imposi... perquè arribi realment a Catalunya. 
 
Res més, encoratjar aquesta associació que continuï els seus treballs i res 
més.  Votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver. Disculpi’m, m’havia saltat el senyor Figueras.  Ara 
mateix li passo la paraula, senyora Rodríguez. 
 
 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Potser el seu descuit ha sigut provocat perquè 
com a membre de la família irreal pensava que no tindria opinió, però bé, 
bromes a banda... agrair en nom del govern i en nom del grup municipal de 
Convergència i Unió la seva aportació en aquest Ple i la lectura que ha fet el 
senyor Candela d’aquest manifest.  Com ha dit també el senyor Claver i la 
mateixa alcaldesa, és un goig poder veure que els ciutadans participen de les 
sessions plenàries de la ciutat.   
 
I per entrar doncs a valorar el contingut de la moció, sí que permeti’ns que fem 
un parell d’aportacions, no?  La primera és que molt probablement l’equip de 
govern i el grup municipal de Convergència compartiríem moltes de les 
valoracions que s’han fet en el cas concret de la persona, o de la figura, o de la 
institució que centra el debat d’aquesta moció, però que entenem també d’altra 
banda que el país ha iniciat un procés que es diu construcció de l’Estat català, i 
per tant ens sembla molt bé el que fagin diguem en aquest cas a l’Estat 
espanyol, però el que entenem que ara el que ens toca és concentrar-nos en 
fer que hi hagi una gran majoria de ciutadans de Catalunya que treballin 
perquè s’exerceixi el dret a l’autodeterminació, i perquè Catalunya esdevingui 
un nou Estat dins de la Unió Europea.   
 
Per tant, el que creiem és que ha de ser la nostra prioritat ara fer que aquest 
sigui un procés que surti bé, i en tot cas rumiar, debatre, decidir i sotmetre 
democràticament a la majoria del poble de Catalunya quina és la forma que 
volen que tingui el futur Estat català i per tant quina és la institució o la figura 
que vulguin que sigui el futur cap d’Estat, en aquest cas, de la Catalunya Estat 
de la Unió Europea. 
 
És per tot això, i insisteixo, respectant els posicionaments de cadascú, i també 
encoratjant-los a tirar endavant amb la seva tasca, que el grup municipal de 
Convergència i Unió i el govern municipal doncs s’abstindrà en aquesta moció.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Figueras.  Ara sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies alcaldesa.  L’opció en aquestes altures de la història, l’opció 
del debat de la forma d’Estat és un debat que s’ha d’establir i que ha de 
determinar el poble.  Només dir-vos que per respecte de la institució pública 
que és la monarquia o el cap d’Estat, bueno, hem de recordar i fer una mica de 



 

memòria, que el debat de monarquia o república es va realitzar quan s’estava 
redactant la Constitució, és a dir, quan s’estava redactant el poder 
constitucional.  Demano respecte, perquè jo estic parlant amb molt de 
respecte, si us plau. 
 
ALCALDESSA 
 
Si us plau, silenci a la sala.  Gràcies. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Amb tot això no vol dir que l’opció de la forma d’Estat pot tindre moltes 
opinions.  Agraeixo que hagin portat aquesta moció al Ple de Vilanova, que es 
pugui portar a debat, i també recordar-li que aquella Constitució ja fa quasi 35 
anys va ser ratificada pel poble espanyol.  Es pot estar d’acord ara o no es pot 
estar d’acord ara, però com a respecte, no al rei, al senyor Joan Carles I de 
Borbó, sinó per respecte a la institució, nosaltres votarem en contra.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies.  En primer lloc no estem a favor que sigui una institució monàrquica la 
que representi els interessos dels ciutadans, en aquest cas des de la figura del 
cap de l’Estat.  A més, rebutgem i repudiem enèrgicament alguns dels actes 
amb els que s’ha vist implicada la família reial en els darrers temps, de tots 
coneguts. 
 
Del text de la moció ens agraden força coses, és ben cert.  Tot i així no podem 
compartir un posicionament amb tants apriorismes respecte la figura del 
monarca.  No coincidim amb moltes de les afirmacions que es fan en la part 
expositiva i tampoc creiem en la fórmula que es proposa de declarar el Borbó 
persona non grata. 
 
Per aquesta raó –disculpin- el nostre grup s’abstindrà. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Per tant, si els hi sembla passem a la votació.  Vots a favor 
de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant, tira endavant la moció 



 

amb els vots a favor d’Iniciativa i la CUP, el vot en contra del Partit Popular, i 
l’abstenció del Partit Socialista i del govern.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CUP (3) i ICV (2) = 5 vots 
  Vots en contra: PP = 2 vots 
  Abstencions: CIU (9) i PSC (6) = 15 vots 
 
(Aplaudiments) 
 

20. MOCIÓ DEL PSC SOBRE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 
 
Es retira aquesta moció. 
 

 
21.  MOCIÓ DEL PSC EN RELACIÓ AMB LA PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA CIUTAT.  

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Els darrers anys, s’ha constatat un renovat impuls en la protecció i conservació 
del nostre patrimoni a través d’un conjunt d’accions encaminades a conservar i 
posar-lo en valor, com també exercir un paper actiu en la promoció de qualitat 
de la ciutat, revertint processos de degradació i també per esdevenir elements 
que ajudin al gaudi col·lectiu de l’espai públic. 
 
Un patrimoni conformat per elements de tipus arquitectònic, historicoartístic i 
natural; expressats en forma d’edificis, places, elements singulars, així com 
llocs i indrets de Vilanova i la Geltrú. Podem recordar actuacions 
emblemàtiques com el Projecte d’Intervenció del Nucli Antic, instruments com 
el Pla de Millora Urbana, el Catàleg de Masies i Cases en sòl no urbanitzable, 
la Carta de Colors, el nou Inventari del Patrimoni i els inicis del treball per a la 
revisió del Pla de Catàleg, o bé projectes urbans com la reforma urbanística de 
La Geltrú o petites intervencions de detall sobre el patrimoni: restauració de 
monuments, rehabilitació de façanes, etc.  
 
Sovint, el valor d’aquests elements no està determinat de forma individual, sinó 
que aquest s’adquireix pel fet de pertànyer a un conjunt o espai amb valor 
patrimonial, un espai on conviu i on s’identifiquen un conjunt de 
característiques que són els que en part conformen la identitat pròpia de la 
ciutat, de la que en som hereus i administradors per a les generacions futures. 
La traça dels nuclis medievals, dels primers eixamples, de l’expansió urbana, 
socioeconòmica i cultural del segle XIX, la petjada industrial, els elements de la 



 

tradició agrícola... són visibles al nostre entorn, i molt especialment al centre 
històric de la ciutat, amb uns trets comuns. Identifiquen i reafirmen el sentiment 
de pertinença a un espai concret. 
 
La pèrdua d’elements d’interès al llarg de les darreres dècades, conjuntament 
amb una sensibilització ciutadana més extensa per mantenir viu i defensar 
aquests valors històrics i culturals ha provocat que determinades actuacions 
amb un gran impacte sobre aquest ric patrimoni generin preocupació, a la que 
hem d’afegir també la necessitat d’actuar encara més en recordar els deures 
de conservació i manteniment d’aquest patrimoni, que és en gran part en mans 
privades, com també la necessitat de facilitar per part de l’administració tot allò 
que ajudi a aquesta conservació, evitant així afectacions que finalment 
provoquen la pèrdua patrimonial i també que això reverteixi en aquests 
conjunts històrics. 
 
Aquests elements han fer que l’administració sigui encara més activa en 
l’acompanyament als propietaris a través de totes les eines que disposa per 
evitar processos irreversibles, com també treballar aquests criteris que ajuden 
a comprendre la importància que adquireix la necessària visió global del 
conjunt del nostre patrimoni per sobre d’actuacions aïllades. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Agilitar els tràmits i processos per a l’aprovació de la revisió del Pla 
de Catàleg de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú, amb els processos de consens 
i participació amb entitats i interessats. 
 
SEGON. Incorporar, mentre no s’aprova aquest Pla, nous criteris que permetin 
mantenir la visió global i de conjunt del patrimoni historicoartístic de la ciutat, 
per tal de no alterar les directrius que puguin emanar d’aquesta revisió. 
 
TERCER. Impulsar aquelles accions necessàries en els deures de conservació 
i manteniment, que permetin evitar la pèrdua d’aquest patrimoni, amb la 
col·laboració tècnica activa en els processos amb els propietaris, per tal de 
crear una cultura de protecció patrimonial de la ciutat.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Martorell. 
 
 



 

JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, aquesta moció sorgeix pel desig de posar 
sobre la taula el fet de donar un nou impuls a la redacció del Pla de Catàleg, no 
perquè no s’estigui fent res, però sí que posar-ho... poder-ne parlar, encara 
que sigui una hora una mica intempestiva pràcticament, però creiem que és 
important doncs posar atenció sobre unes quantes coses.  Com bé saben, en 
els darrers anys s’ha impulsat la renovació del patrimoni, la catalogació, la 
protecció, la preservació i conservació del que són conjunts arquitectònics o 
edificis a la nostra ciutat.  Fruit d’això la nostra ciutat tenia un Pla de Catàleg 
dels anys 80 que es va renovar, es va intentar renovar doncs fa poc, l’últim 
equip de govern va impulsar fer l’inventari i la redacció del Pla de Catàleg, una 
mica responent als nous temps de preservar el que és el marc arquitectònic i 
els conjunts arquitectònics que tenim a la ciutat, molt vinculats al segle XIX no 
únicament, però sí molt vinculats al segle XIX, i a vegades molt vinculats també 
a conjunts que no quedaven recollits, o potser no quedaven ben recollits en el 
Pla de Catàleg que tenim vigent fins ara. 
 
La idea de la moció és proposar primer, que s’agilitin els tràmits.  Sabem que 
s’està en procés de discusió i hem parlat amb la regidoria i per tant hem 
preguntat a les Comisions Informatives que s’està avançant en aquest àmbit.  
Sabem que és complex, perquè es van fer moltes fitxes, perquè hi ha molta 
cosa a preservar a la ciutat, però que entenem que... demanem a l’equip de 
govern que faci un esforç suplementari diguem, més del que ja està fent, per 
tirar endavant aquest Pla de Catàleg. 
 
I mentrestant fer la reflexió sobre... la previsió sobre possibles problemes que 
hi puguin haver mentre no s’aprova aquest Pla de Catàleg, és a dir, 
qüestions... preveure possibles pèrdues o possibles degradacions que hi pugui 
haver sobretot, repeteixo, de conjunts arquitectònics.   
 
I finalment incorporar nous criteris, ja d’acord amb el nou Pla de Catàleg, que 
es puguin aplicar o que com a mínim hi hagi un consens per aplicar de forma 
més immediata possible, fins i tot abans de poder aprovar aquest Pla de 
Catàleg.  Sabem que això no és fàcil, que és una feina complexa, perquè 
repeteixo, em sembla que les cinc-centes fitxes i escaig d’edificis i de conjunts 
del Pla de Catàleg doncs demanava una feina complexa, però ens agradaria, i 
per això ho demanàvem en aquesta moció, que es dediqués un esforç 
suplementari perquè de tant en tant sorgeixen notícies com enderrocs o cases 
que no estan en prou bon estat, i que per tant doncs és difícil a vegades 
resoldre aquests problemes, i entenem que potser pensant entre tots a veure 
com ho resoldrà el Pla de Catàleg, doncs poder-nos avançar.  Bàsicament és 
una moció per treballar plegats en aquest sentit. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bueno, a veure, d’entrada di’ls-hi que estem totalment 
d’acord amb el que plantegen.  Votarem a favor a la seva moció.  I simplement 
permeti’m fer un petit aclariment i dir, home, que sí que és cert que hem de 
mirar de tirar-ho endavant, però que sabem que durant aquest any, i com ja ha 
dit, és conscient i som conscients de que s’ha estat treballant, simplement 
indicar que s’han fet vàries sessions de treball.  En aquest moment la 
documentació, es va entrar la documentació encara pendent de revisar, però 
es va entrar el 31 d’agost d’aquest any, lo qual vol dir que és molt recent.  Em 
sembla que ha parlat de 500 fitxes, però jo diria que n’hi han bastantes més.  
Jo crec que el senyor Claver casi ens ho podria aclarir, però jo diria que n’hi 
han més de 1000 inclús, de fitxes, en entorns naturals, en quant a edificis... 
parlo de tot el Pla de Catàleg, eh?, pendent de revisar.  Em sembla que 
anàvem casi vora les 2000 o 1000 no sé quantes.  Perquè clar, el Pla de 
Catàleg és molt extens, no només contempla els conjunts arquitectònics 
d’edificis, sinó que també estem parlant d’edificis actuals, d’arquitectura 
contemporània, d’entorns naturals, bueno, de diferents elements que són vora 
aquesta quantitat de fitxes que deia molt nombrosa.  Clar, és un procés que 
també ara estem... plantejar ara d’entrar en una fase de criva, de mirar 
d’analitzar segurament a poder reduir encara una miqueta més, que crec que 
ja es va fer una feina de criva durant aquest any, dins d’aquestes reunions que 
s’ha parlat.  Però bueno, els hi demano que sí que posarem totes les ganes i 
totes les forces que puguem en això, però que siguem conscients de que és un 
document molt, molt, molt extens, i que també no és una cosa que es pugui fer 
d’avui per demà, sense volguer excusar en qualsevol cas el seu... sinó que 
seguirem amb tota la necessitat que sigui i tindrem els debats que calgui 
ràpidament.  Jo crec que parlarem d’aquest tema per veure de quina manera 
podem finalitzar-ho el més ràpid possible.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyora alcaldessa, intentaré ser breu, per l’hora que és ja.  Aviam, sí, és cert, 
el senyor Giribet ha dit que el procés, el procediment per arribar a una 
aprovació d’un Pla Especial de Catàleg és llarg, és cert, és llarg.  I en el cas de 
Vilanova s’ampliarà pel fet de que per primera vegada serà Natural.  Però sí 



 

que voldria una mica parlar del rerefons que motiva aquesta moció per part del 
grup socialista.  No ho sé, jo no he parlat amb ells.  Suposo que és el que ha 
anat sortint als mitjans de comunicació últimament a Vilanova, d’una actuació 
concreta que hi ha a la rambla Principal, el regidor Giribet ja sap del meu 
interès en tant de que he rebut de ciutadans, de col·lectius de ciutadans, un 
cert rebuig a l’actuació d’enderroc total d’aquest edifici.  I jo suposo també que 
el grup socialista té una mica de consciència del fet de que en el catàleg 
actualment vigent, del 1987, estableix aquella façana de protecció tipològica.  
Jo no entraré en el debat, hi ha una pregunta feta per escrit per aquest grup 
que esperem que es respongui, però de tota manera jo crec que a això es 
suma una altra nova llicència.  O sigui, les llicències d’obres és una potestat 
que té el govern municipal i per tant la seva responsabilitat en certa manera 
correspon.  Jo no entro, perquè hem parlat molt del cas de la façana de la 
rambla, no entraré, però sí una altra actuació que hi ha hagut últimament en 
una casa de catàleg, una casa a més a més considerada BCIL, bé cultural 
d’interès local.  Bé, és inadmissible, fins i tot en un mateix Pla Especial vigent 
ara, és inadmissible pels criteris que la Generalitat dóna de protecció 
ambiental, que hi hagi una actuació en un edifici catalogat que impedeix veure 
part dels valors d’aquest edifici.  Si vol, ja en parlarem. 
 
Jo crec, per acabar el meu discurs, una mica en sintonia amb el que ha dit el 
senyor Martorell, és que aquest govern ha de tenir, mentres, no s’aprova el nou 
Pla, certa sensibilitat en certes llicències d’obra, que afecten el que ja està 
protegit, el que ja està, i evidentment tenen l’inventari que va fer la Diputació de 
Barcelona, que orienta una mica quins són els criteris que n’hi han del nou Pla, 
de la nova revisió.  Per tant, també l’equip tècnic de l’Ajuntament el coneix, per 
tant a l’hora de donar llicències jo crec que seria important o interessant que 
tinguéssim una mica més la sensibilitat diguem d’acord amb els criteris que ja 
marca la Generalitat de la nova catalogació.  Res més. 
 
Anunciar que votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Per anunciar el vot favorable de la CUP  a aquesta moció.  Estem 
d’acord amb el que hi plantegen.  Entenem que el que planteja una mica és... o 
sigui, estem d’acord senyor Giribet en que s’està fent un Pla de Catàleg, que 
segurament, bueno, sabem que és un Pla molt extens, que s’han tingut en 
compte molts coses, com s’ha dit, fins i tot el tema de Patrimoni Natural.  Vull 
dir, serà realment un treball molt ben fet, o esperem que així sigui, n’estem 



 

convençuts, però entenc que la moció va més enllà de dir, bueno, abans de 
que tinguem aquest Pla de Catàleg vigent, anem amb compte perquè encara 
falta un temps, vigilem perquè hi han hagut actuacions els últims temps que 
han suposat certa... no problemàtica, però sí que hi ha hagut gent que no estat 
del tot d’acord amb les actuacions que s’estan duent a terme.  Hi ha hagut fins i 
tot una casa on hi va haver molt debat, en si estava catalogada o no, que si la 
façana formava part del catàleg, hi havia informes que sí, informes que no, i el 
que sí doncs estem d’acord amb el Partit Socialista, que agrairíem doncs que 
es tingués una cura especial amb aquest tipo de patrimoni de la ciutat, doncs 
perquè realment és un patrimoni de tots, i per tant entenem que això, que fins 
que no tinguem aquest Pla de Catàleg, doncs que mirem de preservar tant com 
puguem tot el que ens puguem sentir nostre els vilanovins.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bien, para posicionar al grupo municipal Popular. Votaremos a favor de esta 
moción.  Me parece que es de sentido común.  Sí que los trabajos que se han 
de realizar hay que hacerlos muy bien hechos y bien reflexionados, para que 
no hayan deficiencias, me parece también correcto que mientras tanto que se 
impongan las medidas oportunas para no llegar a cometer ningún error.   
 
Quiero puntualizar también de que, como dice el señor Claver, evidentemente 
parece ser que un poco detrás de esta moción viene aquella casa de la 
Rambla, que por cierto este regidor fue el primero que comentó el tema, no 
tenía conocimiento de que fuera catalogada o no, y parece ser que no está 
muy claro, era por otro tema, era porque se iba a derruir en la misma época… 
bueno, durante la Fiesta Mayor, incluso este regidor pide en Comisión 
Informativa que se aplazara; ahora parece ser que sale esta problemática y 
bueno, el caso es que hagamos los trabajos bien e impidamos de que se 
pueda realizar alguna acción que luego podamos arrepentirnos y que el Pla de 
Catàleg que se tiene que realizar que se haga completo y bien reflexionado.   
 
Votaremos a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Sí, senyor Giribet. 
 
 
 



 

JOAN GIRIBET 
 
Molt breument, i ja no  m’estendré perquè el moment que és... simplement dir 
que estem d’acord, completament d’acord, i que una miqueta ja ho hem parlat 
arrel també dels successos que hem tingut aquests dies.  Els criteris en aquest 
moment sí que plantegem aplicar i tenir en compte el que marca el nou Pla de 
Catàleg, de la mateixa manera que s’ha fet i ja s’estava fent amb l’anterior 
govern respecte la Carta de Colors també, que no la teníem aprovada, però 
d’alguna manera ja s’havia arribat a uns criteris amb els tècnics de que es 
començaven a aplicar i que s’aplicaven el que ja indicava la carta de colors. 
 
En aquest moment estem plantejant el mateix, el que passa és que hi han 
casos en què també s’han de debatre i sabem que són molt complexes, perquè 
jurídicament també tenim uns límits.  En el cas concret, i no em vull estendre 
en el cas de la casa que sabem que hem parlat molt i que aquest regidor és 
una de les primeres persones que també li sabia greu, amb la seva sensibilitat 
arquitectònica, diríem, de que aquest edifici anés abaix.  Els tècnics municipals 
no han trobat en cap moment cap via per poder dir que aquella façana o que 
aquell edifici que en tot cas tenia un informe desfavorable o tenia un informe de 
ruïna, aquest edifici no es podia mantenir.  El cost, ja vam parlar de la façana, 
era molt molt elevat i molt complicat de mantenir aquesta façana únicament.  I 
home, no hem trobat cap via jurídica per poder dir als propietaris que estaven 
obligats a mantenir aquesta façana.  
 
Parlem del tema dels conjunts arquitectònics, que és un dels temes que s’ha 
debatut.  En aquest cas sí que dir que en el cas de les llicències és el que s’ha 
comentat, home, tenir en compte que ja ho hem parlat i que és el que mirarem 
d’aplicar a partir d’ara en aquests casos com ens trobem en tots els casos de 
conjunts arquitectònics, com és la rambla i diferents bandes, de que per donar 
qualsevol llicència d’obres haurà de passar, com ja estan passant en alguns 
llocs puntuals, en aquest cas ho farem més extens, la comisió de Patrimoni, 
que d’alguna manera regularà el que qualsevol edifici que s’edifiqui allà 
s’integri i mantingui d’alguna manera totes les característiques que hauria de 
tenir per formar part d’aquest conjunt. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  No hi han més paraules, per tant passem a la  
votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat.  
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 



 

MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL PSC I ICV PER A L’APLICACIÓ DE LES 
MESURES DEL REIAL DECRET-LLEI 20/2012, QUE AFECTEN ALS 
DRETS LABORALS I SALARIALS DELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ.   

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
En el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, on es preveuen adoptar un 
seguit de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, s’estableixen un seguit de mesures que afecten directament als 
drets laborals del personal funcionari i laboral de les corporacions municipals.  
 
Mesures, algunes d’elles que obliguen a suspendre l’aplicació de gran part del 
contingut dels convenis laborals i acords presos amb els representants dels 
treballadors i treballadores de cada municipi. 
 
Mesures que, una vegada més, impacten directament en els drets salarials 
dels treballadors i treballadores i la seva capacitat adquisitiva, així com a la 
conciliació amb la vida personal, familiar i laboral del personal. 
 
Cal arribar a fórmules i pactes, dins de la legalitat vigent, que minimitzin els 
efectes que aquestes mesures tenen sobre els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sempre amb el màxim consens de tots els 
representants dels treballadors i treballadores. 
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposem l’adopció dels 
següents acords: 
 
“PRIMER. Manifestar el nostre rebuig a les mesures dictades pel govern de 
l’Estat espanyol abans referides.  
 
SEGON. Demanar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
que, dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte a la legalitat vigent 
busquin fórmules, arribant als pactes necessaris, amb els representants locals 
dels treballadors i treballadores, per minimitzar l’impacte sobre la capacitat 
adquisitiva del personal funcionari i laboral per les mesures dictades pel govern 
central. 
 
TERCER. Demanar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
que, dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte a la legalitat vigent, 
estudiïn i arribin a les solucions organitzatives possibles menys agressives 
amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i 



 

treballadores de l’Ajuntament, fins i tot a la no aplicació cautelar de la jornada 
de 37, 5 hores setmanals. 
 
QUART. Demanar al govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que deixi 
en suspens el Decret del regidor delegat d’Hisenda, RRHH  i Organització 
Interna, amb data 5 d’octubre de 2012, en el qual es regula la jornada laboral 
del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i la 
seva aplicació segons els diferents serveis municipals. 
 
CINQUÈ. Que, en el marc de la legalitat vigent, es constitueixi una mesa de 
negociació amb la participació dels representants dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com dels portaveus 
de tots els grups polítics municipals, amb l’objectiu d’arribar a un acord que 
respecti al màxim possible els drets laborals i salarials aconseguits pels 
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament. 
 
SISÈ. Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d’aquest 
Ajuntament.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Qui presenta la moció?  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Seré telegràfic, perquè és tard i em sembla que la moció ho expresa.  L’Estat, 
a través del Consell de Ministres, dicta una sèrie de normes que afecta als 
treballadors municipals. Una d’elles és l’establiment d’una ampliació de la 
jornada fins a 37 hores i mitja.  L’Ajuntament, a més a més, a tal efecte ha 
d’establir un marc de negociació, com ha fet en altres ajuntaments, que és una 
comisió específica per negociar aquesta qüestió. 
 
Després d’una sèrie de negociacions no s’arriba a un acord amb tots els 
representants sindicals i per Decret el govern municipal pren l’acord d’aplicar 
aquestes 37 hores i mitja i afegeix un parell de coses més.  Una, establir un 
còmput anual del que suposen 37 hores i mitja a tot l’any, que això és una 
modificació notabilíssima del conveni col·lectiu, i que això no ho exigeix el 
Decret, com ho testimonien molts acords que han pres altres ajuntaments, com 
el de Vilafranca o el de Santa Coloma, i l’altre és que estableix els horaris de 
tots els treballadors municipals... de diferents col·lectius municipals, algun dels 
quals canvia el seu horari respecte al que fixa el conveni col·lectiu.  A tal efecte 
nosaltres pensem... el que proposem és tirar enrere l’acord aquest, el Decret 
fet pel regidor que li correspon, de Recursos Humans, i iniciar la negociació, o 



 

prosseguir, és correctament prosseguir la negociació amb els representants 
sindicals.  Efectivament hem tingut l’oportunitat de comprovar l’acord de 
Vilafranca o d’altres ajuntaments, en els quals no es traslada al còmput anual, 
de forma que el que s’ha fet amb aquest Decret és aplicar el que eren 1.491 
hores, em sembla, del conveni col·lectiu, passar a 1.660, que és el que 
suposen 37 hores i mitja.  La lectura del Decret així ho fixa i parla d’aquest 
número d’hores anual.  Suposo que deu tenir algun... sinó en tot cas si m’ho 
poden aclarir. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyor Elena.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Primer de tot perplex, perplex per la urgència, perquè si 
en tot cas hauria de tindre dos situacions diferents, la primera vostè, com a 
advocat laboralista que és, sap que hi ha uns terminis per aplicar les lleis i 
aquests terminis manen sobre qualsevol altre tema. 
 
En segon terme, perquè em diu que no tenia coneixement. Des del dia 27 de 
setembre, en el blog de l’Ajuntament consta que es farà el Decret i per tant no 
ha vingut... en tot cas no ha sigut una situació donada de sorpresa i que no 
tenien cap mena de coneixement.  També li he de dir, suposo que tampoc 
llegeix el Diari de Vilanova i el divendres tampoc va poder llegir el Diari de 
Vilanova () l’aplicació.   
 
Tot s’ha de dir, que en tot cas estem d’acord amb el primer terme, igual que 
nosaltres i en el tema del Decret el Decret no ens agrada, tal i com ho diem 
nosaltres en el nostre Decret.  Està ben clar que és d’obligat compliment i per 
tant s’ha de plantejar, o això o en tot cas tindríem responsabilitat patrimonial 
les persones responsables signadores d’aquest Decret, o de la no aplicació. 
 
Segon.  En tot cas negociat, la paraula “negociar”.  Cinc paritàries, des del mes 
de juliol s’ha negociat.  Està ben clar que negociar és negociar, no és aixecar-
se de la taula i dir: no vull negociar perquè aquests són els meus 
plantejaments.  Altres, altres grups sindicals s’han mantingut en la taula, han 
fet les seves propostes i moltes d’elles s’han plantejat en el Decret.  Això, 
perdoni, en lo que respecta... s’ha de tindre respecte amb tothom que ha estat 
dintre de la taula, que ha fet les seves aportacions, i moltes d’elles aceptades 
per aquest govern.  Per tant, jo entenc que el tema de la negociació s’ha portat 
a terme, s’ha portat a terme amb totes les facilitats.  Està ben clar que intentar 
negociar no és aixecar-se d’una taula i dir que això no partirà d’aquesta 
situació respecte una altra.   



 

 
Respecte a lo que vostè diu en el tema del plantejament de no negociar, inclús 
el mateix Decret planteja una situació donada fins al 31 del 12, i a partir de l’1 
de gener deixa obert el tema de la via de la negociació, cosa que en aquest 
moment, en tot cas, si realment no es planteja la situació, lo que naturalment jo 
hauré de fer és complir la llei en últim extrem, per un principi de legalitat. 
 
Per últim, en tot cas... m’agradaria que en tot cas el secretari em pogués dir si 
realment podem tirar cap enrere un Decret des d’un punt de vista legal, o si en 
tot cas el Ple és sobirà per poder fer justament aquestes menes de tirar cap 
enrere qualsevol tema que és d’obligat compliment per part del govern.  Moltes 
gràcies.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Ara en tot cas demanarem al secretari que ens 
expliqui exactament.  Concretament entenc que la pregunta és si el Ple pot tirar 
enrere un Decret del regidor que fa dintre de les seves atribucions delegades. 
 
SECRETARI 
 
A veure, cada òrgan de l’Ajuntament té les seves competències.  Els Decret de 
l’Alcaldia, els regidors delegats, la Junta de Govern i el Ple, i en la mesura que 
cadascú respecti les seves competències, no pot haver-hi intromisions.  Això 
és una competència del regidor delegat, o sigui, no és cap òrgan administratiu 
de l’Ajuntament, a menys que sigui l’alcaldesa, perquè el regidor actua per 
delegació, que pugui revocar o deixar en suspens.  O sigui, és impossible que 
el Ple jurídicament pugui deixar en suspens o revocar, eh? 
 
El que també s’ha de dir és que aquí el que es diu és que es demana al govern 
que la deixi en suspens, i no està dient que quedi en suspens, sinó que es 
demana la govern que quedi en suspens.  Faig les dues matisacions.  O sigui, 
es diu que es demana, però en el ben entès que això simplement ho podria fer 
en aquest cas la senyora alcaldesa a l’actual regidor per delegació, però el Ple 
no. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Perdoneu, eh?, però com que sóc el president de la Comisió tinc una altra 
pregunta, secretari, si és el cas: el govern, davant de la disposició general del 
govern de l’Estat que determina l’aplicació de les 37 hores i mitja, i que 
comporta una certa responsabilitat individual en aquest cas, segons el Decret 
del propi govern, pot decidir unilateralment no... sense que això tingui una 
responsabilitat directa sobre els propis regidors?  És una pregunta que jo 



 

abans de prendre una determinació de qualsevol tipo voldria tenir-la molt clara i 
molt determinada.  No vull tenir una responsabilitat directa i personal en una 
acció que pugui contradir els interessos de les persones individuals d’aquest 
Ple. 
 
SECRETARI 
 
A veure, la responsabilitat que pugui tenir qualsevol membre seria objecte, 
diguem, d’una legis més acurat, això per començar.  És veritat que hi han 
resolucions i sentències, i cada vegada més, que van entrant en la 
responsabilitat d’aquest tipo d’acords, quan són clarament antijurídics.  Això 
està clar. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Ja que fem... jo és que vull matitsar la pregunta, no?, perquè no és menor.  És 
que aquesta moció no diu que no s’apliqui lo de les 37 hores i mitja, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí que ho diu, diu: demanar al govern que derogui... 
 
SECRETARI 
 
Es demana, es demana al govern... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, no, es demana al govern que retiri, es demana al govern que retiri el 
Decret i que negociï l’aplicació de les 37 hores i mitja.  No, perquè hi podria 
haver una moció d’algú, i seria legítim, que digués: nois, nosaltres estem en 
contra d’aplicar-la. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
I sortia aquesta discussió jurídica, però llavors queda una vacatio legis entre 
el... no, home, no, jo diria que quedaria una situació absolutament entre la que 
vostè planteja, que nosaltres suspenguem el Decret, i que tornéssim a aplicar 
després d’una segona negociació, quan ja s’ha fet amb una part important dels 
sindicats aquesta negociació.  Durant aquest període de temps no es podrien 
aplicar les 37 hores i mitja.  Aquest és el dubte jurídic que jo tinc.  Jo crec que 
nosaltres no podem negar-nos a aplicar-la, crec sincerament... vaja, crec que 
jurídicament no podem. 
 



 

SECRETARI 
 
Una matitsació.  En principi l’última.  El tema de la jornada en si, això és 
d’aplicació de Llei.  Que s’han de complir 37 hores i mitja en còmput anual, 
això és de Llei, això no es pot dir que no... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
En còmput anual també? 
 
SECRETARI 
 
Sí.  Una altra cosa és que és el que s’ha fet, o sigui, aquí no s’ha negociat les 
37 hores i mitja, el que s’ha negociat és l’aplicació horària d’aquestes 37 hores 
i mitja, que és una cosa molt diferent.  O sigui, per matisar.  Quan parlem de 
les 37 hores i mitja el que estem fent és l’aplicació horària, la concreció, però el 
còmput anual, això és per Llei, això és per Llei, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
I és lo que diu el Decret. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Per tant, nosaltres hem d’aplicar-les, perquè per portar-lo... sí, ja entenc el que 
diu el secretari, eh?, però per aplicar les 37 hores i mitja s’ha de produir un 
procediment per poder-les aplicar, perquè ipso facto no es poden aplicar, sinó 
automàticament al final de l’any hi hauria tots els treballadors municipals que 
deurien un còmput d’hores a l’ajuntament. 
 
ALCALDESSA 
 
El senyor Álvarez fa molta rato que m’ha demanat la paraula. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, més que res perquè... sí, ho tenim clar però... clar, nosaltres hem votat en 
contra de la urgència d’aquesta moció, precisament per això, perquè podíem 
preveure que podia passar lo que està passant ara, i és que estem debatint si 
correspon votar la moció en els termes que està plantejada o no.   
 
Llavors jo els hi demanaria, no podem deixar-la sobre la taula i ens aclarim lo 
que legalment es pot fer, lo que legalment no es pot fer i fins i tot igual arribem 
a un acord.  És que em sembla que la urgència, el tema de la urgència 



 

d’aquesta moció ens porta a tot això que ens ha passat ara, i és que bueno, ja 
ho veuen....  Jo els hi demano deixar-la sobre la taula i parlem-ne, perquè aquí 
prevèiem el problema, de aquellos barros vinieron estos lodos, de votar urgent 
una cosa que no és urgent. 
 
ALCALDESSA 
 
Nosaltres des del govern, com ja hem dit abans, també demanaríem que es 
deixés sobre la taula. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Clar, però el problema és que això s’està aplicant ja. 
 
ALCALDESSA 
 
Perquè les 37 hores i mitja és d’obligat compliment, aplicació, i això és el que 
diu el Decret, senyor Elena. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Senyor Elena, nosaltres li plantegem una cosa més concreta, ja entenc que 
vostès tenen una discusió sobre l’aplicació que s’ha fet de les 37 hores i mitja, 
no sobre el fet jurídic que haguem de posar 37 hores i mitja, ja ho entenc.  
Però jo li demano el següent, que fem un plantejament més generalista, veiem 
que puguin vostès poder veure el posicionament de tots els sindicats, de tot el 
procés negociador en aquestes cinc reunions o sis, que si després d’aquesta 
situació vostès plantegen que no hi ha hagut voluntat de negociació i que la 
majoria de treballadors d’aquest Ajuntament consideren que l’aplicació, no les 
37 hores i mitja, perquè no hi podrem fer sobre aquest tema, no és la correcta, 
doncs entrem en la negociació corresponent en Comisió per tal de negociar-ho.  
No hi tenim cap problema des de la Comisió per poder-ho negociar això.  El 
que entenem és que des del punt de vista jurídic no ens podem negar a aplicar 
les 37 hores i mitja, i la fórmula per la qual hem plantejat, home, entenem des 
del nostre punt de vista que hi ha una part important dels sindicats de 
l’Ajuntament que hi estan a favor, potser ens han enganyat, potser no, i ens 
agradaria poder-ho parlar més obertament i més tranquil·lament en seu de 
Comisió, si els hi sembla bé. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Allò que consideren tan obvi, que és lo de l’aplicació de les 37 hores i mitja, ho 
comparteixo.  Però és que el Decret, a més a més, si volem diem que no i ja 
està, però el Decret a més a més diu coses a les quals la Llei no obliga.  



 

Almenys em sembla que és així quan he vist diferents acords d’aplicació 
d’aquesta mateixa normativa a diferents ajuntaments de Catalunya, alguns 
molt pròxims, en els quals no hi ha l’aplicació del còmput anual. 
 
Si és així, si és així, al nostre entendre, el que han fet en altres ajuntaments, 
que és discutir compensacions i negociacions, i com es distribueix i com 
s’apliquen aquestes 37 hores i mitja, és em sembla el que creiem, el que ens 
sembla que és el que s’ha de fer aquí, i a més a més creiem que s’ha de fer –
perquè així ens hem assessorat-, creiem que s’ha de fer en una comisió que 
no és la paritària, sinó en una reunió ad hoc amb acords específics per a 
aquest tema.  Si això no és així legalment, p’alante, perquè escolta’m, al final el 
jurista és vostè, més enllà de que cadascú es dediqui a casa seva al que pot.  
Però el jurista és el secretari i per tant hi té l’última paraula, però el 
plantejament és aquest, hi ha un còmput anual, i aquest còmput anual des del 
nostre punt de vista no era necessari aplicar-lo. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Gargallo, li passo la paraula. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Un minut.  Nota del ministeri d’Economia i Hisenda, fa referència al Decret, fa 
referència en el tema que vostè deia de compensació de dies.  I li dic, 
tradueixo, perquè està en castellà: “per dies de similar naturalesa, per lliure 
disposició, el que es refereix a l’apartat 3 de l’article 8, s’ha d’entendre tots 
aquests permisos no sublimes d’altres tipus de permisos, que tinguin com a 
finalitat atendre a necessitats particulars o personals que no precisen de 
justificació, tant per la sol·licitud com l’acreditació de gaudir-los.  Aquesta 
previsió impedeix que es pugui plantejar la negociació i la creació d’altres 
permisos amb igual finalitat però distinta denominació, al poder constituir un 
frau de llei”.  D’acord? 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, en definitiva, resumint, el que s’aplica amb aquest Decret... -a veure, 
demanaria si us plau silenci a la sala-, el que s’aplica amb aquest Decret, 
senyor Elena, crec que va molt en la línia del que vostè està dient, és 
estrictament les 37 hores i mitja i s’obre un periode de negociació per continuar 
negociant fins a final d’any.   Per tant, jo crec que... els hi demanaríem que en 
aquest sentit, com que el que vostès desitgen és el mateix que s’ha fet, que ho 
deixessin sobre la taula. 
 
Senyora Sánchez. 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas, hem delegat en aquest sentit l’exposició de motius, i per no 
entrar, donada l’hora, però en tot cas sí que deixi’m assenyalar, i en el procés 
que sembla ser que s’ha aportat de negociació, i en tot cas aquí tenim no sé si 
determinat legalment, però sí que hi ha doncs un sentit diferent en el que 
entenem que és procés negociador per buscar la representació dels 
representants dels nostres treballadors, de la mateixa manera que dels grups 
municipals, per a nosaltres hi ha, de per si, defectes de forma.  O sigui, resulta 
que en cap de les Comisions Informatives se’ns ha explicat als grups de 
l’oposició, ni se’ns ha informat de l’esdevenir de com estaven anant possibles 
negociacions que ens haguessin alertat, per exemple, doncs que hi havia una 
qüestió ja inclús formal, de que hi havia en aquest cas els representants 
majoritaris dels treballadors, concretament doncs uns representants sindicals, 
Comissions Obreres, que són majoritaris en representació sindical, doncs que 
no estaven d’acord amb la forma concreta de paritari per la negociació, i en tot 
cas que es creia necessari la creació d’una comisió negociadora per 
concretament aquest tema.  I en aquest sentit primera, crec que ens mereixem 
un respecte els representants municipals de no assabentar-nos pel blog 
municipal o pel Diari de Vilanova, que sembla ser ara també font oficial dels 
decrets d’Alcaldia, sobre els processos negociadors i l’aplicació concreta per a 
la realització d’aquest Decret. 
 
Crec que la moció, ademés, ja s’ha assenyalat, és curosa.  En tot moment: 
“demanar a l’equip de govern de l’Ajuntament que dins l’actual marc normatiu, i 
amb tot el respecte a la legalitat vigent, busquem les fórmules per arribar a un 
procés negociador aplicant el que diu la Llei estrictament”.  Al nostre entendre, 
el Decret, que sí que busca l’aplicació exclusivament de la Llei, no ha estat 
buscant el que també demana la Llei, que es faci en un marc negociador.  I per 
tant creiem evident que aquest Decret no reflecteix el que diu concretament 
també el Decret, i per tant nosaltres volem assenyalar això. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Alguna paraula?  
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Jo vull contestar... sí, home, primer deixi’m contestar... 
 
ALCALDESSA 
 
Ara li passo la paraula.  Contesta a la senyora Sánchez...  Acabem.  Sí, senyor 
Álvarez. 



 

 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bueno, es que los que leemos dos lenguas da la casualidad de que 
entendemos las dos.  No, mire, es que la senyora Sánchez ha leído una parte 
del acuerdo del tercero, “Demanar al govern de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú que dins del marc normatiu i amb tot el respecte a la legalitat vigent 
estudiïn i arribin a les solucions organitzatives possibles menys agressives 
amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament, fins i tot la no aplicació cautelar de la jornada de 
37’5 hores setmanals”.   Nosotros esto no lo votamos: “fins i tot la no aplicació 
cautelar de la jornada de 37’5 hores setmanals”.   
 
Entiendo que esto es ilegal, porque hasta ahí llego…miren, perdonen, yo no 
soy jurista pero entiendo que esto es no aplicar la Ley, el tercer punto.  El 
primer punto evidentemente que lo votaríamos en contra, porque no vamos a 
mostrar rechazo a unas medidas de nuestro partido que creemos que son 
necesarias.  Pero es que además, cuando uno… señora Sánchez, lo que usted 
ha reproducido, si acaba hasta el final: “fins i tot la no aplicació cautelar de la 
jornada de 37’5 hores setmanals”.  Esto es ilegal, nosotros votamos en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
... un parell de coses de la Comisió.  Primer, senyora Sánchez, només per 
contestar-la, el respecte tot, tot.  I jo em dono per al·ludit, perquè sóc el 
president de la Comisió i per tant em sembla que la Comisió que jo com a 
mínim presideixo a tots els partits polítics se’ls hi té un respecte màxim, perquè 
és un representant del poble.  Per tant, li agrairia que aquest tipo d’afirmacions 
les substanciés amb algun tipo d’acció per part de la Comisió que no hagin 
tingut respecte cap a vostè o cap a la seva formació, cosa que crec que no ha 
passat.  I suposo que en el fragor de la discusió vostè no volia dir això, però 
bueno, jo vull que quedi clar que no és un tema de la Comisió, en tot cas. 
 
Segon: nosaltres hem fet el que pertoca per Llei, que és negociar i aplicar les 
37 hores i mitja, que és lo que ens obliga la Llei a fer.  No podem no aplicar-
les, no podem cautelarment suspendre-ho.  El que sí que hem fet, jo crec que 
amb un punt de raonabilitat, és el que s’ha fet des de la Comisió,  des de les 
persones que ho portaven això molt concretament, és aplicar-les d’una forma 
ràpida ja, un cop haver parlat amb els sindicats i veure quins eren els diferents 
posicionaments, i donar-nos un marge per seguir negociant d’aquí al 31 de 



 

desembre per l’aplicació al 2013, perquè el que no podíem fer era no aplicar-ho 
ara, perquè estàvem incomplint la Llei.  I miri, a mi em poc agradar molt poc 
aquesta Llei, i m’agrada molt poc, però hi ha les Lleis.  Per desgràcia, aquesta 
l’he d’aplicar, no és que m’agradi, però l’hem d’aplicar, i el que ens han donat 
és un marge d’aquí a 31 de desembre per negociar.  Potser algun sindicat a 
vostè li ha dit que no, però jo també li agrairia que parlessin amb tots els 
representants sindicals, perquè veurà que hi ha d’altres que li han dit que sí, 
perquè igual que hem aplicat directament això, amb tots els sindicats s’hi ha 
parlat –escolti’m, i ho tenim per escrit-, vull dir, hem parlat amb ells i queda clar 
que hi ha oberta una negociació fins a 31 de desembre. 
 
Jo per això els hi demanava des del primer moment que la deixessin sobre la 
taula.  Que si cal, s’incorporin en els debats que puguem tenir en Comisió 
respecte aquesta negociació que fem fins al 31 de desembre, i si els 
enganyem o si el govern els porta a una mentida o els porta a un camí que no 
és la veritat, al proper Ple tenen tot el dret del món, evidentment a tornar-la a 
presentar, però jo els hi dic i des del govern els hi diem que segurament no 
tenim la veritat absoluta, ni tenim tanta credibilitat com un sindicat concret, no 
la tenim perquè tenir, però en tot cas jo els hi demano que s’incorporin al 
procés, que mirin en Comissió si nosaltres estem dient algun tipo de mentida, i 
que a partir d’aquí, si nosaltres no hem negociat amb el () dels sindicats, no 
hem obert un periode de negociació per l’any que ve, que és on es planteja el 
còmput anual, perquè no es planteja per a aquest any, es planteja en el supòsit 
cas de l’any següent, no del 2012, en cap cas.  Per tant, jo els hi demano 
aquest procés.  Si vostès no confien –que puc entendre que no confiïn en 
nosaltres-, poden presentar-ho en el proper Ple amb tota la tranquil·litat del 
món, però jo els hi dic que parlem-ho en Comisió i que veuran que nosaltres 
portem negociant amb tots els sindicats de l’Ajuntament de les diferents 
tipologies de sindicats que hi han.  Hi han alguns que afirmen que ho fem 
malament, altres que els hi agradarà més, i jo em sembla que d’aquí al 31 de 
desembre tenim temps per poder-ne parlar, que és el que hem plantejat a la 
taula de negociació.  I no em deixaran enganyar-me en aquest sentit.  Vull dir, 
queda acta reflectida al Ple de que nosaltres hem plantejat que hi hagi un 
segon escenari de les 37 hores i mitja a partir de l’1 de gener.  Això és el que 
els hi demanem, si tenen a bé. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Primer, no els hi hem dit que menteixen, eh? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
No, no, jo no he dit... 
 



 

 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Home, és important això. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Jo no he dit que... no, he dit que em poden no creure. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
El que hem dit és que vostès han aplicat la norma d’una forma molt restrictiva i 
que han aplicat lo del còmput anual, que té conseqüències per a la jornada 
dels treballadors, que podrien haver negociat d’una altra manera.  És la nostra 
percepció.  
 
Perquè hi han acords d’ajuntaments en els quals això del còmput anual no 
existeix, i no és menor, i ara seria un rotllo explicar les diferències entre que es 
valori el còmput anual o no, però en té, i en té molt per a la jornada dels 
treballadors, per a les vacances, per a les distribucions horàries, etc., etc., etc. 
I això ho han fet unilateralment, a través... després d’una negociació amb 
alguns sindicats, que finalment han fructificat a través d’un Decret. 
 
No ens posin el límit aquest de dir és que si a partir d’avui no ho fem, deixem 
de complir la Llei, perquè aquesta norma es fa al setembre i fins ara no s’ha 
aplicat, perquè han estat intentant negociar.  Per tant, ho podrien fer uns dies 
més.  Tornem al maximalisme aquell de dir: si no es fa... pues no, es podria fer, 
es podrien fer més endavant, tant pels de primera com pels de segona, com 
per tots. 
 
En definitiva, si vostès afirmen que això està bé, i que no és necessari seguir 
negociant.  Si vostès es comprometen a que continuaran la negociació i que 
aquesta negociació tindrà en qualsevol cas al final de la mateixa, a efectes 
retroactius des de l’inici del Decret, nosaltres ho deixaríem sobre la taula. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
A efectes retroactius pel que fa referència a l’any 2013. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Amb efectes des del Decret. 
 
 



 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
No, no, però és que el Decret a efectes des del 2012 només té una aplicació 
de les 37 hores i mitja pura i dura.  Com vol... jo no entenc com puc fer l’efecte 
retroactiu, senyor Elena, de veritat.  És que jurídicament no sé com... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
La deixem sobre la taula perquè hi ha, des del meu punt de vista, una clara 
intenció de liar la troca per part de tots, diguem, i deixem-ho córrer. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Puc continuar, senyora alcaldesa, donant la meva opinió sobre el particular? 
 
Segona.  Crec que l’acord al qual podien haver arribat és substancialment 
diferent, que hi ha recorregut perquè això sigui així, que no hi ha hagut voluntat 
de fer-ho, que no hi ha hagut voluntat de diàleg com no n’hi ha habitualment 
per part del regidor de Personal, al nostre entendre, i a jutjar pel que se’ns 
traslada, a jutjar per la mateixa actitud en la seva resposta.   
 
Però nosaltres ho deixem sobre la taula, ho deixem sobre la taula amb el 
compromís per part seva que efectivament tindrà efectes retroactius des del 
començament.  Per què?  Miri, amb aquesta mateixa actitud i amb aquesta 
mateixa vehemència que ha actuat el senyor Gargallo des del... amb relació a 
aquest Decret, va ser quan va decidir unilateralment aplicar la normativa amb 
lo de les IT, i ara ha arribat a un acord i ha de tirar enrere des del 
començament i tornar diners als treballadors als quals li va aplicar el Decret i 
després no ho va fer.  No voldríem que tornés a passar exactament el mateix 
amb aquesta qüestió. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Ara passo la paraula al senyor Sánchez, però en tot cas senyor 
Elena, el senyor Gargallo està davant seu, no cal que parli d’ell en tercera 
persona, s’hi pot dirigir directament, eh?  D’acord.   
 
Senyor Sánchez, si us plau. 
 
 



 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Li agraeixo que deixi sobre la taula la moció, li agraeixo.  Jo em poso a la seva 
disposició i la Comisió sencera es posa a la seva disposició per donar-li totes 
les explicacions del món.  També perquè no es quedin –deixi-m’ho dir, igual 
que vostè té la seva opinió, jo li diré la meva-... jo crec que a vegades, 
disculpi’m, igual que el meu, eh?, també de món, el seu món és una mica petit 
en aquest àmbit.  Sincerament també li vull dir.  Vull dir, crec que el seu món, 
igual que el meu món a vegades també és petit, el seu també és petit.  Vostè 
té uns interlocutors que a vegades no són exactament –penso, és una opinió, 
no vull criticar-ho, però és una opinió-, i per tant considero que estaria bé que 
conegués l’ampli ventall de la situació que ha estat.   
 
En tot cas jo els agraeixo que deixin a sobre la taula i crec que és bo que en 
puguem parlar. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
En tot cas ho hem de parlar, si la deixem sobre la taula, perquè no l’he 
presentat sol. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Jo només voldria acabar... només per al·lusions.  Lo primer, jo no tinc cap 
mena de problema de parlar de tot lo que sigui negociar.  Negociar significa 
posar-se en una taula, quan una persona s’aixeca d’una taula no vol negociar.  
Perquè en tot cas vol plantejar un supòsit de partida i és inamovible d’aquest 
supòsit de partida.  Si el supòsit de partida no contempla uns mínims que pugui 
comportar l’aplicació de la Llei, naturalment aquesta negociació és infructífera.   
 
Per tant, jo estic obert a parlar, està ben clar, però dintre d’uns termes que 
siguin els adequats en els que s’hi pugui parlar, no a partir d’una sèrie de 
qüestions, com he comentat abans, que naturalment marca lo que són les 
directrius en aquest moment. 
 
Segon, senyor Elena, li agraeixo en tot cas que la deixi sobre la taula, per 
respecte als altres grups sindicals que han estat a la taula, que han negociat, 
que han plantejat qüestions a sobre la taula de justament donat el tema de que 
pogués haver una mobilitat en el treball, en aquesta aplicació de les 37 hores i 
mitja, que han sigut ells els que han tingut aquest plantejament, justament 
s’han plantejat aquestes qüestions i no per altres seccions que no hi eren 
justament a la taula per poder fer propostes.  O sigui, jo puc negociar amb qui 
està davant, no amb qui no està davant.  D’acord?  Moltes gràcies. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Hi ha una paraula demanada de la senyora Sánchez 
i del senyor Arrufat. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas permeteu-me que reculli, com som ponents compartits d’aquesta 
moció, no hem pogut... fem in voce el trasllat de la decisió si es queda sobre la 
taula, i en aquest sentit jo crec que també recullo la voluntat que ha expressat 
el govern i que el punt número cinc -cinquè, perdó- de la moció, que es l’acord 
que diu “Que en el marc de la legalitat vigent, es constitueixi una mesa de 
negociació amb la participació dels representants dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament de Vilanova, així com dels portaveus dels grups 
polítics municipals, amb l’objectiu d’arribar a un acord que respecti al màxim 
possible els drets laborals i salarials aconseguits pels treballadors i 
treballadores d’aquest Ajuntament”, podria donar... crec que l’hauríem de 
mantenir amb aquest esperit que estàveu plantejant, de que hi ha d’haver 
negociació, que ha d’haver obertura i transparència en aquest debat de 
negociació i que per tant els portaveus dels grups municipals podem assistir 
doncs a aquestes negociacions.  Per tant, jo mantindria que aquest punt es 
votés. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Jo els agrairia una modificació en aquest punt número cinc, i ho dic perquè 
tradicionalment en aquest Ajuntament s’ha treballat d’aquesta manera.  Jo els 
agrairia... ho dic perquè és molt complicat fer reunions des del govern amb els 
sindicats i que tinguem que també –perdonin, eh?- agendar l’agenda de 
l’oposició.  Si volen, el que sí que podem fer i arribar a un acord per part de 
l’equip de govern, és que no s’arribi a cap acord que no hagi passat prèviament 
per una Comisió Informativa de l’Ajuntament i ho puguem parlar amb vostès.  
Però no crec que sigui de llògica habitual a l’hora de treballar amb una comisió 
dins d’un Ajuntament, és que l’equip de govern no pugui dialogar i treballar 
amb els sindicats, perquè em sembla que és la fórmula habitual, i lo llògic seria 
que després, en Comisió Informativa, poguéssim discutir-ho prèviament a 
qualsevol tipo d’acord que es pugui prendre amb els grups municipals, però no 
fer-ho conjuntament, perquè llavors és molt difícil prendre qualsevol tipo de 
determinació i deixa les mans poc de treball per a l’equip de govern, em dóna 
la sensació. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Senyor Arrufat. 



 

 
QUIM ARRUFAT 
 
Breument. Dues observacions, i vista... això ens ve no de nou absolutament, 
però en tot cas n’hem conegut el contingut aquesta tarda, la moció d’urgència, 
etc., però en tot cas sí que entenem que la majoria sindical és de Comissions 
Obreres, no és dels altres dos minoritaris.  No entenem com a positiva l’actitud 
que intenta dir que aquests sindicats són bons i altres dolents, vull dir, els 
treballadors tenen una representació, la qual la majoria absoluta la té 
Comisions Obreres, i en tot cas el no haver aconseguit la negociació amb 
aquest sindicat és una derrota per part de qui portava les negociacions.  Sigui 
culpa de qui sigui, objectivament és una derrota.   
 
Justament, per no arribar a situacions on les diferents versions i les diferents 
escenaris, no?, se’ns venia per diferents veus i per tant no arribàvem a esclarir 
mai qui tenia la raó, qui no, etc., vam demanar processos en els quals els 
regidors i els altres grups de l’oposició hi tinguéssim oïda, almenys, i en aquest 
sentit és correcte que el govern pugui negociar a porta tancada amb els 
treballadors i tingui aquest fet d’iniciativa, i és correcte, ens semblaria correcte 
que lllavors hagués de passar per Comissió. Però nosaltres afegim, és difícil 
agendar l’agenda dels regidors de l’oposició, entre altres coses molts 
treballem, etc., tenim uns altres horaris, però és molt més fàcil la dels 
representants sindicals, que segurament es podrien avenir a... d’acord amb el 
govern avenir a exposar l’acord o el desacord a la Comisió Informativa, i així 
nosaltres, junt amb els serveis jurídics que pertoqui de la Comissió, podem 
acabar d’esbrinar coses i el mateix que estem fent aquí però amb la veu dels 
treballadors també, i avançar i arribar... bueno, i després hi haurà 
posicionaments que podem estar d’acord o no i ja està. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Això cap problema.  
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, cap problema.  A més, sap que això s’ha fet.  Hi va haver una 
discusió sobre un tema i vam fer una comisió i vam convocar els sindicats i es 
va explicar.  Vull dir que això és així. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Molt bé, doncs nosaltres no hi posem cap problema que a la Comisió hi puguin 
venir els sindicats i que expliquin, cap problema.   
 



 

ALCALDESSA 
 
Ja es va fer i a més ho vam considerar molt positiu, que quan hi hagin temes 
d’aquests es pogués fer. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Si els sembla bé, podem arribar a aquest acord del punt número cinc, amb 
aquesta consideració. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, sí. 
 
ALCALDESSA 
 
No ho deixem sobre la taula, doncs, fem... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Només s’aprova el punt número cinc...  
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
... el número cinc, en el ben entès que... Formem part de la mesa de 
negociació formalment o no? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Jo no.  Nosaltres el que els hi demanem és tenir una mesa de negociació amb 
els sindicats com fins ara i que els puguem informar en Comisió i no prenguem 
cap decisió que no hagi passat per Comisió Informativa. I que els sindicats 
puguin vindre a Comisió Informativa per poder-ho tractar amb vostès també. 
 
Si els hi sembla correcte, doncs faríem això. 
 
ALCALDESSA 
 
Votem aquest acord?  Sí?  Quedem així?  Vots a favor d’aquest acord?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 



 

L’acord adoptat és el següent: 
 
“Que, en el marc de la legalitat vigent, es constitueixi una mesa de negociació 
amb la participació dels representants dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu d’arribar a un acord que 
respecti al màxim possible els drets laborals i salarials aconseguits pels 
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament.  El govern informarà en el si 
de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones sobre la marxa i resultats 
de la negociació, podent assistir els sindicats a aquestes reunions.” 
 
 

23.  PREGUNTA AL PLE DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 

• Sobre les mesures de seguretat a la plaça d’Eduard Maristany 
(Estació Renfe). 

 
ALCALDESSA 
 
I ara passem a les preguntes.  Hi ha una pregunta del Partit Popular -dos 
minuts per preguntar, dos minuts per contestar- sobre les mesures de 
seguretat a la plaça d’Eduard Maristany (Estació RENFE).  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora Alcaldesa.  Como ustedes recordarán, en plenos 
anteriores hicimos una pregunta sobre los robos que se producían en la plaza 
Eduard Maristany, delante de la Estación de RENFE.  La contestación del 
Regidor Sánchez Vera fue que, estadísticas en la mano, parecía que no… 
negaba que hubiese esta problemática o al menos una problemática 
significativa.  
 
Posteriormente hemos comprobado que esta problemática existe e incluso ha 
sido incluso noticia destacada en el Diari de Vilanova, el diario de la ciudad.  El 
caso es que ahora queremos preguntar si ya es consciente el equipo de 
gobierno de esta problemática, qué medidas piensa imponer para solucionarla. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
El govern n’és conscient. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Qué medidas, he dicho, qué medidas para solucionar. 
 



 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Tens dos intervencions.  
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, no, no, perdona, entiendo que no me ha contestado la pregunta. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Ara li contesto.  Escolti’m, nosaltres tenim detectat des de principis d’any, ho 
dic perquè són dades de la policia conjunta, de la Policia municipal i dels 
Mossos d’Esquadra, de tots dos, per tant no són... són les dades globals, que 
de principis d’any fins ara s’han produït 14 robatoris de bicicletes, 3 
motocicletes, 3 denúncies de danys a vehicles, 12 robatoris sobre carteres o 
productes d’aquest tipo, 9 telèfons mòbils.  Això és el que s’ha produït 
efectivament des de l’1 de gener i del qual disposem de denúncia.  Això són les 
dades de la Policia, vull dir, me les ha passat el cap de la Policia i són les 
dades de la Policia. 
 
Davant d’això, què ha fet la Policia?, que és la nostra responsabilitat, perquè 
evidentment, siguin molts o pocs, són actes delictius i per tant s’ha de prendre 
mesura per part de la Policia.  Hi han hagut 26 intervencions de la Policia per 
alterar la seguretat col·lectiva.  Hi ha hagut 11 deteccions d’infraccions de Llei 
per conductes relacionades amb possessió d’armes blanques o per possessió 
de drogues.  Hi han hagut 26 persones identificades, 17 actuacions 
assistencials a persones que havien tingut algun problema amb relació a algun 
tipo de conflicte, i 637 controls preventius de la Policia, en tres torns que té la 
Policia.   
 
Nosaltres no disposem de més policies per tenir una actuació sobre aquesta 
plaça i sobre aquesta acció més efectiva de la que estem fent.  És evident que 
nosaltres sí que hem de demanar alguna cosa i el que demanarem i estem 
demanant contínuament és que la gent d’ADIF entengui que té una part de 
responsabilitat en poder salvaguardar la part que li és pròpia, que això depèn 
malauradament per vostè també del govern de l’Estat. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
De todas maneras nosotros consideramos de que a parte de las denuncias 
todos debemos de ser conscientes de lo que ocurre en la ciudad. Pero en todo 
caso, como no disponemos de más efectivos policiales, ahora le pregunto: ¿el 
equipo de gobierno se plantea la instalación de cámaras de vigilancia en la 
plaza Eduard Maristany? 



 

 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
És que no li puc contestar. 
 
ALCALDESSA 
 
Ja no pot fer... contestar. Dos intervencions. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Perdone, jo entendía... la primera no me había contestado, entendía que no 
me había contestado. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
I tant, que li he contestat! 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Pues si no quiere contestarme, no me conteste. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, senyor Álvarez, no pot tornar a contestar, ho sento. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Vale, ahora un ruego. 
 
 

PRECS 
 
 

ALCALDESSA 
 
Comencem la tanda de precs.  Hi han precs?  Comencem per ordre? 
 
Sí, senyor Arrufat el primer. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, amb relació al Manifest que han presentat les entitats, una vintena 
d’entitats juvenils i culturals de la ciutat per la utilització d’un espai que ja té 



 

ocupació ara mateix, nosaltres els recomanem... bueno, els recomanem... els 
demanem, els preguem que mirin les propostes que la Candidatura d’Unitat 
Popular ha fet en aquest sentit de reubicació d’espais i d’optimització d’espais 
municipals, per si els són d’ajut a l’hora de poder donar sortida a aquesta 
reivindicació. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Mi ruego es que en el Reglamento Orgánico Municipal, a efectos de preguntas, 
se establece dos intervenciones a los Regidores, que son para hacer una 
pregunta y en caso de que no quede clara, volver a preguntar.  Bien es cierto 
de que si alguien no tiene intención de contestar la pregunta, simplemente con 
la primera respuesta hacerla ambigua, inutiliza la acción del Regidor que hace 
la pregunta.  Mi ruego es que en un futuro, cuando se haga una pregunta y se 
haga clara, que el Regidor intente contestar a lo que se le ha preguntado y no 
salirse por la tangente.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, prenem nota.  Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Un prec.  Hem vist a través de les notícies i alguna persona que ens ha vingut 
a veure, un possible episodi de contaminació al Pantà de Foix.  Malgrat no és 
el terme municipal ni la comarca, si podem tractar aquesta qüestió a la Comisió 
Informativa, amb dades, si podem consultar amb l’ACA.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, prenem nota del prec. 
 
No hi han més precs?  Per tant, aixequem la sessió. 
 



 

 
RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

 
 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
1 d’agost de 2012 
 
Quines sentències judicials sobre temes urbanístics, via pública, 
laboral... hi ha hagut des del juliol de l’any 2011? 
 
URBANISME 
 
Des de juliol del 2011 ens han arribat 4 sentències: 
 
1.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
Recurs: 319/09 
Data sentència: 10-01-12 
Recurrents: Josep Mª Sala Brunet, Joan Canal Vilalta i Obras Quintana, SA.  
Assumpte: Preu just expropiació finca Ronda Mediterrània, Barri de Ribes 
Roges. 
Resolució judicial: Estima en part la demanda i fixa un justipreu de 1.009.059, 
54 €. 
 
2.- JUTJAT CONT-ADM. NÚM. 2 DE BARCELONA 
Recurs: 450/08 
Data sentència: 15-03-12 
Recurrent: Idealis, SL. 
Assumpte: Projecte de Reparcel.lació El Llimonet 2 i 3, i PP per via indirecta. 
Resolució judicial: Declara la inadmissibilitat del recurs per falta d’acreditació 
de la capacitat processal necessària. 
 
3.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
Recurs: 90/03 
Data sentència: 19/06/12 
Recurrent: Pedro Albà e Hijos 
Codemandat: Garraf Mediterrània, SA. 
Assumpte: PERI Pirelli Mar 
Resolució judicial: Estima en part el recurs en quant a la previsió futura de 
superfície comercial contrària al Pla Territorial Sectorial d’Equipaments 
Comercials 2001-2004, i necessitat de garantia complementària de la 
promotora per assegurar l’obligació d’urbanitzar. 
 
 



 

4.- JUTJAT CONT-ADM. NÚM. 14 DE BARCELONA 
Recurs: 276/10 
Data sentència: 03-09-12 
Recurrents: Amelia i Araceli Barriendos Prades 
Assumpte: Instal·lació Ascensor Edifici Adarró 
Resolució judicial: Desestima el recurs interposat per qüestions formals (no 
representen a la Comunitat, ni van presentar cap document tècnic). 
 
SERVEIS VIARIS 
 
A continuació hi ha la relació de les sentències que fins a data d’avui s’han 
dictat en relació amb les reclamacions patrimonials. 
 
A més a més, en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6, es va dictar 
Sentència desestimatòria en el procés ordinari instat per el Sr. Juan Carlos 
Mejias contra l’ajuntament per la imposició d’una sanció de 15.000. 
 
Procediment abreujat instat pel Sr. José Luis Monchón Sáez contra 
l’Ajuntament per danys contra el patrimoni amb Sentència estimatòria per la 
part reclamant. 
 
RECLAMANT NUM. PROC. ESTAT 

M. VICTORIA GATELL BALLESTER 
(REF. C07137) 

637/09 
 

DESESTIMAT (DS 11-10-11) 

SILVIA CREMADES SUAU 191/2008 
 

DESESTIMAT RECURS 
D’APEL·LACIO (DS 21-05-
12) 

SOLEDAD BALLESTER BAUTISTA 327/10 
 

ESTIMAT EN 14.214,62 € 
(DS 24-01-12) 

MONTSERRAT BAU PEREZ 523/2010 
 

DESESTIMAT (DS 18-04-12) 

LLUISA PASTO PLA 82/10 
 

ESTIMAT PARCIALMENT 
(7.000 €) 

MONICA JUAREZ BLANCO ( REF. 
30/2012-REC) 

30/2011 
 

DESESTIMAT, PERO 
CONFIRMADA SENTENCIA 
PER PAGAR 19.518,79 € 
(DS 01-03-12) 

ANTONIA GARCIA AGUAYO 631/09 
 

ESTIMAT EN 20.000 € 
SENSE COSTES (DS 12-04-
2012) 

ISABEL BRAVO JIMENEZ 543/2011 
 

DESESTIMAT (DS 17-09-12) 

SALOMO FONTANET LLOBET 603/2011 
 

ESTIMAT EN 8.738,40 € (DS 
09-03-12) 

JAVIER CONTRERAS GARCIA 425/2010 DESESTIMAT (Ds 17-04-12) 



 

 
CARIDAD PALAZON GARCIA 559/2009 

 
PAGAR 1957,16 (ds 18-01-
12) 

AXA SEGUROS 589/2009 
 

DESESTIMAT (DS 05-03-12) 

AVELINA GONZALEZ NUÑEZ 303/2011 
 

DESESTIMAT (DS 18-09-12) 

FRANCISCA RIOS ALVAREZ 
C10100//16/2011-REC 

79/2012 DESESTIMAT (DS 13-02-12) 

 
 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 
 
 
Jutjat Contenciós-Administratiu Número 5 
Recurs: 37/2010 A 
Contrari: NERON INVERSIONES, SL 
 
Acte Impugnat: Decret d’Alcaldia de 11 de desembre de 2009 pel que es 
desestima el recurs de reposició interposat contra diligència d’embargament 
per rebuts pendents de Taxa d’escombraries de 2005 i 2006. 
 
Import: 546,16 € 
 
Sentència Desestimatòria: 12/07/2011 
 
 
Jutjat Contenciós-Administratiu Número 2 
Recurs: 86/2007-M 
Contrari: CARBONELL GARIJO, SALVADOR 
 
Acte Impugnat: Decret de 8 d’agost de 2006 pel que s’estima en part el 
Recurs de Reposició interposat contra les Liquidacions números 201008886 i 
2010008889 de l’Impost sobre Béns Immobles dels anys 2002 a 2006. 
 
Import: 2.975,44 € 
 
Sentència Desestimatòria: 01/09/2011 (Pendent Apel·lació al TSJ) 
 
 
Jutjat Contenciós-Administratiu Número 17 
Recurs: 419/2010-F3 
Contrari: RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, CARMEN MARÍA 
 
Acte Impugnat: Autoliquidació 201694216 de Taxa d'obertura de despatx 



 

d'advocats a Pl. Peixateria 11-13. 
 
Import: 673,00 € 
 
Sentència Desestimatòria: 05/09/2011 
 
 
Jutjat Contenciós-Administratiu Número 10 
Recurs: 59/2011 
Contrari: GESTION ACTIVOS ZONA ESTE, SL 
 
Acte Impugnat: Requeriment de pagament de quantitat pendent per les 
derrames 6, 7 i 8 de les quotes d’urbanització del sector La Carrerada. 
 
Import: 30.837,61 € 
 
Sentència Desestimatòria: 16/11/2011 
 
 
Jutjat Contenciós-Administratiu Número 5 
Recurs: 204/2010 Y 
Contrari: MONTSERRAT ALONSO CLIVILLE 
 
Acte Impugnat: Decret de 16 de desembre de 2009 pel que es desestima el 
recurs de reposició presentat contra Diligència d’embarg per deute pendent 
de l’Impost sobre Béns Immobles de 2007 i s’estima en part la sol·licitud 
d’ajornament i fraccionament de dos liquidacions de l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Import: 284,41 € 
 
Sentència Desestimatòria: 18/11/2011 (Pendent Apel·lació al TSJ) 
 
 
Jutjat Contenciós-Administratiu Número 5 
Recurs: 468/2010-B 
Contrari: M-90 SA 
 
Acte Impugnat: Resolució municipal de 2 de juliol de 2010 per la que es 
desestima el Recurs de Reposició interposat contra requeriment de 
pagament amb recàrrec del 10% del deute de les derrames 7 i 8 de les 
quotes d’urbanització del sector La Carrerada. 
 
Import: 16.371,27 € 



 

 
Sentència Estimatòria: 24/07/2012  
 
 
Jutjat Contenciós-Administratiu Número 8 
Recurs: 500/2010-C 
Contrari: VELASCO FERRER, ANNA MARIA - VALLS MASSANA, JOSEP 
 
Acte Impugnat: Resolucions municipals de 9 de juliol de 2010 per les que es 
desestimen els Recursos de Reposició interposats contra requeriments de 
pagament de deutes pendents corresponents a quotes d’urbanització del 
sector La Carrerada (9.538,20 X 2). 
 
Import: 19.076,40 € 
 
Sentència Desestimatòria: 24/07/2012  
 
 



 



 

 
Quins contractes i per quin cost ha realitzat l’ajuntament, organismes 
autònoms i empreses municipals amb BDO, SL? 
 
Aquesta pregunta ja va ser contestada. 
 
6 de setembre de 2012 
 
El Grup Municipal Socialista, en relació a les respostes del govern a les 
preguntes realitzades el 28 de maig de 2012 voldria alguns aclariments: 
 
1. Respecte a la pregunta 1. Quina és la plantilla contractada en el 
moment actual i l’evolució en el darrer any, en total i per categoria 
professional, per a la Plataforma? Quin és l’organigrama actual de 
RRHH? 
 
A les respostes entregades pel govern no hi havia la informació sobre la 
plantilla actual i la seva evolució per categories professionals. 
 
Adjuntem annexa, taula de llocs i la seva evolució, sense retribucions brutes. 
Val a dir que aquesta taula de llocs no contempla impacte econòmic ni 
retributiu, però és evident que l’excessiva alegria en la política retributiva 
aplicada en aquests darrers anys, provocada en part per acords de millores 
econòmiques per sobre conveni a un gran col·lectiu de professionals, així com 
algunes desmesurades i abusives clàusules econòmiques contractuals 
proteccionistes per a certs treballadors, estan condicionant i impedint un ajust 
ponderat i equilibrat de la massa retributiva dels treballadors del CSP. 



 



 

 
 
2. Respecte a la pregunta 2. Quins criteris es segueixen per a contractar 
personal nou? Sistemes de contractació? 
 
Segons manifesten a les respostes lliurades, el 99% del personal de la 
Plataforma de Serveis és incorporació en plantilla en règim laboral. 
Voldríem saber: 
 

• L’1% restant en quin règim està?  
 

A data d’1 d’octubre de 2012, i pel que fa a personal directe, no hi ha cap 
treballador en altre règim que no sigui el laboral. Per tant, 0%. 
 
3. Respecte a la pregunta 3. Relació d'empreses subcontractades i procés 
de contractació seguit, objecte de la contractació, temps i quantitat 
contractada en el darrer any. 
 
Voldríem saber:  
 

• A partir del mes de maig 2012, amb quina empresa es cobreix el 
servei de manteniment de la Plataforma, quin procés d’adjudicació 
s’ha seguit i quin cost anual té? 

 
Amb 5 propostes sobre taula, s’adjudica com oferta més avantatjosa a 
l’empresa COFELY, per prestar serveis als centres de treball del CSP. Pel que 
fa al repartiment de servei, el 80% (32 hores) del servei adjudicat es presta a 
La Plataforma, i el cost mensual d’aquest servei de manteniment és de 
3.729,20 euros (+IVA). 
 

• A partir del mes de setembre 2011, amb quina empresa es cobreix 
el servei de càtering, quin procés d’adjudicació s’ha seguit i quin 
cost per resident té? És per Residència i Centre de Dia? 

 
Després d’un període que va de març 2011 a agost 2011, i on l’operador de 
càtering que prestava el servei pel Centre de Dia MasBau no disposava de 
contracte formalitzat, amb la voluntat de regularitzar aquesta situació heretada 
per l’anterior equip gestor del CSP, al mes setembre 2011 tot coincidint amb 
l’inici de l’activitat de la Residència, es procedeix a regularitzar la situació i 
formalitzar un contracte amb l’operador ISS amb venciment a l’anualitat i des 
de la data de signatura. Els preus d’oferta i adjudicats eren de 9.53 euros per 
pensió completa a Residència i 5.62 euros pel Centre de Dia. 
 



 

• El servei de seguretat existent fins el mes de setembre de 2011 
quantes hores cobria?  

 
En el moment de la cessació d’activitat es venien fent 12 hores / dia/ torn de 
nit (en horari de 20h a 8 h).   

 

• I el servei de consergeria de nit quantes hores cobreix?  
 
Fins a gener 2012, hi va haver una dedicació de 12 hores/ dia / nit (en horari de 
20h a 8 h, de dilluns a divendres) per part del servei de Consergeria. 
Actualment, i des de la data del gener, per reorganització de torns de treball i 
optimització de recursos, s’ha prolongat el servei de consergeria de nit fins a 
les 14 hores / dia / nit. 
 

• A partir del mes de gener de 2012, amb quina empresa es cobreix el 
servei de bugaderia, quin procés d’adjudicació s’ha seguit i quin 
cost per Kg de roba té? 

 
El servei de bugaderia no ha canviat de proveïdor, i és el mateix que l’anterior 
equip gestor del CSP havia seleccionat i adjudicat directament, i en les 
mateixes condicions contractuals que les que s’havien signat (contracte de 
16/04/2011), amb les empreses FORMACIÓ I TREBALL (MARCA DIN’S) i 
BUGADERIA GARRAF. L’empresa proveïdora, adjudicatària del servei 
conformada per aquestes dues empreses, se li va adjudicar un servei amb un 
contracte de venciment a l’anualitat i prorrogable pel mateix venciment. Val a 
dir que des del primer moment ens informen de l’acord verbal amb l’anterior 
equip gestor del CSP de la voluntat de mantenir el contracte fins a convocar la 
licitació corresponent. En aquest sentit, i en tant que centre especial de treball i 
en coresponsabilitat amb acords i per la pròpia finalitat i objecte social de 
l’empresa proveïdora, s’ha volgut mantenir aquest acord i condicionar la 
licitació a la previsió d’iniciar aquest procés previst pel darrer trimestre 2012. 
 

• L’empresa Plana Fàbrega cobreix el servei de neteja de tot l’edifici 
de la Plataforma? 

 
Plana Fàbrega presta el servei de neteja en tot l’edifici. L’anterior empresa, 
SINA, prestava serveis sense disposar de contracte i per adjudicació directa de 
l’anterior equip gestor del CSP. L’excepció del servei de neteja és pel servei de 
centre de Dia MasBau, que contràriament a l’anterior situació, aquest sí 
disposava d’un contracte en modalitat de termini indefinit (signat el 
16/03/2011). Després de la fallida de l’empresa SINA, Plana Fàbrega assumeix 
el servei tot subrogant-se en drets i obligacions de l’anterior operador  
 

• Quants metres quadrats inclou el contracte?  



 

No hi ha una mesura per m2, per tant el servei resta contractat per oferta 
presentada i acceptada i per cada planta i unitat de servei, i es renegocia la 
seva ampliació a mida que es consolida l’activitat. L’adjudicació del servei ha 
estat provisional i condicionada a la licitació d’aquest servei prevista pel darrer 
trimestre 2012. 
 

• El servei de personal de recepció, quantes hores de cobertura 
inclou, en quins torns i amb quantes persones cobreix el servei per 
torn? 

 
El servei de recepció és un servei de 10 hores de cobertura (de 9h a 19h., de 
dilluns a divendres) i es cobreix en dos torns de 5 hores/dia. 
 

• L’empresa Raúl Santos quins serveis proporciona? 
 
És l’empresa de transport adaptat col·lectiu que dóna servei, principalment al 
centre de Dia, i a  demanda, també a la Residència. Realitza els trasllats des 
del domicili al centre dels usuaris. És un servei que ja es venia prestant des del 
febrer del 2011, i sota una contractació laboral. A partir del 2012, es regularitza 
aquesta activitat a través d’un contracte de prestació de serveis amb una 
empresa de transport, titular de la qual és el mateix interessat que va rescindir 
relació laboral del CSP per prendre emprenedoria i iniciativa pròpia assumir la 
gestió del servei. 
 

• Quins serveis de consultoria proporciona el Consorci de Salut i 
Social de Catalunya?  

 
El CSSC dóna suport en processos de selecció, per recursos humans, i de 
suport en processos contractació pública, per licitacions, en l’àmbit de la gestió 
de serveis generals. 
 
4. Respecte a la pregunta 4. Quins són els criteris d’accés dels usuaris a 
la Residència de la Plataforma? 
 
Voldríem saber:  
 

• Quins professionals formen part de l’equip de valoració de les 
sol·licituds d’admissió de la residència? 

 
Criteri accés: avui en dia s’accepta l’entrada de tot client amb perfil de 
residència: major de 60 anys amb o sense dependència o malaltia crònica. La 
única desestimació va ser aquest estiu a una senyora de Castella que els fills 
volien que ingressés, però tenia criteri sociosanitari per portar nutrició enteral. 



 

L’equip d’admissió a data 31/09/2012 el formen la treballadora social, el metge 
i la responsable higiènic sanitari. 
 

• Ens poden fer arribar el protocol d’admissió? 
 
Protocol d’acollida 
 

Objectiu 
 
Establir el mètode per la sol·licitud i prestació del servei, per tal d’aconseguir la 
integració del resident en la residència de La Plataforma, fomentant un entorn 
familiar en el que el resident i la seva família si sentin còmodes, considera’n el 
centre com a casa seva.  
 
Àmbit d’aplicació 
 
Va dirigit a totes les persones interessades a fer un ingrés a la residència. 
 
Professionals implicats 
 
UGAD: Informa i orientar al usuari del servei de residència. Realitza les visites 
guiades per les instal·lacions i actuar com a filtre de l’equip d’admissió del 
centre. I per tal de formalitzar l’ingrés la unitat té la responsabilitat de preparar i 
actualitzar la documentació que és requereix. Així com fer un seguiment directe 
de tota la documentació que ha d’haver en cada expedient físic i informàtic de 
cadascú dels residents.    
 
Equip d’admissió: Equip format per la responsable higienicosanitària, el 
metge i la treballadora social. Les seves responsabilitats són: valorar el perfil 
de l’usuari a través de la documentació aportada per aquest, per tal de 
determinar la seva admissió en el centre. Organització i planificació dels 
ingressos. 
 
Infermeria: 48 hores prèvies a l’ingrés recepciona la medicació i bolquers 
equivalents al primer mes d’estada, per tal que quan l’usuari ingressi ja estigui 
la medicació preparada. 
 
Referents Auxiliars: En la fase de l’ingrés acompanyen juntament amb la 
treballadora Social a l’usuari i família a l’habitació, ajuden a acomodar-los a la 
residència. 
 
Treballadora Social: Encarregada de fer la primera acollida (fase prèvia a 
l’ingrés) i l’acollida i signatura de documentació i contracte en el ingrés. 
 



 

Procediment 
 
Diferenciem tres fases en aquest procés: 
 
1. Fase d’informació 
2. Fase pre-ingrés 
3. Fase d’ingrés 
 
1. Fase d’informació 
 
Si la demanda és sobre places públiques, se l’adreça a la treballadora social 
de referència. 
 
Si la demanda és sobre places privades o estades temporals en la 
residència,  indiquem la tarifa en funció de la dependència i lliurem la carpeta 
informativa. També li oferim la possibilitat de fer una visita pel centre (el 
membre de la UGAD que realitzi l’atenció valorarà si pot realitzar la visita en 
aquell moment o cal programar-la en agenda). Totes les atencions seran 
registrades, en el document que té el nom de graella d’informació.  
 
En la carpeta informativa hi consta  tota la documentació que és necessària per 
poder sol·licitar plaça (còpia DNI, targeta sanitària i número de l’afiliació a la 
seguretat social, Llei de dependència, còpia del DNI del familiar responsable, 
còpia del número de compte per la domiciliació bancària, pòlissa de defunció, 
informes mèdics, d’infermeria amb una antiguitat no superior a 15 dies. I indicar 
el nom de la treballadora social de referència).També adjuntem la 
documentació de informació  ( carta de benvinguda i règim intern)  i expliquem 
el circuit (detallat a continuació en la fase de pre-ingrés). 
 
2. Fase de pre-ingrés 
 
Quan l’usuari porta la documentació que requerim per fer la sol·licitud de plaça 
en la residència, el membre de la UGAD que realitza l’atenció ha de verifica 
que estigui tota, en cas afirmatiu es deriva a l’equip d’admissió per tal de fer la 
valoració i determinar el perfil de l’usuari. La derivació és farà escanejant tota 
la documentació aportada i adjuntada via e-mail a l’equip d’admissió, format 
aquest per: la responsable higienicosanitària, el metge i la treballadora social 
del centre.  
 
L’equip d’admissió li indicarà a la informadora si l’usuari està admès o no, en 
cas afirmatiu aquesta farà el contacte amb la família per programar en agenda 
entrevista de primera acollida a nivell de treball social i la valoració 
d’infermeria. També és comunicarà tal i com indica el full de pressupost, 
l’import a pagar en concepte de reserva de plaça. 



 

 
Una vegada realitzada l’entrevista i la valoració, se li indicarà a l’usuari que en 
breu ens posarem en contacte per indicar el dia i l’hora d’ingrés en la 
residència, i que 48 hores abans de l’ingrés haurà de portar tota la medicació i 
parlar personalment amb la infermera de referència. 
 
Si el perfil de l’usuari no és admissible, també és comunicarà a la informadora 
perquè truqui a la família i doni les explicacions pertinents.  
 
La treballadora social o la informadora obriran l’expedient de l’usuari, que 
estarà ubicat en l’armari del despatx de la treballadora social. 
 
Quan l’equip d’admissió tingui programat en calendari l’ingrés de l’usuari, li 
passarà les dades a l’UGAD perquè preparin tota la documentació: 
 
- Contracte assistencial  
- Cessió d’imatge i LOPD 
- Autorització de sortida  
- Full de dades bancàries 
- Certificat de residència (en cas d’estades permanents) 
 
Tot seguit l’UGAD haurà d’introduir les dades personals de l’usuari i les 
persones de contacte en el programa Aegerus. També deixar constància de 
l’usuari que ingressa en el llibre de registre de la residència. 
 
3. Fase d’ingrés 
 
El dia de l’ ingrés hi ha que donar una atenció especialitzada a l’usuari i les 
famílies.  
  
La UGAD farà en el Aegerus l’ingrés de l’usuari, per tal de que quedi registrat 
en el cens d’aquesta aplicació la data i el número d’habitació assignada.  
 
Quan l’usuari entri al centre, l’UGAD donarà l’avís a la treballadora social, 
aquesta donarà  la benvinguda a l’usuari i l’acompanyaran a planta on li 
presentaran a les auxiliar  i la infermera, i la resta d’usuaris de la residència. 
Després l’acompanyarà fins l’habitació, on es quedarà l’usuari i la família amb 
l’auxiliar referent per instal·lar-la. Després la infermera farà una valoració de les 
AVD’s , estat físic i psíquic. 
 
Quan hagin acabat s’avisarà a la treballadora social, per tal d’anar al despatx i 
formalitzar l’ingrés. És recollirà signat el règim intern, i es donarà les 
explicacions pertinents sobre la documentació que cal signar. En tot moment 
és mostrarà proximitat per tal de que l’usuari i la família es sentí recolzada. 



 

 
Indicadors 
 
-  Resultats de tabulació d’enquestes de satisfacció dels usuaris i familiars de la 

residència. 
- Número de no conformitats, suggeriments i satisfaccions del servei de 

residència. 
-  Número d’usuaris del servei: registre trimestral i anual. 
-  Número d’entrades i sortides dels usuaris de la residència. 
-  Número de visites  
 
Documents relacionats 
 
-  Enquestes de satisfacció d’usuaris de residència 
-  Carpeta informativa 
-  Proposta de pressupost (Reg.046) 
-  Reserva de plaça (Reg.045) 
-  Tarifari (Reg.048) 
-  Registre graella d’informació 
-  Document per sol·licitar plaça en la residència 
-  Règim Intern (Reg.019) 
-  Entrevista de primera acollida 
-  Relació de pertinences (Reg.042) 
-  Qüestionari de salut 
-  Documentació de formalització d’ingrés: contracte assistència (Reg.017)l, 

cessió d’imatge i LOPD (Reg.036), full dades bancàries (Reg.037), 
autorització de sortida (Reg.043) i certificat de residència (Reg.040) 

-  Full de reclamacions, suggeriments i altres (Reg.001) 
 

 

5. Respecte a la pregunta 5. Quina ocupació hi ha en el moment actual de 
places públiques i privades a la residència i al centre de dia de la 
Plataforma? Quina demanda hi ha de places públiques a cada 
dispositiu? Hi ha llista d’espera de places públiques? De quant temps? 
Quantes places públiques concertades i com a centre col·laborador hi ha 
al Centre de Dia de la Plataforma? 
 
Voldríem saber:  
 

• Quin número de residents hi ha hagut setmanalment durant els 
dos primers mesos de funcionament de la residència? I 
posteriorment, quina ha estat l’evolució mensual del número de 
residents fins a l’actualitat? 

 



 

Ocupació en data 30/09/2012: 
 
 Places públiques: 40 
 Places privades: 58. 
 Total residents: 98 
 
Demanda de plaça pública: hi ha un llistat aproximat de 200 persones amb una 
estimació de 8 anys d’espera. 
 
Lamentablement, el context econòmic del nostre entorn no ens està ajudant a 
consolidar l’activitat de la Residència, però cal fer especial esment al deficient 
inici de l’activitat i que ens estar condicionant sensiblement l’explotació. Les 
expectatives de la ciutadania vers el projecte Plataforma i la seva demora en 
posada en servei per les indegudes actuacions de la constructora, i a la 
descoordinació i manca d’inversió per part de l’equip gestor del projecte 
(recordem que l’activitat de la residència va restar aturada per no dotar d’una 
porta contra incendis), tot plegat han estat, en part, punts crítics condicionants 
de l’actual dèficit d’explotació. 
 
Fase de creixement de la residència 
 
Total de residents ingressats en el primer any de la residencia: 146. 
 
Nombre d’altes: 63 dels quals 25 han estat èxitus (defuncions), 2 altes 
voluntàries i 36 han retornat al seu domicili, o han ingressat a una altre 
residència amb plaça pública. Val a dir que al principi de la residència vàrem 
ingressar a dues usuàries del Centre de dia Masbau en estada  de nit i d’altres 
que els vàrem ingressar en caps de setmana o bé ponts, això fa que el nombre 
d’altes de Desembre a Març hagi estat tan nombrós. 
 
6. Respecte a la pregunta 7. Quan es posarà en marxa el menjador social 
previst com a complement del menjador social de Can Pahissa i del 
servei de menjar a domicili? El Govern té la intenció de tancar el 
menjador social de Can Pahissa? 
 
Voldríem saber:  
 

• Hi ha usuaris que necessitin servei de menjador social que no en 
disposin per manca de places a la ciutat?  

 
No hi ha cap tipus de llista d’espera en el menjador de Can Pahissa; la 
prescripció del servei de menjador social ve per criteris tècnics, i sempre es 
prioritzen les respostes més normalitzades: els infants que dinen en els 
menjadors escolars, que les famílies disposin d’aliments per cuinar a casa, les 



 

persones amb dependència que utilitzin els àpats a domicili, i només 
determinades situacions requereixen d’un menjador social. 
 

• Quan està previst obrir el menjador social de la Plataforma?   
 
No està prevista la seva obertura pròximament, tot i que s’estan avaluant 
diverses accions par seguir treballant en el tema de la cobertura de la 
necessitat bàsica d’alimentació, com una prioritat. 
 

 
A la Comissió Informativa del 20 de desembre de 2011 es va preguntar 
per l’accés al cim del Montgrós des de la vessant de Vilanova i la Geltrú, a 
on hi havia un sender a l’alçada del Mas de les Catalunyes, que vorejava 
la planta de compostatge de la Mancomunitat. 
 
Amb les obres de la nova autovia C-15 aquest accés ja no hi és i no s’ha 
restablert. 
 
El grup Municipal Socialista voldria saber:  
 
1. Si s’ha parlat amb la Direcció General de Carreteres?  
2. Hi ha previsió de restablir l’accés? Quan? 
3. En cas de que no es restableixi es compensarà per la pèrdua d’aquest 

sender, buscant alternatives? 
 
El 23 de novembre de 2012 es van reunir el Sr. Joan Giribet, regidor 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i el Sr. 
Damià Calvet, Secretari General de Política Territorial i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Entre d’altres temes, es va tractar aquest tall del camí d’accés al Mongrós i es 
va acordar que la Conselleria faria les gestions oportunes i donaria resposta a 
aquest Ajuntament. 
 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
10 de setembre de 2012 
 
1. Quin és el cost anual que li suposa a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el conveni amb la Diputació de Barcelona perquè aquesta li 
gestioni les multes de trànsit? 
 
Taxa cobrada per la Diputació per la gestió de les Multes: 



 

 
 2011:  491.569,53 € 
 2012:  247.552,34 € (fins agost 2012) 
 
2. Quina és la durada de l’esmentat conveni? 
 
PACTE SEGON DEL CONVENI (Juny 2009) 
 
SEGON.- Aquest Conveni serà eficaç a partir de la seva signatura i per un 
termini de dos anys a comptar des d’aquesta data. 
 
S’entendrà prorrogat tàcitament el present Conveni per períodes consecutius 
d’un any cadascun, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-lo per finit amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
3. Quin és l’import de les sancions de trànsit, amb descompte, pagades 
durant el 2011 i aquest 2012?  Quin va ser l’import del darrer any abans 
que entrés en vigor el conveni amb la Diputació? 
 
Cobraments Diputació 2011 i 2012 (fins agost): 
 

Any 
Cobrament 

Any 
Càrrec 

Cobrat  Amb 
Descompte 

2.011 2.010 132.946,53 
  2.011 805.983,60 
    938.930,13 

2.012  2.010 40,00 
  2.011 55.180,00 
  2.012 538.160,00 
    593.380,00 

 
Cobraments Ajuntament 2008 (darrer any sencer): 
 

Any 
Cobrament 

Any 
Càrrec 

Cobrat  Amb 
Descompte 

2.008 2.008 711.810,28 
 
4. Quin és l’import de les sancions pagades en període voluntari, sense 
descompte, el 2011 i durant aquest 2012?  Quin és l’import de les 
sancions, pagades amb recàrrec dins el període executiu, el 2011 i 
aquest 2012? Quins eren els imports del darrer any abans que entrés en 
vigor el conveni amb la Diputació de Barcelona? 
 



 

Cobraments Diputació 2011 i 2012 (fins agost): 
 

Any 
Cobrament 

Any 
Càrrec 

Cobrat  Sense 
Descompte 

Cobrat  
Executiva 

2.011 2.009 0,00 185.198,03 
 2.010 45.339,50 725.453,57 
  2.011 53.388,55 134.297,99 
    98.728,05 1.044.949,59 

2.012  2.009 0,00 23.946,13 
 2.010 150,00 129.034,45 

  2.011 30.820,00 365.960,90 
  2.012 25.790,00 18.409,43 
    56.760,00 537.350,91 

 
A aquestes quantitats s’ha d’afegir l’import del recàrrec d’executiva que també 
es transfereix a l’Ajuntament: 
 

Any Recàrrec 

2.011 179.387,93 
2.012 96.422,74 

 275.810,67 
 
 
Cobraments Ajuntament 2008 (darrer any sencer): 
 

Any 
Cobrament 

Any 
Càrrec 

Cobrat  Sense 
Descompte 

Cobrat  
Executiva 

Recàrrec 

2.008 2.004 0,00 8.566,77  
 2.005 0,00 22.832,34  
 2.006 0,00 72.990,77  
 2.007 0,00 143.841,32  
 2.008 2.124,34 70.128,73  
  2.124,34 318.359,93 56.336,90 
     
     

 
5. Quin és el sistema de notificació de les sancions?  Carta ordinària o 
carta certificada amb avís de rebuda? 
 
El sistema de notificació de  totes les sancions és efectuat per l’ organisme de 
gestió  tributària de la Diputació de Barcelona per correu certificat amb 



 

acusament de rebut . Si que és cert que solen enviar una carta ordinària inicial 
(comminatòria) que porta la carta de pagament , però es només un avís, sense 
validesa legal per comptar terminis. Amb posterioritat envien la sanció per 
correu certificat amb acusament de rebut. 
 
6. En els expedients sancionadors de trànsit, quina autoritat o funcionari 
és designat com a instructor, i si és el cas, qui és el secretari de 
l’expedient? 
 
L’instructor dels expedients sancionadors de trànsit és la Cristina Rafales 
Graells (VNG Aparcaments)   i que va  ser designada per aquest càrrec pel 
decret d’alcaldia de data 25 de maig de 2009. L’ òrgan sancionador és el 
Regidor de Protecció i Seguretat Ciutadana, Sr. Francesc Xavier Sànchez Vera 
atès la delegació conferida pel decret d’ alcaldia  data 15 de juny de 2011.  
 
No existeix el càrrec de secretari de l’expedient; si el que es consulta és qui te 
l’arxiu dels expedients sancionadors és VNG Aparcaments a les oficines 
ubicades al carrer Providència 1 bis pels que es tramiten integrament a 
l’ajuntament; pels que tramita la DIBA hi són a l’organisme i penjats amb pdf al 
programari informàtic de la DIBA. 
 
D’altra banda les notificacions de les resolucions al ciutadà es fan amb un 
trasllat signat pel secretari de l’Ajuntament.  
 
El sistema de notificació de les resolucions (contestacions a les al·legacions 
dels ciutadans ) s’envia des de la Unitat de Multes que és gestionat per VNG 
Aparcaments; cal tenir present però, que aquelles al·legacions que pel seu 
contingut són respostes directament per DIBA amb el vist-i-plau de l’instructor i 
l’òrgan sancionador, s’envien directament per ells, amb igual sistema de 
notificació per certificat. 
 
A partir del 2014 serà obligatori l’enviament a través de la DEV (Direcció 
Electrònica Vial ) en compliment de la normativa aplicable. 
 
7. Per què el termini fixat per pagar la sanció amb descompte no es 
correspon amb el designat per la normativa?  Per què no és un termini 
des de la notificació, com marca la normativa vigent? 
 
Aquesta informació no la podem facilitar, ja que el tema de les notificacions de 
les denuncies el fa integrament la DIBA juntament amb la carta de pagament 
on indiquen el terminis per abonar amb període de descompte, amb període 
voluntari i posteriorment amb constrenyiment. 
 
8. Qui és el responsable de la notificació? 



 

 
El responsable de la notificació de les denúncies (tant de policia local com 
d’estacionament limitat) és la DIBA. 
 
El responsable de la notificació de les resolucions dependrà de qui fa la 
resolució directa, és a dir, si és la Unitat de Multes o la DIBA de conformitat 
amb el conveni vigent de gestió existent amb l’Organisme de gestió tributària 
de la Diputació de Barcelona signat el 18 de maig de 2009. Si es tracta 
d’enviaments des de la Unitat de Multes, les cartes certificades amb els 
trasllats de les resolucions són portades a l’ajuntament per que siguin enviats. 
 
9. Quantes queixes ha rebut l’Ajuntament durant l’any 2011 i aquest 2012, 
per la tramitació dels expedients sancionadors de trànsit i per quins 
motius? 
 
Queixes per tràmits 
Efectuades al 2011 i 2012  al defensor a la ciutadania i/o defensor del poble:  
2011: 5 queixes  
Motius: adreça errònia per Cd base dades padró defectuós, plaques mòbils, 
informe agent ad hoc, senyalització exclusivament en català al municipi. 
 
2012: 2 queixes 
Motius: canvi infractor, falta de potestat sancionadora dels vigilants -
controladors d’estacionament limitat (zona blava). 
 
Contenciosos administratius (demandes notificades a l’ajuntament  com a part 
demandada amb assenyalaments :  
 
2012 : 9 demandes procediments abreujats/1 recurs contenciós ordinari. 
2013:  3  demandes procediments abreujats 
2014:  1  demanda procediment abreujat 
 
Motius: diversa casuística. 
 
Contenciosos administratius o reclamacions davant Tribunal Econòmic 
Administratiu (demandes notificades a la DIBA  com a part demandada):  
 
2012:    6 demandes de compulsa documental. 
             7 trasllats de conformitat article 49 LRJCA com a interessats (judicis 
pel 2013). 
 



 

Respecte a les queixes o peticions directes a l’alcaldessa o al regidor cal que 
sigui informat aquest extrem  pel departament d’ alcaldia o a la unitat 
administrativa de la policia local, respectivament, ja que tenen el control de les 
mateixes.  
 
Al·legacions que entren peticionant a l’Ajuntament anul·lació denuncia : 
2011:   3196 al·legacions / recursos (E23) 
2011:   1282  al·legacions / recursos (M08 DIBA) 
 
Total 2011: 4478  
 
2012:  1132 al·legacions/ recursos ( E23). 
Cal tenir present que estem introduint encara al·legacions de juliol, agost que 
ens estant entrant de la DIBA al mes de setembre. 
 
2012:  559  al·legacions/ recursos fins principis juliol ( M08 DIBA). 
 
Total 2012: 1691( a data 27/09) 
 
Respecte a la petició d’informar per quins motius, indicar-vos que el programari 
no te aquest filtre, podent ser molt variats els motius que el ciutadà al·lega en 
defensa de la seva petició.  
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV 
 
10 de setembre de 2012 
 
PREGUNTA 1 
 
El grup municipal d’ICV ha tingut coneixement que hi ha obert un 
expedient d’estat ruïnós i que s’ha presentat una sol·licitud d’enderroc de 
l’immoble de la rambla Principal, núm. 5, la façana del qual està protegida 
per la fitxa C3 de l’actual Pla Especial i Catàleg Historicoartístic de 
Vilanova i la Geltrú. Aquest grup municipal ha estat en contacte amb el 
regidor d’Urbanisme i Habitatge, Sr. Joan Giribet, al qui hem manifestat la 
preocupació del nostre grup respecte a la façana protegida. El grup d’ICV 
sol·licita que se’ns informi per escrit: 
 

• Sobre els motius i les causes que han originat l’expedient que 
afecta a l’edifici esmentat;  



 

• Conèixer els advertiments i ordres d’execució que en compliment 
de l’art. 189.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme ha ordenat 
aquest Ajuntament. 

• I conèixer si aquest Ajuntament ha realitzat les accions oportunes 
per tal de conservar la façana protegida abans esmentada. 

 



 

 



 

PREGUNTA 2 
 
El grup municipal d’ICV va rebre com la resta de grups municipals una 
carta personal dirigida als regidors i regidores d’aquest Ajuntament. 
Aquesta carta era signada per la ciutadana Montserrat Domingo on 
exposava la seva situació personal. El passat 4 de setembre, via correu 
electrònic, el nostre grup es va dirigir a la regidora de Serveis Socials, 
Medi Ambient i Esports d’aquest Ajuntament, Blanca Albà, demanant 
informació de la resposta que ha rebut Montserrat Domingo per part 
d’aquest Ajuntament. Tot i esperant la resposta de la regidora Blanca 
Albà, aquest grup demana per escrit la resposta per part d’aquest 
Ajuntament que ha rebut Montserrat Domingo. 
 
Confirmem que la carta de la Sra. Montserrat Domingo va ser registrada a 
l’Ajuntament i adreçada a l’alcaldia. 
 
Informar-vos que per escrit no se li ha donat resposta, però tant en dates 
anteriors com posteriors a aquesta carta, els contactes de la Sra. Domingo 
amb aquesta alcaldia han estat  habituals i freqüents, tant presencialment com 
per via telefònica.   
 
Totes les vegades que la Sra. Domingo ho ha sol·licitat, ha estat atesa per 
part dels serveis municipals.   En relació a la resposta per part de la regidora 
de Serveis socials, Medi Ambient i Esports, cal recordar que, atesa la 
legislació vigent sobre protecció de dades, no es poden fer públiques les 
possibles atencions rebudes i les respostes donades a persones usuàries dels 
serveis, ni informar-ne a tercers.   
 
PREGUNTA 3 
 
El ciutadà Ricardo Bonilla ha dirigit dos missatges per correu electrònic 
a tots els regidors i regidores d’aquest Ajuntament, on expressa com a 
veí del carrer Vicent Andrés Estellés, proper a la fàbrica Componentes 
Vilanova, que les emissions de gasos en certs dies fa irrespirable l’aire 
així com els sorolls impossibiliten conciliar la son, tots provinents de 
l’esmentada fàbrica.  En un dels missatges, el ciutadà Ricardo Bonilla 
expressa que s’ha posat en contacte amb la regidora Blanca Albà, així 
com amb la Policia Municipal, l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. 
Tot i que la competència de solucionar el que es denuncia correspon a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el 
grup municipal d’ICV demana per escrit saber quines han estat les 
gestions d’aquest Ajuntament i quina resposta ha donat a la reclamació 
de Ricardo Bonilla. 
 



 

La queixa expressada repetidament pel Sr. Ricard Bonilla sobre la 
problemàtica de Components Vilanova, ha estat tractada també repetidament  
en diverses comissions informatives de l’Area de Serveis a la Ciutat. S’ha 
comentat puntualment cada incidència, i s’ha comunicat cada pas que 
l’ajuntament ha donat en aquest sentit, i s’ha exposat en diverses ocasions 
l’estat de la qüestió. 
 
Malgrat això val a dir que: 
 
S’ha contestat a les demandes del Sr. Bonilla, donant-li repetides explicacions 
de les gestions que l’Ajuntament estava realitzant i convidant-lo a veure 
l’expedient corresponent. 
 
S’han fet vàries reunions entre la regidoria i els tècnics municipals (la darrera 
amb presencia també de l’alcaldessa). 
 
I també s’han fet reunions amb els dirigents de l’empresa i amb els propis 
treballadors. 
 
L’Ajuntament ha seguit fent inspeccions i controls sobre la fàbrica, i en el tema 
dels sorolls, que es de la seva competència, requerint  els informes pertinents i 
requerint de l’empresa les mesures correctores per a la seva millora. 
 
Així mateix, s’ha instat a la Direcció general de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya, un major seguiment de la problemàtica de la 
contaminació atmosfèrica per fums i olors i una agilització dels tràmits per a la 
aplicació de les mesures correctores corresponents. 
 
L’Ajuntament ha demanat una trobada amb al Directora General Mª Assumpta 
Ferran, per a coordinar aquesta gestió. 
 
L’Ajuntament ha iniciat un procés de mediació entre la pròpia administració, la 
fàbrica i els veïns amb la finalitat de poder rebaixar la tensió i trobar punt de 
consens que facilitin el procés cap a l’adequació de Componentes a la 
normativa ambiental corresponents en aquells aspectes a millorar. 
 
 
PREGUNTA 4 
 
Veïns del tram inicial del carrer de la Llibertat, entre la plaça de Soler i 
Gustems i els carrers del Codonyat i Havana, tram on s’ha alineen 
diferents establiments comercials i de restauració amb les seves 
terrasses a la via pública, s’han dirigit personalment al grup municipal 
d’ICV per exposar l’insuportable pudor provinent dels contenidors de 



 

brossa soterrats en aquest tram de carrer. Segons aquest veïns només 
una vegada han estat aquest contenidors netejats en els últims mesos. 
Aquest veïns al·leguen que la insuportable olor al llarg de tot el dia els 
obliga cert dies d’aquest estiu a tenir les obertures dels seus habitatges 
tancats; també els comerciant i restauradors expressen el greu perjudici 
que aquesta olor suposa per als seus negocis. A més, els veïns no 
entenen els criteris de neteja de la companyia que presta aquest servei 
de per què la neteja mecànica que es realitza a la de Soler i Gustems no 
continua per aquest tram de carrer. Es per aquest motiu que el grup 
municipal d’ICV demana per escrit conèixer els criteris i la freqüència de 
la neteja dels contenidors abans esmentats, així com el criteri de neteja 
mecànica que impedeix continuar la neteja en aquest tram del carrer de 
la Llibertat que manté urbanísticament i en la tipologia de negocis una 
continuïtat amb la plaça de Soler i Gustems. 
 
Referent a la incidència objecte de la present qüestió, cal dir que només tenim 
constància d'un avís el passat 14 de setembre 2012, en el qual es va informar 
que els contenidors soterrats presentaven pudors. Ens ho varem mirar i es va 
encarregar una neteja general i dels fosos al moment, restant la incidència 
resolta satisfactòriament.  
 
El tram del carrer de la Llibertat, comprés entre la plaça de Soler i Gustems i el 
carrer de Tetuan, objecte de la incidència esmentada i ubicació dels 
contenidors soterrats, es neteja de manera diària mitjançant una màquina 
hidronetejadora amb aigua a pressió o una màquina fregadora, a banda de la 
neteja manual de l'operari.  
 
A banda d'aquest servei diari, hi ha planificada una neteja dels contenidors 
soterrats un cop al mes, que resulta de la freqüència obtinguda del nombre 
total de contenidors soterrats al municipi amb els recursos específics d'aquest 
servei. Tot i així, en el moment que es detecta una incidència com 
l'esmentada, es pot derivar el servei de manera extraordinària per resoldre el 
problema al moment. 
 
 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 

24 de setembre de 2012 

 
A les reunions mantingudes amb tècnics de la Diputació, tècnics 
municipals i propietaris dels terenys dins el terme de Vilanova afectat per 
l'incendi del mes de juny es van exposar les propostes adreçades a 
mancomunar esforços i despeses dels propietaris, amb l'ajut tècnic de la 



 

Diputació, per fer le procés sencer de neteja dels terrenys cremats i 
preparació per a la seva regeneració natural. 
 

1) Quins passos més s'han fet o produït des de llavors? 
2) Hi ha algun ajut econòmic extern al dels propis propietaris? 
3) Quines són les previsions de treballs? Quines les de regeneració? 
4) Quins passos té pensat fer l'Ajuntament-Diputació properament? 

 
La temàtica dels incendis forestals del passat mes a juny a Vilanova, s’ha 
tractat repetidament a la Comissió Informativa de l’Area de Serveis a la Ciutat, 
i periòdicament s’ha anat donant informació puntual de cada pas i cada gestió 
efectuada. 
 
Malgrat els grups ja disposen de tota la informació, val a dir que: 
 
Des de les reunions coordinades entre els ajuntaments de Vilanova i castellet i 
la Gornal, tècnics de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de 
Catalunya, i primer amb els propietaris afectats i desprès també amb les 
entitats i la ciutadania, es va definir una proposta d’actuació consensuada 
entre totes les parts afectades. 
 
Es va signar un conveni entre Diputació de Barcelona, Ajuntaments de 
Vilanova i Castellet i la Federació d’ADF, per tal de contractar una empresa 
que realitzés els treballs. 
 
La Diputació de Barcelona es qui ha aportat la quantitat necessària (prop de 
80.000 €), que ha permès que l’actuació tingui cost zero pels propietaris. 
 
L’actuació de neteja i reordenació de la zona cremada s’ha adjudicat a 
l’empresa Bioforestal Buscail: 
 
L’inici de les accions va ser el 29 d’octubre i el termini previst per a la seva 
execució es de 3 mesos. L’actuació es realitza en 94,8 Ha del terme municipal 
de Vilanova. 
 
En relació a la regeneració, hi ha consens entre els tècnics de les 
administracions implicades en esperar a veure com es comporta el propi espai 
natural i el seu procés de autoregenració, abans de proposar alguna altra 
mesura. 
 
Ajuntament i Diputació, segueixen treballant en el Pla de Prevenció d’Incendis 
(ja s’han iniciat els treballs per a la redacció del nou PPI 2013-2016) i també 
seguint amb el Pla de Vigilancia d’Incendis en els terminis de cada temporada 
i campanya. 



 

 
5) Se'ns ha explicat via comissió informativa i via junta de l'EPEL 

Neàpolis que l'Ajuntament ha fet tot el que ha pogut per negociar 
el manteniment del Cinema Bosc com a cinema. Quins han estat 
els detalls del fracàs de la negociació. Quina és la situació de la 
família i de l'Ajuntament que impedeix arribar a un acord? 

 
S’ha arribat a un acord amb la propietat. 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23.55 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 
 


