
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 31 DE GENER DE 2011 

 
 

Acta núm. 1 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 31 de gener de 2011, sota 
la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

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



 

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

ORDRE DEL DIA 
 

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 
20 de desembre de 2010. 

 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
  2. Modificació de l’Ordenança fiscal Taxa estacionament regulat de vehicles. 
  3. Aprovació dels criteris per donar compliment al que disposa la Llei 

15/2010, de 5 de juliol. 
  4. Donar compte de l’informe de la Tresoreria municipal relatiu al que 

disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
  5. Pressupost 2011. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  6. Aprovació del Pla d’Actuació, Inversions i Finançament (PAIF) de l’EPEL 

Neàpolis. 
  7. Bases de la convocatòria d’Ajuts de suport a Projectes de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament 2011. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  8. Cessió a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf i Aigües Ter 

Llobregat de les canonades: Ramal de Vilanova i de Santa Maria, 
d’abastament d’aigua. 

 
 MOCIONS 
 
  9. Moció de CiU sobre la urbanització de Santa Maria de Cubelles. 
10. Moció de rebuig de la Sentència del Suprem contra la immersió lingüística 

de les escoles catalanes que exigeix a la Generalitat que introdueixi el 
castellà com a llengua vehicular a l’escola. 

11. Moció de CiU instant la formulació d’una modificació de planejament 
general que permeti admetre la instal·lació d’ascensors en edificacions 
que es trobin en situació urbanística de fora d’ordenació. 

12. Moció per a la conservació de l’espai natural de la Platja Llarga, la Millera 
i el Mas de l’Esquerrer. 

13. Moció de la CUP per a rebutjar les sentències del Tribunal Suprem sobre 
la llengua a les escoles. 

 



 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2010. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, comencem la sessió ordinària del Ple del dia 31, i comencem amb 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.  Si no hi ha cap consideració ni cap 
qüestió doncs la donaríem per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del 
dia 20 de desembre de 2010. 
 

    2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL TAXA ESTACIONAMENT REGULAT DE 
VEHICLES. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número dos, que és la modificació de l’Ordenança Fiscal de 
la Taxa d’Estacionament Regulat de Vehicles.  Senyor secretari, el punt 
número dos. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Des de fa temps que des del Consell d’Administració de VNG Aparcaments 
s’estan qüestionant els criteris de tarifació de les zones blaves, ja que es veu 
un cert desajust entre els objectius de la política tarifària i el resultat real del 
comportament dels usuaris. L’esquema de tarifació recollia l’objectiu d’encarir 
les zones blaves amb l’objectiu d’ocupar els aparcaments per estades més 
llargues, fet que no s’ha aconseguit de forma totalment satisfactòria. 
 
La intenció era que estades del voltant de 30 minuts fossin a preus continguts, 
incrementant-se quan les estades fossin més llargues. Amb el temps s’ha vist 
que l’estada mitjana a la zona blava tipus de la ciutat és de 45 minuts, per la 
qual cosa es veu que les estades a les zones blaves són més llargues de les 
inicialment desitjades amb la política actual, i que la realitat no s’adapta a 
l’esquema tarifari vigent. 
 
Igualment, actualment estem en un moment de crisi en el que la demanda està 
patint una davallada, i es creu que fent una disminució de tarifes es podria 
mitigar la davallada i reactivar parcialment la demanda. 
 



 

I per últim, en una comparativa de tarifes de zona blava amb altres ciutats de 
Catalunya notem que per a certes franges horàries les tarifes de Vilanova i la 
Geltrú estan fora del criteri majoritari, concretament les tarifes per a estades 
d’una hora i superiors. Per això, la proposta es basa en un ajustament 
d’aquestes tarifes, deixant invariades les tarifes de 30 minuts i inferiors. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, i d’acord amb la proposta del 
Consell d’Administració de VNG Aparcaments, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Règim Intern i Serveis Generals proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació del quadre de tarifes de 
l’article 4.1 de la Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per l’estacionament 
regulat de vehicles (OF número 15), que resta fixat com segueix: 
 
1. La quota consisteix en un sistema de tarifes en funció del temps 

d’estacionament per a cada una de les zones:   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 formulada cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província" els acords definitius i el text íntegre de la modificació de 
l’Ordenança, que entrarà en vigor el dia següent al d’aquesta publicació en el 
BOP, i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 

Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

       Normal Reduïda     

Mínim  0,30 €  0,30 €  0,30 €  0,30 €  0,30 €  0,30 €  0,30 € 

30 minuts  0,75 €  0,60 €  0,50 € --- ---  0,60 €  0,55 € 

1 hora  1,60 €  1,60 €  1,55 €  1,50 € ---  1,60 €  1,60 € 

1,30 hores  2,50 €  2,50 € --- --- --- --- --- 

2 hores --- ---  3,30 € ---  0,30 €  3,30 €  3,30 € 

3 hores --- --- --- ---  0,60 €  5,00 €  5,00 € 

5 hores --- --- ---  7,50 €  1,40 € --- --- 



 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, molt ràpidament.  El punt, que ja ha estat tractat i aprovat al Consell 
d’Administració de VNG Aparcaments, però pertoca aprovar-lo, com és 
preceptiu, doncs al Ple municipal, en tant que és una modificació de preus. 
 
Des de fa temps, en el si del Consell d’Administració venim debatent la 
idoneïtat de l’actual sistema de tarifes de les zones blaves.  En el seu moment 
el que es pretenia era prioritzar molt i molt el recado, el petit estacionament en 
zona blava, i a partir de la mitja hora, diguem-ho així, d’aquí les tarifes actuals, 
doncs que s’aparqués prioritàriament en els aparcaments subterranis.  Aquest 
estacionament de 30 minuts, aquest recadet, per dir-ho així, si em permeten, 
no s’ha complert.  És a dir, el pas dels anys ha mostrat com els vilanovins que 
fem ús de la zona blava tenim una estada mitja no de 30 minuts, sinó de 45, 
de tal manera que d’aquí el debat, d’aquí la necessitat d’introduir canvis en 
aquestes tarifes.  Ho vàrem estar debatent des de fa mesos, vàrem encarregar 
a la gerència doncs uns estudis, perquè finalment l’eventual modificació de 
tarifes doncs garantís la sostenibilitat de l’empresa i ha arribat doncs en aquest 
mes de gener la possibilitat de poder tirar endavant aquesta modificació, que 
és la que presentem en el Ple municipal.   
 
Ens semblava que era el moment, és fruit d’una reflexió, és adaptar-nos, 
diguem-ne, a la realitat dels vilanovins i vilanovines i per això portem a 
aprovació doncs aquestes tarifes.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem... ah, senyor Ibars... ah, senyor Rodríguez.  Senyor Arrufat, 
endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, una pregunta concreta respecte a aquesta reducció que s’esdevé ara a 
final de mandat respecte a les zones blaves, perquè des de la Candidatura 
d’Unitat Popular ha estat un tema que hem debatut molt, que hem tret diverses 
vegades en els llocs corresponents on s’havia de treure el tema de la reducció 
de les zones blaves i el tema d’allargar aquesta bonificació per mitja hora 
allargar-la a una hora.  De fet, havíem fet un estudi des de la Candidatura 
d’Unitat Popular a partir de buscar quina era la ràtio de preus a les altres 
ciutats, a les altres ciutats de tot l’Estat espanyol, i només Donosti superava, i 



 

no per gaire, el preu força car de les zones blaves de Vilanova i la Geltrú.  
Llavors nosaltres interpretàvem, i no hem presentat cap moció, i no hem fet 
cap política partidista a l’hora de denunciar aquest preu excessiu de les zones 
blaves, interpretàvem que hi havia unes raons i que el que preguntem és què 
és el que ha canviat ara en aquesta definició, nova definició de les tarifes i per 
què no s’ha pogut fer abans o no s’ha... o no s’ha instaurat abans aquesta 
reducció. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No sé si em permeten, però contestaré al senyor Arrufat en què ha 
canviat, no?  Vull dir, és molt senzill, queden quatre mesos per unes eleccions 
municipals.  Jo crec que bàsicament aquesta és la resposta del canvi de 
política en la tarifa dels aparcaments de zona regulada.  No obstant això, 
aquesta és la meva opinió, l’opinió del grup Popular, el govern ja li donarà la 
seva en tot cas, no? 
 
Nosaltres, tot i que estem d’acord amb la modificació de les tarifes que es fan, 
perquè eren uns preus abusius, no li donarem suport en aquesta modificació 
de la taxa.  Ens abstindrem, concretament perquè creiem que s’ha d’anar 
encara més enllà, no només implantar unes tarifes d’estacionament regulat en 
zona blava diguem-ne equiparables a altres zones blaves, sinó també fer una 
tasca que també es fan en altres zones blaves, que és la bonificació de 
l’estacionament per als residents a la nostra ciutat i en tot cas que siguin els 
visitants els que suportin aquestes taxes que avui s’aproven.  Hem dit en altres 
ocasions que aquesta no és una tasca excessivament complicada, ja es fa 
aquestes bonificacions, aquestes reduccions ja es fan en la zona del passeig 
Marítim durant els mesos d’estiu, i creiem que seria oportú, no només per fer 
menys carregós la zona blava en els propis ciutadans de la nostra ciutat, sinó 
també per ajudar, dinamitzar també el comerç de la ciutat reduint en aquest 
sentit el preu que paguen els ciutadans per estacionar en zones blaves per fer 
petits recados de curta durada. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Jo avui quedo sorprès perquè després d’haver 
escoltat les últimes paraules i les del senyor Arrufat, doncs tothom ho havia 
demanat, i és cert, és cert, és cert perquè es pot comprovar.  Però jo crec que 
aquí hi ha un grup, i és el nostre grup, el de Convergència i Unió, que des de 
l’any 2001 que vam fer... vam fer un projecte de Pla d’Aparcaments de la 



 

ciudat nosaltres ens vam definir sobre els preus de les zones blaves i sobre el 
lloc on se tenien que ubicar els aparcaments nous a la ciutat.  Aquest projecte 
està penjat de la web de Convergència, per lo tant nosaltres sí que som 
transparents, sí que ho hem dit, i hem presentat mocions i hem presentat 
preguntes.  I a més a més al Consell d’Administració d’Aparcaments hem sigut, 
crec, un dels grups que hem demanat més vegades i amb més definició 
rebaixar els preus dels aparcaments. 
 
Dit això, jo li voldria donar les gràcies al regidor, al senyor Xavier Carbonell, 
per l’esforç que ha fet de, dintre del grup de la gerència de la companyia 
d’aparcaments, de rebaixar. Sí, senyor Santiago Rodríguez, sí que estem a 
quatre mesos de les eleccions, però podem aprofitar aquest primer pas, 
podem aprofitar aquest primer pas que és una millora per als ciudadans, no 
per a nosaltres. 
 
Senzillament agrair.  Nosaltres votarem a favor i, com vam dir al Consell 
d’Administració, això és el primer pas, és el primer pas per atança’s a la tesis 
que nosaltres sempre hem defensat de lo que té de ser la zona blava i lo que 
té de ser la zona d’aparcaments de Vilanova.  Espero que l’estudi que es va... 
que vaig demanar fa aproximadament cinc mesos, que tiri endavant.  Aquest 
és el primer pas, com torno a repetir, i crec que això anirà a millor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  En tot cas aquí no finalitza res i en aquest sentit doncs el conjunt de 
propostes que hi han sobre la taula algunes s’estan analitzant i es seguiran 
analitzant en el futur.   
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Ah, disculpa... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Jo he fet unes preguntes concretes al regidor.  M’agradaria que fossin 
respostes. 
 
ALCALDE 
 
No, tu has... vostè ha fet unes preguntes sobre unes interpretacions respecte 
del per què es fa una cosa o es deixa de fer.  En tot cas, la pot formular 
concretament, quina és la pregunta? 
 
 
 
 



 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, sí, què ha canviat ara, perquè sigui ara i no fa un any o dos, que s’arribi a 
la conclusió que és millor rebaixar les zones blaves que no mantenir els preus 
que hi havia ara.  O sigui, hi ha un estudi nou, hi ha una percepció nova, hi ha 
un...? 
 
ALCALDE 
 
Primer li voldria dir que si tingués... hagués tingut l’oportunitat d’assistir a la 
reunió, vostè o els seus representants ho haurien sabut.  Hi ha hagut una 
anàlisi per part de la gerència respecte les tarifes, que ja fa temps que s’està 
fent com a conseqüència d’unes peticions per part dels grups, i com a 
conseqüència d’aquestes es traslada aquesta proposta que, insisteixo, no 
tanca res, sinó que a més a més és un procés de reflexió que s’ha de seguir 
fent permanentment a la Companyia, com en aquesta i en totes, respecte les 
tarifes que l’Ajuntament té en tots i cadascun dels serveis de la ciutat.  
Insisteixo, aquestes explicacions s’han fet en el seu moment i com pot 
contrastar amb els altres grups que han compartit aquestes reflexions, doncs 
no és una cosa que vingui de fa tres quarts d’hora. 
 
Vots a favor?  Abstencions?  Molt bé, s’aprova amb l’abstenció del Partit 
Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
  Abstencions: PP (2) 
 
A continuació es tracta el punt número 6 de l’ordre del dia. 

 
    6. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ DEL PLA 

D’ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) DE L’EPEL 
NEÀPOLIS. 

 
ALCALDE 
 
I el següent punt és... em diu el secretari que per un error material, el punt 
número cinc... sis, s’hauria d’aprovar abans del punt número cinc, eh? I per 
tant... perquè és l’aprovació del PAIF d’una de les empreses.  En 
conseqüència s’hauria de... suggereixo passar ara al punt número sis i 
després continuar amb el tres, el quatre, el cinc, etc., eh?  Els hi sembla bé? 
 
Molt bé, doncs passem al punt número sis aquest. 



 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
El Consell d’Administració de l’EPEL Neàpolis, en sessió de 27 de gener de 
2011, va aprovar el Pla d’Actuació, Inversions i Finançament per a l’any 2011. 
 
De conformitat amb l’article 24 dels estatuts de l’esmentada entitat, correspon 
a l’Ajuntament l’aprovació definitiva del citat Pla. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Aprovar el Pla d’Actuació, Inversions i Finançament (PAIF) de l’EPEL 
Neàpolis, d’acord amb el text que s’adjunta.” 

 
 
 

PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIÓ, INVERSIONS I 
FINANÇAMENT DE L’EPEL NEÀPOLIS 

 
 

1. Introducció 
 
Aquest any 2011 des de Neàpolis proposem com a leit-motiv el concepte de 
Ciutat Intel·ligent (Smart City) com a eix vertebrador de les actuacions a portar 
a terme per al 2011. 
 
Creiem que és un concepte estratègic per la ciutat i volem posicionar Vilanova 
i la Geltrú dintre del mapa català i mundial d'aquests tipus d'iniciatives. 
 
Ciutats com Barcelona, Lleida, Viladecans, Cornellà o Sant Cugat tenen 
formalment iniciats projectes sobre aquest model, i creiem que Vilanova i la 
Geltrú també l'ha de tenir. 
 
Durant aquest passat 2010 ja s'han endegat iniciatives que estarien incloses 
dintre d'aquest concepte, però sense estar estrictament dintre d'una estratègia 
de Ciutat Intel·ligent. 
 
2. Ciutat Intel·ligent (Smart City) 
 
El concepte de Ciutat Intel·ligent és basa en l'actuació en sis àmbits. 
 
Es pot dir que una ciutat és intel·ligent quan les inversions en capital humà i 
social, en infraestructures de comunicacions tradicionals (transport) i 



 

modernes (TIC) produeixen un desenvolupament econòmic sostenible i un 
nivell de vida alt pels integrants de la comunitat a on s'apliquen, a través d'un 
govern participatiu. 
 
S'agrupen les actuacions en 6 àmbits on en cadascun d'ells s'incideix en 
diferents factors, que a la seva vegada es mesuren amb diferents indicadors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Només com a tall d'exemple enumerarem els sis àmbits amb els seus factors: 
 
2.1. Smart Economy (competitivitat) 
 
Els factors que el defineixen són: 
 

• Esperit innovador 
• Emprenedoria 
• Imatge econòmica i marques 
• Productivitat 
• Flexibilitat del mercat laboral 
• Projecció internacional 
• Capacitat transformadora 

 

2.2. Smart People (Capital social i humà) 
 
Els factors que el defineixen són: 
 

• Nivell d'estudis 
• Afinitat a la formació continuada 
• Pluralitat social i ètnica 
• Flexibilitat 
• Creativitat 
• Obertura de idees 
• Participació en la vida pública 

 



 

2.3. Smart Governance (Participació ciutadana) 
 
Els factors que el defineixen són: 
 

• Participació en la presa de decisions 
• Serveis públics i socials 
• Transparència en el govern 
• Estratègies i perspectives polítiques 

 
2.4. Smart Mobility (Transports i TIC) 
 
Els factors que el defineixen són: 
 

• Accessibilitat 
• Accessibilitat internacional 
• Disponibilitat d'infraestructures TIC 
• Transports sostenibles, innovadors i segurs 

 
2.5. Smart Environment (Recursos naturals) 
 
Els factors que el defineixen són: 
 

• Condicions naturals atractives 
• Nivell de pol·lució 
• Protecció del medi ambient 
• Gestió sostenible dels recursos 

 
2.6. Smart Living (Qualitat de vida) 
 
Els factors que el defineixen són: 
 

• Instal·lacions culturals 
• Condicions sanitàries 
• Seguretat ciutadana 
• Qualitat en habitatge 
• Instal·lacions educatives 
• Atractiu turístic 
• Cohesió social 
 



 

 
 
3. Actuacions a portar a terme 2011 
 
Enumerarem les actuacions a portar a terme durant aquest 2011 i l'àmbit en el 
model de Ciutat Intel·ligent a què corresponen:  
 
3.1. Espai Emprenedors (Smart Economy) 
 
Creació i execució a la tercera planta d'un espai destinat a l'acolliment 
d'iniciatives emprenedores dels sectors TIC i MEDIA. L'any 2010 s'ha acabat la 
infraestructura de l'espai amb l'adequació de la tercera planta i aquest any 
2011 es portarà a terme l’arrencada de l'espai a mitjans del mes de febrer i les 
primeres incorporacions d’emprenedors. 
 
L'Espai Emprenedors vol ser un espai ideat per donar acollida i suport als nous 
emprenedors amb la finalitat de promoure la creació d'empreses del sectors 
TIC i MÈDIA. 
 
Hem ideat l'espai amb un esperit de E-cosistema (ecosistema digital de 
negocis) en què la relació entre els emprenedors sigui constant i on el 
networking i l'acompanyament siguin les eines naturals per poder fer fructificar 
nous projectes i idees. 
 
Va adreçat a emprenedors dels sectors TIC i MÈDIA amb un projecte viable i 
de futur. Donarem cabuda tant a emprenedors que tinguin una idea de negoci i 
vulguin arrencar el seu nou projecte, com a emprenedors que ja el tinguin 
arrencat i necessitin d'un e-cosistema on treballar i establir noves relacions pel 
seu projecte o per futurs nous projectes. 
Ho adrecem als sectors TIC i MÈDIA per poder fomentar les interrelacions 
entre aquests dos sectors, que ja naturalment les tenen, i poder potenciar-les. 
 
Tots els nous projectes hauran de tenir un pla d'empresa viable, i si no el tenen 
fet els ajudarem en aquest procés necessari per avaluar la viabilitat del 
projecte. 
 
3.2. Espai Emprenedors Connectivitat (Smart Economy) 
 
Es tracta de promoure un nou espai destinat al suport als emprenedors/es amb 
base tecnològica relacionada amb la connectivitat: wifi, fibra òptica, entre 
d'altres. Es tracta de replicar, en menor mesura, el sistema i la organització de 
l'espai emprenedor del tercer pis. Així mateix, aquests poden entrar en 
permanent contacte amb els emprenedors de la tercera planta, fer projectes 



 

conjunts. 
 
Es planteja estar integrat en el àmbit dels CPDS i hubs de fibra òptica de 
Neàpolis i de la Generalitat, alhora que incorporarà tant els estudis com les 
possibilitats d'spin offs del centre de recerca de fibra òptica CRAAX.  
 
3.3. EFFiCity (Smart Mobility) 
 
Projecte finançat a través d'un INNPACTO que ja va començar al 2010, i que 
continua en el 2011. El projecte dissenya un nou sistema d’enllumenat on es 
puguin integrar serveis intel·ligents aprofitant la infraestructura de l'enllumenat 
públic. Es té en compte la incorporació de xarxes WIFI que puguin arribar als 
domicilis i diversos sensors de: trànsit, mediambientals, rutes de serveis 
públics, us de contenidors, etc... Tot aquest serveis estan basats en tecnologia 
IP amb transport PLC (xarxa elèctrica). 
 
Neàpolis participa en la prova pilot, on està prevista la instal·lació de diversos 
fanals amb aquesta tecnologia a la nostra ciutat. 
 
En aquest projecte hi participen la Fundació I2Cat, Universidad Complutense 
de Madrid i diverses empreses especialistes en tecnologies d'enllumenat, IP i 
PLC. 
 
3.4. Cloud Destination (Smart Living) 
 
Projecte finançat a través d'un INNPACTO que està dedicat al sector turístic. 
Amb aquest projecte es pretén fer més eficient la gestió turística de la nostra 
ciutat, incorporant les noves tecnologies per poder oferir nous serveis i des de 
nous canals de comunicació tant a les empreses que ofereixen serveis com a 
la gent que vingui a gaudir de la nostra ciutat i el nostre entorn.  
 
En aquest projecte es farà servir tecnologia de Cloud Computing (tecnologia 
en núvol) per poder fer una estructura tecnològica accessible des de qualsevol 
lloc i que sigui escalable en funció de les necessitats de dimensionament de la 
plataforma. 
 
Neàpolis participa en la prova pilot i en la definició funcional. 
 
En aquest projecte hi participen la Fundació I2Cat, UPC, UPV CICTOURGUNE 
i diverses empreses especialistes en turisme i en les TIC. 
 
3.5. Barri digital (Smart Living) 
 
Projecte de Living Lab (innovació oberta) destinat a promoure un producte i 



 

metodologia per a la implementació d'una aplicació informàtica destinada a 
potenciar l'activitat i incentivar la comunicació de la gent gran d'una forma 
amigable i divertida, mitjançant jocs i xarxes socials en línia amb la finalitat de 
millorar la seva qualitat de vida. 
 
Objectius específics: Millorar el contacte de la persona gran amb la seva xarxa 
social, fomentar la participació i la cohesió grupal, afavorint així les seves 
relacions, així com monitoritzar socialment i sanitàriament l’usuari final. 
 
Plataforma tecnològica interactiva amb interacció tàctil i natural optimitzada 
fins i tot per a usuaris no entrenats tecnològicament, amb connexió a Internet i 
amb dispositius d'entrada i sortida audiovisual. Actualment ofereix dues 
funcionalitats, una video-trucada i un conjunt de jocs, estil memory. La finalitat 
és millorar el contacte de la gent gran amb l'exterior i proporcionar jocs divertits 
i atractius que estimulin les seves capacitats cognitives i alhora afavoreixin 
situacions de col·laboració i interacció amb els altres, a més d'oferir una 
alternativa d'entreteniment. 
 
Per altra banda, la mateixa plataforma s'utilitzarà per a la prestació de serveis 
quotidians com: compres en supermercats o farmàcies, consultes sanitàries i 
de suport social, així com qualsevol altre servei que sorgeixi durant el 
desenvolupament del projecte. 
 
L'aplicació està pensada per ser ubicada en els domicilis de la gent gran però 
també en residències, centres de dia, centres d'atenció primària de salut i 
social, a més dels serveis habituals del seu entorn. 
 
Per al seu desenvolupament s'ha implementat una metodologia de "Disseny 
Centrat en l'Usuari". Aquesta parteix d'una anàlisi de context per definir els 
requeriments d'usuari i de les aplicacions, per seguir amb el disseny i validació 
de la plataforma. 
 
L'aplicació ha estat validada reiterades vegades a través de proves amb 
usuaris en laboratori per garantir la seva usabilitat, tenint en compte el perfil de 
l'usuari objectiu. 
 
El següent pas de validació és la implementació i validació en un entorn d'ús 
real durant un període de temps prolongat. 
 
Prova pilot al barri de Mar.  
 



 

 
 
3.6. Festival Blanc (Smart Economy) 
 
Les dues primeres edicions de BLANC, 2009 i  2010, han tingut com a objectiu 
la difusió i  posicionament de  l’esdeveniment com festival. 
 
Una gran part d’aquest camí ja aquesta realitzat,  ja que BLANC I ha superat 
totes les expectatives de difusió,  arribant fins i tot a cobrir els objectius de 
difusió destinats per a la segona edició. És així com per a aquest any, els  
objectius estan orientats principalment al posicionament de  l’esdeveniment 
com FESTIVAL, això sí, ampliant encara més  la difusió i arribant a un públic 
objectiu molt més ampli. 
 
Un altre dels objectius de BLANC II va ser la d’ampliar  la convocatòria doblant 
les places i superant els 500  assistents. 
 
L'objectiu de la nova edició BLANC III es que aquest esdeveniment converteixi 
en una destinació “vacacional” pensat per a dissenyadors gràfics, amb  
activitats no solament en l’àmbit de l’edifici Neàpolis, sinó  també en diferents 
emplaçaments de la ciutat.  Un “paquet  turístic” que inclourà tallers, ponències, 
concerts, festes i tot tipus d’activitats paral·leles orientades a dissenyadors  
gràfics. Un esdeveniment que en el futur preveu acollir més de 1000 assistents 
provinents de totes parts de l’estat espanyol i que es vol convertir en un 
referent del disseny gràfic català i espanyol. 
 
3.7. Acte de Smart Cities 
 
Dins dels objectius del 2011, organitzarem un acte a nivell nacional català de 
debat sobre el fenomen de les Ciutats Intel·ligents. Aquest acte volem que 
compti amb presència pública i privada. 
 
La presència pública estarà composada d’entitats locals que ja hagin iniciat 
projectes d’aquest tipus, que ens vindran a explicar les seves experiències i 
com estan enfocant aquest nou concepte. 
 
També comptarem amb entitats privades (Fundacions i/o empreses) que ens 
donaran una visió més tècnica d’aquest tipus de projectes. Volem que una o 
més entitats privades ens subvencionin l’acte, el que ens permetrà fer un acte 
més potent i amb més repercussió en els MÈDIA. 
 
Pel que fa a Neàpolis, el que perseguim amb aquest acte és posicionar 
Vilanova i la Geltrú dins del mapa de les ciutats amb projectes de “Ciutat 
Intel·ligent” per tal que es promocioni com a una ciutat més moderna i 



 

agradable. 
 
3.8. ENOLL Laboratori entorns virtuals (Smart Economy) 
 
Té per objecte crear un espai per a la investigació en mitjans interactius, els 
entorns virtuals i els videojocs, integrant per a això els sectors públics i privats. 
Aquest laboratori es projecta com a espai on s'interrelacionen la informació, la 
demostració. La innovació, unida als sistemes audiovisuals, els entorns virtuals 
i els processos d'exhibició possibilita la creació i adquisició de nous 
coneixements, desenvolupant un permanent fluix de  transferència tecnològica 
que fomenta nous projectes i noves aplicacions. 
 
Les línies d'investigació interdisciplinàries es basen en entorns virtuals, en 
disseny, en antropologia, sociologia, comunicació audiovisual, art, enginyeria 
que centrin els seus treballs en la usabilitat, interfícies, anàlisis de nous 
mercats, arquitectura, l'aprenentatge, la formació, la  difusió, vida autònoma, 
nous llenguatges. 
 
El Laboratori d'Entorns Virtuals, que té com objecte d'explorar, des de la 
interdisciplinarietat, la  creació de nous espais digitals que interrelacionin la 
Universitat, l'empresa i la comunitat, com són nous models de distribució i 
explotació de continguts electrònics interactius. 
 
També el laboratori de nous jocs, a través dels living labs, en els que es 
combini: la creació de videojocs, els entorns virtuals, els sistemes 
audiovisuals, les noves formes d'exhibició, videojocs 2.0: Xarxes Socials a 
Internet; videojocs i telefonia mòbil, cinema i videojocs: 3D 
 
3.9. Creació clústers (Smart Economy) 
 
3.9.1. TECNOKIDS 

 
Per crear una nova acció econòmica que des de l’àmbit públic-privat 
planteja un nou model d’atracció empresarial i social: OCI-INNOVACIÓ-
RECERCA-NEGOCI 
 
És un espai amb materials, metodologies  i facilitadors certificats per a la 
promoció del talent; flexibles, tant en forma com en contingut, 
especialment orientat a la formació, al coneixement, a la comunitat 
educativa i a les famílies. 

 
3.9.2. MARÍ MEDITERRÀNIA 
 

Generar un Pla Estratègic de Serveis d'Informació per a les activitats 



 

nautico-pesqueres des del Living Labs de Neàpolis, amb l'objectiu de 
promocionar l'activitat econòmica i la cohesió social local. Crear un centre 
de referència en la formació pels nous gestors de la comunitat o xarxa 
social de cada comunitat nàutica-pesquera, especialment les confraries 
de pescadors. 
 
Impulsar Neàpolis com a clúster marítim dels serveis nautico-pesquers 
del Mar Mediterrani a nivell europeu. 
 
Centre de referència i col·laboració en projectes de R+D+I en Tele-
medicina per a l'assistència marítima al Mediterrani. 

 
3.9.3. TIC / MÈDIA 
 

Arran de la creació i posada en xarxa del nou espai per emprenedors 
especialitzat en els Sectors TIC i MÈDIA, un dels objectius finals és la 
creació d’un Clúster d’empreses d’aquests sectors, que permeti abordar 
projectes més grans i complexos i animi a empreses de fora de Vilanova 
a afegir-se a aquest Clúster.  
 
Estem validant si en creem un de nou o bé arribem a acords amb altres 
Clústers ja creats. 
 
Secció videojocs. Establir estratègia de coordinació entre universitats, 
empreses, ens municipals, creadors. Proposta de creació d'una càtedra 
empresa-universitat-Neàpolis per a empreses/emprenedors preemergents 
dedicats a la creació de nous models de videojocs. 
 
Incorporació de les instal·lacions de Neàpolis com a centre de formació 
universitària en nous mèdies: acord amb la UOC. 

 
3.10. Infraestructura TIC (Smart Mobility) 
 

3.10.1. Serveis Tecnològics de Neàpolis (STN) 
 
Els Serveis Tecnològics de Neàpolis comprenen tots aquells que l'EPEL oferirà 
dins l'edifici de Neàpolis. 
 
Vénen estructurats de forma doble: segons l'àmbit del servei, intern o extern, i 
segons el tipus d'abast de la tasca, que pot ser tot un projecte en si, o un 
treball individualitzat necessari pel correcte funcionament del centre. 
 



 

S'ha tingut en compte per a la confecció d'aquesta planificació l'àmbit temporal 
de les tasques. Tot i que n'hi ha amb una clara durada plurianual, les tasques 
d'inici s'haurien de realitzar durant el 2011. 
 
3.10.2. ST Neàpolis 
 
Sota d'aquest epígraf estan totes aquelles tasques que es desenvolupen dintre 
de l'espai físic de l'Edifici. 
 
3.10.3. Maquinari  
 
Posada en marxa del l'espai emprenedor. S'han de realitzar tots els treballs 
necessaris per la posta en marxa de la infraestructura de suport a l'espai 
emprenedor de la tercera planta de Neàpolis. 
 
Reconfiguració de la xarxa de telecomunicacions existent per oferir serveis 
informàtics. 
 
Posada en marxa de la nova infraestructura de cablejat de l'espai emprenedor. 
 
Posada en marxa de la nova infraestructura de comunicacions telefòniques. 
 
Preparació de serveis TIC (espais en servidors, suport tècnic als emprenedors, 
solució d'incidències, etc.) 
 
Posada en marxa de la nova CPD. La nova CPD significarà engegar tota una 
sèrie de tasques per realitzar el trasllat de forma gradual i de forma paral·lela a 
la de l'espai emprenedor. 
 
Trasllat i posada en marxa dels servidors. 
 
Trasllat i posada en marxa de l'equipament de xarxa. 
 
Reconfiguració de la xarxa interna de Neàpolis. 
 
Recablejat de la primera planta. 
 
Instal·lació del cablejat estructurat de fibra òptica de fibra de Neàpolis. 
Amb la posada en marxa de l'espai emprenedor, la CPD, i l'arribada de les 
terminacions de fibra per connectar la ciutat, s'ha d'instal·lar el cablejat de FO 
dintre de l'edifici. 
 
Manteniment dels equips i instal·lacions. Paral·lelament a les noves 
tasques, l'equipament s'ha de mantenir i fer-ne un seguiment.  



 

 
 
3.10.4. Programari 
 
Programa de registre. S'ha de posar en marxa el programa de registre 
d'entrada i sortida de documents de Neàpolis. 
 
Programa de control d'accessos. S'ha d'instal·lar i posar en marxa algun 
tipus d'aplicatiu per controlar l'entrada de persones a l'edifici. Aquest aplicatiu 
hauria d'estar lligat al control d'accessos biomètric. 
 
Tallafocs de Neàpolis. S'ha de re-configurar el sistema tallafocs de Neàpolis. 
Aquest aparell és el que proveeix de seguretat la xarxa, tant interna com 
externa. El fet de tenir l'espai emprenedor significa multiplicar la vulnerabilitat 
interna del sistema de comunicacions. S'han de prendre mesures perquè això 
no sigui així. L'eina per fer-ho és mitjançant una auditoria pròpia de seguretat. 
 
Millora de la xarxa wifi. S'hauran de posar en marxa, juntament amb la 
tercera planta, tres punts d'accés de la xarxa sense fils. Això significarà una 
cobertura de tres punts per a la tercera planta i un per a la plaça de Neàpolis. 
S'haurà de comprovar que aquesta configuració és suficient. 
 
Creació de l'LDAP. Un LDAP és un sistema d'accés unificat per controlar l'ús 
que de diferents aplicacions en fa un determinat usuari. Així serveix per 
permetre o no que una persona accedeixi als serveis tic. Permet també l’ingrés 
als comptes d'usuari. Amb el nou flux de persones a Neàpolis s'ha de posar en 
marxa un servei d'aquest tipus. 
 
Posada en marxa de Nagios. Nagios és un sistema de monitorització de 
xarxes de telecomunicacions. Amb l'increment de complexitat de la xarxa de 
Neàpolis i, paral·lelament amb la posada en marxa de la xarxa externa, es fa 
necessària la posada en marxa de nagios que permetrà, entre altres coses, 
monitoritzar si hi ha incidències, com pot ser el tall d'una línia o l’avaria d'algun 
maquinari i, paral·lelament, generar alertes. 
 
Manteniment del programari. El programari existent s'ha d'actualitzar i 
mantenir: Noves versions, incidències, atacs, virus, etc. 
 
 
3.10.5.  ST a Vilanova i la Geltrú (STVNG) 
 
Es tracta de tots aquells projectes que es realitzaran des de Neàpolis i que 
tindran un abast de ciutat. Neàpolis és una eina per al desenvolupament 



 

territorial de Vilanova i la Geltrú.  És per això que s'han de desenvolupar tota 
una sèrie de línies estratègiques d'actuació cara a assolir aquests objectius.  
 
Aquestes línies són: 
 
Creació de l'Agència Local de Comunicacions Electròniques. És l’eina 
bàsica per a la creació d'una infraestructura potent en matèria de 
telecomunicacions. Aquesta Agència, amb les competències transferides pel 
control i administració de la xarxa de telecomunicacions existent, present i 
futura, ha de gestionar el desplegament de la xarxa, controlar el seu 
funcionament i solventar-ne les incidències. És per això que sota el paraigües 
d'aquesta Agència s'han de desenvolupar per a l'any 2011 les següents 
accions:  
 
Operador Local d'infraestructures de Telecomunicacions. És l’eina legal 
que permetrà a l'agència l'explotació econòmica de la xarxa de 
telecomunicacions. És posarà en marxa aprofitant la posada en marxa de la 
infraestructura de la xarxa troncal nord de Vilanova i la Geltrú. Gestionarà els 
ingressos provinents del lloguer als operadors de la xarxa pública de Vilanova i 
la Geltrú. Dintre de les seves competències estaran tant els operadors de 
cable, com els operadors de telefonia mòbil. 
 
Pla integral de Comunicacions Electròniques. S'ha de redactar l’eina 
estratègica per al desplegament i actuació futura en matèria de 
telecomunicacions a Vilanova i la Geltrú. S'haurà de realitzar un estudi de les 
necessitats de ciutat i, en base a aquest, realitzar una planificació estratègica 
de: 

• Mapa de serveis de Telecomunicacions 
• Mapa de la futura infraestructura de telecomunicacions, tant de fibra 

com de ràdio 
• Instruccions tècniques per al desplegament 
• Pla de negoci de l'Agència 
• Proposta d'ordenança en matèria de telecomunicacions 

 
Projecte GECODIT. Actualment en marxa, el projecte GECODIT ha de 
plasmar-se durant l'any 2011. Es tracta de la planificació i l’ordenació de la 
infraestructura de telefonia mòbil de Vilanova i la Geltrú. Ha de significar un 
punt d'inflexió en la temàtica de la telefonia mòbil i la relació entre l'Ajuntament 
i els operadors. 
 
Recuperació i operativitat de la torre de comunicacions del Montgròs. La 
torre de comunicacions que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa al 
Montgròs té una importància estratègica vital. Es tracta d'una ubicació des de 
la que es pot donar serveis de ràdio de dades d'alta capacitat a tot Vilanova i la 



 

Geltrú, d'una forma global i no pas sectorialitzada. Es tracta de valorar les 
seves possibilitats i capacitats per ser una infraestructura de telecomunica-
cions via ràdio per a la nostra ciutat.  
 

 

3.10.6.  Serveis a tercers 
 
Es tracta dels serveis retribuïts que des de Neàpolis es podrien oferir a tercers, 
com poden ser ciutadans, empreses o institucions públiques. 
 

Assessoria TIC. Per aconsellar i/o acompanyar empreses o institucions 
públiques en la implantació de solucions tecnològiques dintre del seu 
sector.  Aquesta assessoria podria complementar-se amb formació. 
 
Extensió de la xarxa wifi. Amb la darrera sentència de la Comissió del 
mercat de les telecomunicacions, ja és possible oferir de forma gratuïta 
ample de banda cap al ciutadà. Per altra banda, amb la constitució com a 
operadors d'infraestructures, ja és  possible oferir una xarxa wifi per ser 
explotada per una o més empreses de telecomunicacions al mateix temps. 
És possible també oferir serveis dintre de recintes públics (centres cívics, 
escoles, etc.) 
 
Central de seguretat. Neàpolis té un sistema de seguretat força sofisticat. 
Aquest  sistema és perfectament exportable a altres llocs. Les institucions 
que queden dintre del seu abast són clients perfectes per instal·lar-los un 
sistema de seguretat que sigui extensió del propi de Neàpolis. 
 
 

Ingressos 
 
Es promou la creació d'un model de negoci per a tots els serveis que es 
pensen donar des de Neàpolis a la ciutat. Dictaminar el retorn econòmic de la 
repercussió dels nous serveis que oferirà aquest organisme i que han de 
suposar noves vies d'ingrés per als actius municipals: 

  
• Lloguer d'espais de telefonia mòbil 
• Lloguer de serveis i infraestructures de fibres òptiques 
• Lloguer de serveis i espais en CPD 
• Lloguer d'espai radioelèctric wifi 
• Lloguer d'espais físics per a operadors de telefonia mòbil 
• Ingressos provinents de l'extensió del sistema de seguretat 

 
 



 

3.11. Formació ( Smart Living) 
 
Coordinació de cursos d'alt nivell tecnològic, destinat als emprenedors i pre-
emprenedors tic, a través de la formació directa a Neàpolis, a través del 
Campus Universitari de la Mediterrània, o de cursos consorciats amb altres 
organismes: Generalitat, Diputació, universitats, entre d'altres. 
 
Generació de nous productes formatius destinats a diferents focus d'interès: 
escoles, casals d'estiu, joves, gent gran. 
 
Suport a les activitats formatives d'altres organitzacions: Compex, anella 
cultural. 
 
4. Convenis 2011 

 
4.1. ADEG 
 
Aquest conveni constarà d’actuacions de promoció, formació i assessorament 
per als emprenedors i, en concret, es centra en el servei ADEG-Advising per al 
seguiment i assessorament dels nous emprenedors.  
 
4.2. Cambra de Barcelona 
 

Aquest conveni constarà d’actuacions de promoció, formació i assessorament 
per als emprenedors i, en concret, d'activitats de networking tipus BNE, que es 
co-organitza amb la JCI. 
 
4.3.  Mancomunitat Penedès-Garraf 
 

Aquest conveni consta d’actuacions de promoció, formació i assessorament 
per als emprenedors, en concret en la validació i la creació dels plans 
d’empresa dels emprenedors. 
 
4.4. Col·legis professionals d’Informàtica i Telecomunicacions 
 

Aquest conveni constarà d’actuacions de promoció i organització d’actes 
conjunts, així com avantatges en la col·legiació dels emprenedors. També 
inclourà la promoció de l'espai entre els col·legiats. 
 
4.5. Fundació Ctecno 
 
Aquest conveni constarà d’actuacions de promoció i organització d’actes 
conjunts. En concret es vol organitzar conjuntament l’acte de Ciutats 



 

Intel·ligents (Smart Cities). 
 
També es volen ampliar les activitats de networking dels emprenedors a través 
de la Fundació. 
 
4.6. JCI 
 
Aquest conveni bàsicament vol ampliar activitats de networking dels 
emprenedors, amb l’organització de tres BNE (Bussines Networking event), 
dos de locals/comarcals i un d'àmbit nacional català. 
 
 
5. Adhesions 2011 a Xarxes d'Innovació i Emprenedoria 
 

Aquest 2011 farem les següents actuacions per tal que Neàpolis i la ciutat 
estigui dintre d'un conjunt de xarxes i obtingui els diferents distintius que li 
corresponen com a ciutat moderna, innovadora i emprenedora. 
 
A continuació posarem les que tenim detectades i que són, a priori, els nostres 
objectius, però durant tot el 2011 estarem amatents per si surt alguna nova 
xarxa en aquest àmbits on calgui ser-hi. 
 
5.1. Acord Centre de Creativitat de Silicon Valley USA (Xavier 

Verdaguer) 
 

S’està formulant un conveni o adhesió amb un nou centre de Creativitat de 
Silicon Valley (encara en procés de creació) liderat per l’emprenedor Xavier 
Verdaguer. 
 
Xavier Verdaguer és un emprenedor català que actualment està emprenent a 
Silicon Valley (Innovalley) i creant aquest centre. 
 
5.2. Xarxa Inicia 
 
Adhesió a la Xarxa Inicia de la Generalitat de Catalunya com a centre per a 
emprenedors. Aquest 2011, i amb l’obertura de l'espai per a emprenedors, 
Neàpolis ja ens podrà inscriure dintre de la Xarxa Inicia com a “Espai per 
iniciar la teva empresa (viver)”. 
 
Actualment l'IMET ja està inclòs dintre d'aquesta xarxa, però només com a 
centre de suport. 
 



 

 
5.3. Centres locals de serveis a les empreses (CSE) Diputació 

BCN 
 

Aquest 2011, i gràcies a l'obertura de l'espai per a emprenedors, podrem optar 
a la inclusió dintre del CSE de la Diputació. Aquesta inclusió es farà durant el 
primer trimestre del 2012. 
 
El fet que l'obertura de l'espai per a emprenedors es faci durant el 2011 no ens 
ha permès estar ja inclosos com a CSE aquest 2011, ja que les actuacions han 
d'estar en marxa l'any anterior a la inclusió en aquesta xarxa. 
 
Estar inclosos ens donarà l’opció a ajuts de la Diputació en l'àmbit de les 
polítiques de teixit productiu. 
 
5.4. “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” Xarxa INNPULSO 

MICINN 
 
Distintiu que s'atorga a les ciutats per reconèixer l'esforç i el compromís que 
han fet amb la I+D+i i la seva contribució des de l'àmbit local al canvi de model 
productiu. Aquest distintiu està dintre de la xarxa INNPULSO, impulsada pel 
“Ministerio de Ciencia e Innovación”. 
 
Aquest distintiu s'atorga per 3 anys i es renova en funció de les actuacions en 
aquest període, per tant requereix d'un pla d'actuacions com a mínim a 3 anys 
per tal de no perdre el distintiu. 
 
L'assoliment d'aquest distintiu ens permetrà accedir a una sèrie de beneficis  
en el marc de les polítiques de R+D+i al formar part de la Xarxa INNPULSO: 
 

• Autorització per a l'ús de la distinció en la comunicació i promoció de la 
ciutat, tant a nivell nacional i internacional. 

• Foment i impuls de projectes col·laboratius entre els municipis que 
s'integrin a la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació. 

• Integració de la Xarxa com a entitat de referència dins del Grup de 
treball MICINN-MITYC sobre turisme científic. 

• Promoció internacional de les Ciutats de la Ciència i la Innovació en 
esdeveniments internacionals relacionats amb R+D+i i el 
desenvolupament basat en el coneixement. 

• Consideració preferent d'aquestes ciutats per a la ubicació 
d'instal·lacions científiques i tecnològiques de titularitat o participació 
estatal, així com per situar nodes de la xarxa del MICINN de Punts 
d'Informació sobre R+D+i, (xarxa PIDI). 



 

• Priorització d'aquestes ciutats com a llocs preferents per organitzar les 
reunions del departament amb les Comunitats Autònomes i altres 
agents del sistema de R+D, així com per a la celebració de congressos i 
seminaris dels seus Organismes Públics d'Investigació. 

 
5.5. “Centro de Apoyo a Emprendedores” (CEAE) MITYC 
 
El “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio” té un cens de CEAE en el qual 
aquest 2011 ens hi inscriurem. 
 
Igual que amb les altres xarxes, es va iniciar la seva tramitació al 2010, però a 
causa d’iniciar les operacions al 2011 no ens hi vàrem poder incloure. Està 
encara pendent de sortir la nova tramitació per formar-ne part. 
 
Dintre de la promoció d'aquests espais el Ministeri té previst un conjunt d'ajuts 
econòmics. 
 
 
6. Recerca finançament 
 

La inclusió de Neàpolis dintre de les diferents xarxes ens permetrà accedir a 
ajuts i finançament als que fins ara no podíem accedir. 
 
Entre ells, ajuts des de la Diputació de Barcelona amb la seva línia d'ajuts dels 
CSE, els del “Ministerio de Ciencia e Innovación” dintre de la seva línia d'ajuts 
a la Xarxa INNPULSO i els del “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio” 
dintre de la seves línies d'ajuts als centres CEAE. 
 
Per als actes que estiguin relacionats amb els conceptes de “Smart Cities” 
buscarem finançament a través d'una o més empreses i institucions privades 
i/o públiques que vulguin col·laborar-hi. 
 
Buscarem cooperacions amb altres institucions privades/públiques per poder 
conjuntament fer projectes, dintre dels nostres àmbits d'actuació, per poder 
presentar-los a diferents subvencions. Actualment ja estem col·laborant amb la 
Fundació I2Cat en dos projectes (Efficity i Cloud Destination). 
 
També aquest 2011 explorarem noves vies de finançament a través de la 
implantació de nous models de negoci relacionats amb la innovació, la 
emprenedoria i la tecnologia. Entre d'altres, la possibilitat d'establir convenis 
amb empreses nacionals en el concepte de càtedres empresa-innovació-
emprenedors que facilitin la transició entre els innovadors i la creació de noves 
indústries del coneixement. 
 



 

La capacitat de formular productes i projectes concrets relacionats amb la 
indústria mèdia promourà la possibilitat de aconseguir esponsorització i 
recursos específics, iniciant una nova orientació les nostres vies de 
finançament a les oportunitats internacionals. 
 
 
7. Bosc Cinema Municipal 
 
Es tractarà d'adequar l'actual oferta cinematogràfica a la demanda i assistència 
ciutadana, amb la incorporació de noves línies de programació i noves ofertes i 
productes específics. Així mateix, es contempla reorientar les accions futures 
en base a les directrius i possibilitats que pot plantejar la nova Llei del cinema, 
tant a nivell de funcionament com a noves vies de finançament i orientació 
cultural. 
 
Es mantindran les actuals accions de difusió: carnet de fidelització, campanyes 
de promoció i preestrenes amb participació de representants dels món del 
cinema, mini-cinema, cicles de cinema (docanrol, medi ambient, gastronòmic).  
 
Es promouran i estabilitzaran les directrius marcades pel pla estratègic del 
cinema, presentat l'any passat, alhora que es promourà un bypass amb les 
indústries creatives que s'incorporin a l'espai emprenedor, especialitzades en 
el sector mèdia i cultural. 
 
 
 
PAIF 2011 

 
Previsió d’ingressos                 
 
Prestació de serveis 685.000,00 
INGRESSOS BOSC 400.000,00 
LLOGUER ESPAIS NEÀPOLIS 160.000,00 
RETORN DESPESES LLOGATERS 125.000,00 
 
Altres ingressos d’explotació 207.560,00 
Aportació Ajuntament 172.560,00 
Aportació complement altres Organismes 12.000,00 
Aportació sous POL 23.000,00 
 
TOTAL INGRESSOS 892.560,00 
 
 



 

Previsió de despeses 
 
Despeses d’explotació 697.260,00 
LLOGUERS I CÀNONS 198.500,00 
REPARACIONS I CONSERVACIÓ 55.000,00 
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 33.000,00 
TRANSPORTS 7.500,00 
SERVEIS BANCARIS 1.000,00 
PUBLICITAT 1.400,00 
SUBMINISTRAMENTS 135.000,00 
ALTRES EMPRESES (menors-oficina-impremta) 6.860,00 
NETEJA 35.000,00 
VIGILÀNCIA 99.000,00 
PERSONAL EXTERN 125.000,00 
 
Despeses del personal exercici 2011 195.300,00 
SOUS I SALARIS PERSONAL NEÀPOLIS 141.000,00 
SOU AODL 12.000,00 
SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 42.300,00 
 
TOTAL DESPESES 892.560,00 
 
 
INVERSIONS 
 
INGRESSOS   
Coworking Fase 1 250.000,00 
Coworking Fase 2 315.898,51 
 
TOTAL INGRESSOS 565.898,51 
 
SORTIDES  
Coworking Fase 1 250.000,00 
Coworking Fase 2 315.898,51 
 
TOTAL SORTIDES 565.898,51 
____________________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  És possible que les reflexions que sobre aquest particular 
o altres es vulguin fer probablement s’emmarquin en el marc de la discusió 
general del pressupost, però en tot cas paraules.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, al marge... al marge d’allò que pugui formar part del conjunt del pressupost, 
sí una referència concreta al programa d’actuacions de l’empresa pública 
Neàpolis, en el mateix sentit que ja vàrem expressar en el Consell 



 

d’Administració.  La nostra posició serà la d’abstenció. Tot i que és un 
programa ambiciós hi han dos punts que ja també vàrem advertir en el Consell 
d’Administració que demanàvem una atenció i un debat especial sobre 
l’oportunitat i que concretament eren la creació d’una agència local de 
comunicacions electròniques i la constitució d’un operador local de 
telecomunicacions, la qual cosa doncs insistim que voldríem que en el seu 
moment hi hagués debat, però que d’entrada no és una cosa que ens satisfaci 
veure en aquest àmbit. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Em fa l’efecte... i vostè sap que per qüestions personals no vaig poder assistir, 
però sí que () coneixement i així també ho va dir el senyor alcalde com a 
president de l’EPEL Neàpolis de que hi havia aquest acord que es pogués 
debatre en el si del Consell d’Administració abans d’avançar, i per tant hi ha 
aquesta predisposició.  Però l’important és que, com vostè ha dit, és aquesta 
voluntat també de l’EPEL Neàpolis de tirar endavant i sobretot de que el futur 
d’aquesta empresa es basa en tot allò que faci referència amb la tecnologia i 
l’espai de les idees. 
 
De totes maneres gràcies també en el sentit de quan vostès van assistir en 
aquest Consell d’Administració amb aquesta predisposició de col·laborar i 
sobretot d’aprofundir en aquests temes que, al cap i a la fi, són el futur de la 
nostra ciutat i del país. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació, si els hi sembla.  Vots a favor?  Abstencions?  
S’aprova amb els vots del govern, l’abstenció de la resta dels grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
  Abstencions: CIU, PP i CUP (12) 

 
 
    3. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DELS 

CRITERIS PER DONAR COMPLIMENT AL QUE DISPOSA LA LLEI 
15/2010, DE 5 DE JULIOL. 

 



 

ALCALDE 
 
I passem a la modificació.... al punt número tres, eh?, que és l’aprovació dels 
criteris per donar compliment al que disposa la Llei 15/2010, i donar compte de 
l’informe de Tresoreria municipal.  Si els hi sembla els faríem els dos. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix per als Ajuntaments, concretament en els 
articles quart i cinquè, un procediment  de tramitació, informació  i publicitat de 
les obligacions pendents de pagament per tal de donar compliment als terminis 
de pagament previstos a la mateixa llei. Aquest procediment es basa en un 
registre específic de factures i un informe trimestral del tresorer municipal 
sobre les factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que 
dicta la llei, afegint un annex amb una relació de les factures registrades a 
l’Ajuntament en què hagi transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi 
reconegut l’obligació. L’informe, amb l’annex, s’ha de presentar al Ple 
municipal i donar-hi publicitat. 
 
Aquesta regulació permet diferents interpretacions tècniques sobre la manera i 
el contingut de la documentació a presentar al Ple, i fins i tot sorgeixen dubtes 
sobre el procediment de publicació dels informes. En aquest sentit, i d’acord 
amb la proposta sorgida en el si de les jornades d’estudi de la llei organitzades 
per l’Associació Catalana de Municipis, va semblar adient que els ajuntaments 
aprovessin uns criteris d’interpretació i de concreció de l’esmentada regulació. 
 
Per tot això, i d’acord amb l’informe d’Intervenció, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament: 

 
“Aprovar els Criteris per donar compliment al que disposa la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, i els seus annexos, que tot plegat forma part del present 
acord.” 

 
 

Criteris per donar compliment a la llei 15/2010 de 5 de juliol 
 
 
Per tal de donar compliment al que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials i, en particular, amb 
l’objectiu de regular per a aquest Ajuntament la concreció dels articles quart i cinquè 
de l’esmentada normativa que fa referència a les administracions locals, 
s’especifiquen els criteris següents. 



 

 
 
Primer.  Registre i tramitació de factures 
 
Tota factura o document anàleg emès per un tercer com a conseqüència d’una 
prestació a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, haurà d’inscriure’s 
obligatòriament en el Registre de factures municipal.  En el supòsit de factures 
emeses a través de plataformes electròniques, aquestes s’inscriuran automàticament 
en el Registre. 
 
El Registre de factures forma part del Registre general de l’Ajuntament, i està integrat 
en el programa de comptabilitat Sicalwin. 
 
La gestió i responsabilitat del Registre de factures correspon al departament 
encarregat de la comptabilitat municipal. 
 
A efectes de la determinació de les dates de pagament que es  regula a la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, l’anotació d’una factura en el Registre produeix l’efecte d’inici 
del còmput  del termini de pagament. 
 
 
Segon.  Terminis de pagament 
 
L’article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
(segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) fixa el termini de pagament de 
les factures o documents anàlegs en 30 dies hàbils (article 48.1 de la Llei 30/1992, de 
2 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú), que es calcularan a partir del dia següent a la data de registre. 
 
La Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 (segons la redacció donada per 
l’article 3 de la Llei 15/2010) fixa un període transitori del termini de pagament abans 
indicat, que resta fixat de la manera següent: 
 

Tipus Descripció Dies 
  (A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 

contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2010: 
 
 55 

  (B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2011: 

 
 50 

  (C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2012: 

 
 40 

  (D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de 
desembre de 2012: 

 
 
 30 

 
 
Tercer.  Informe del Tresorer 
 
D’acord amb el que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, el tresorer municipal 
elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament 



 

exposats en el punt anterior, que inclourà el nombre i l’import total de les obligacions 
pendents de l’Ajuntament que superin el període de pagament previst, segons model 
que figura com a Annex 1. 
 
Les dades de l’informe s’extrauran de la informació comptable que sorgeix de la 
comptabilitat municipal segons l’aplicatiu informàtic corresponent. 
 
 
Quart. Tramitació de la factura 
 
La conformitat, signatura i aprovació de la factura o document anàleg registrat fins al 
reconeixement de l’obligació es tramita per mitjans electrònics a través de l’aplicatiu 
municipal  Firmadoc. 
 
Si transcorre més d’un mes des del registre de la factura sense que es completi la 
tramitació per tal que es reconegui l’obligació, Intervenció requerirà al departament 
gestor corresponent que justifiqui per escrit la manca de tramitació de la factura. La 
comunicació del requeriment i, si s’escau, de la justificació que correspongui, es 
realitzarà mitjançant la transmissió de correus electrònics. 
 
La justificació per part del departament gestor de la manca de tramitació en el termini 
assenyalat només podrà produir-se per:  
 
a)  No conformitat  amb les dades de la factura segons els termes del contracte o del 

full de comanda.  
b)  No conformitat amb la prestació rebuda objecte de la factura.  
c)  Despesa pendent de modificació de crèdits pressupostaris per tal d’habilitar-ne 

consignació. 
d)  Altres causes justificatives. 
 
En els dos primers supòsits el departament gestor haurà de justificar així mateix que 
s’ha posat en contacte amb el proveïdor o contractista per tal de resoldre la incidència. 
En el supòsit c) el departament gestor haurà de demostrar que ha sol·licitat a 
Intervenció l’inici d’un expedient de modificació de crèdits pressupostaris. 
 
 
Cinquè.  Annex a l’informe 
 
Intervenció incorporarà com a annex a l’informe preceptiu del Tresorer, una relació de 
factures o documents anàlegs en què el termini transcorregut des del seu registre 
sigui de més de tres mesos i no s’hagi comptabilitzat el reconeixement de l’obligació 
corresponent o no s’hagi justificat degudament la manca de tramitació, segons model 
que figura com a Annex 2. 
 
La relació de factures pendents de reconèixer en els termes assenyalats a l’apartat 
anterior, s’extrauran dels registres comptables municipals i d’acord amb els formats 
previstos en el programa informàtic corresponent. 
 
 



 

Sisè. Tramitació i publicitat de l’Informe 
 
De l’informe del Tresorer assenyalat en el punt tercer del present document, 
juntament amb la relació annexa incorporada per Intervenció, es donarà compte 
trimestralment al Ple municipal a través  del regidor d’Hisenda i un cop presentat a la 
Comissió Informativa que tingui adscrita la gestió d’hisenda i pressupostos. Les dades 
que figurin a l’informe i en els annexos que es presentin estaran referides com a 
màxim als 15 dies anteriors a la data de celebració del Ple.  
 
L’ampliació, si s’escau, de la informació continguda a l’informe de Tresoreria i 
annexos es facilitarà a través de l’esmentada corresponent Comissió informativa. 
 
Una còpia de l’informe es trametrà a l’òrgan de tutela financera municipal de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En el termini de dues setmanes des de la presentació de l’informe al Ple municipal, 
l’Ajuntament farà públic a la seu de la web municipal un resum de la relació de 
factures i documents anàlegs pendents de tramitació, agrupat segons el seu estat. En 
aquest sentit s’especificarà per:  
 
a) factures o documents registrats pendents de conformar, i  
b) factures o documents registrats i conformats pendents d’aprovar.  
 
Tot això d’acord amb el model que figura com Annex 3. 
 
 
Setè. Inici de la informació 
 
La informació de la qual es donarà compte en el Ple del dia 31 de gener es 
confeccionarà segons les dades corresponents a obligacions registrades amb data 26 
de gener del 2011.  
 
El requeriment a què fa referència el paràgraf segon del punt quart s’efectuarà a partir 
del proper mes de febrer. 
 
 

ANNEX   I 
 

I N F OR M E    T R E S O R E R I A 
 
 
_______________, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, estableix l’obligació del tresorer de l’Ajuntament de 
realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament 
fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (segons 



 

redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents de pagament en què s’estigui incomplint aquests terminis de 
pagament. 
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007, els terminis de 
pagament resten fixats de la manera següent: 
 

Tipus Descripció Dies 
  (A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització 

del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 
2010: 

 
  
 55 

  (B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització 
del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 
2011: 

 
  
 50 

  (C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització 
del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 
2012: 

 
  
 40 

  (D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització 
del contracte registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de 
desembre de 2012: 

 
  
 30 

 
 
D’acord amb això, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions pendents de 
pagament comptabilitzades, segons la informació resultant del programa de la 
comptabilitat municipal, en què s’incompleixi els terminis de pagament és: 
 

Data Informació Nombre total Import total 

 
 

  

 
 
Vilanova i la Geltrú,  
 
 

ANNEX   II 
 

R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó 
 
 
____________, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs el termini dels quals ha 
transcorregut més de tres mesos des del seu registre i no s’ha comptabilitzat el 
reconeixement de l’obligació corresponent o no s’ha justificat degudament la manca 
de tramitació: 
 
a) Factures o documents registrats pendents de conformar: 



 

 
 (Relació factures o documents) 
 
b) Factures o documents registrats i conformats pendents d’aprovar: 
 
 (Relació factures o documents) 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 
____________________________________________________________________  
 
 
ALCALDE 
 
Albert, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies.  Bé, llegiré en tot cas la proposta sencera.  
 
(llegeix la part expositiva de la proposta) 
 
I això és el que portem avui a Ple, els criteris que en tot cas tots els grups 
tenen a la seva mà. 
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Senyor Arrufat?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  En primer lloc he demanat que aquest punt i el següent es tractessin 
separadament perquè sí que tenen molta relació l’un amb l’altre però són 
temes sensiblement diferents, i a més a més aquest punt se sotmet a votació i 
el segon és simplement donar informació.  Per tant, crec que valia la pena 
separar el debat que tindrem a continuació amb el dels criteris.  Nosaltres, 
respecte als criteris no tenim absolutament cap inconvenient més enllà d’un 
d’anecdòtic i que demanaríem així in voce si es pogués fer alguna modificació.  
M’ha sobtat molt que en l’era de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació el termini de publicació en el web municipal de l’informe que avui 
es farà, que es presentarà en aquest Ple hagi de ser en un marge de temps de 
quinze dies.  Em dóna la impresió que en 48 hores es podria immediatament 
donar publicitat a l’informe que es farà públic en aquest moment. 
 
 



 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Albert Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, ho tindrem en compte.  De tota manera, vostè ho ha dit, màxim. O sigui, no 
hi ha cap inconvenient que en 48 hores ho fem.  Però bueno, si el problema és 
aquest el subsanarem. 
 
ALCALDE 
 
Intentarem que sigui en 48 hores i un màxim, diu un màxim i la idea és fer-ho...   
 
NEUS LLOVERAS 
 
Per part del grup de Convergència i Unió també cap inconvenient en quant a 
l’aprovació d’aquests criteris.   
 
ALCALDE 
 
Per tant, passem a la votació.  Vots a favor?  S’aproven per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

    4. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR COMPTE DE 
L’INFORME DE LA TRESORERIA MUNICIPAL RELATIU AL QUE 
DISPOSA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. 

 
ALCALDE 
 
El següent punt és donar compte de l’informe de Tresoreria relatiu al que 
disposa la Llei 15/2010. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Es dóna compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 
corresponents, d’acord amb el que disposen els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol. 
 

I N F OR M E    T R E S O R E R I A 
 

MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, 
 



 

INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de l’Ajuntament de 
realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament 
fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (segons 
redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents de pagament en què s’estiguin incomplint aquests terminis de 
pagament. 
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007, els terminis de 
pagament resten fixats de la manera següent: 
 

Tipus Descripció Dies 
  (A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització 

del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 
2010: 

 
  
 55 

  (B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització 
del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 
2011: 

 
  
 50 

  (C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització 
del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 
2012: 

 
  
 40 

  (D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització 
del contracte registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de 
desembre de 2012: 

 
  
 30 

 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions pendents de 
pagament comptabilitzades, segons la informació resultant del programa de la 
comptabilitat municipal, en què s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és: 
 
 Data Informació  Nombre global    Import global 
      27/1/2011          1.930   10.208.878,47 € 
 
Vilanova i la Geltrú, 27 de gener de 2011 
_______________________________________________________________ 
 

ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 

CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs el termini dels quals ha transcorregut més 
de tres mesos des del seu registre i no s’ha comptabilitzat el reconeixement de l’obligació 
corresponent o no s’ha justificat degudament la manca de tramitació: 
 
a) Factures o documents registrats pendents de conformar: 

  



 

REGISTRE 
ENTRADA 

DATA 
ENTRADA 

NÚM. 
FACTURA 

DATA 
FACTURA 

TERCER NOM O RAÓ SOCIAL IMPORT 

F/ 2009/ 861 03/04/2009 TVC09000486 31/03/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 €  

F/ 2009/ 1224 17/04/2009 TVC09000268 28/02/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 1264 22/04/2009 TVC09000143 31/01/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 1575 04/05/2009 TVC09000662 30/04/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 2100 01/06/2009 TVC09001498 31/05/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 2550 30/06/2009 TVC09002191 30/06/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 3105 10/08/2009 TVC09002876 31/07/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 3278 31/08/2009 TVC09003537 31/08/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 3769 01/10/2009 TVC09004164 30/09/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 4474 13/11/2009 TVC09004942 31/10/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 4738 02/12/2009 TVC09005658 30/11/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 5149 31/12/2009 TVC09006584 31/12/2009 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2009/ 5179 31/12/2009 2342/06 01/06/2006 G78043700 
FUNDACION DE LOS 
FERROCARRILES ESPAÑOLES 100,00 € 

F/ 2010/ 345 23/02/2010 TVC10000092 31/01/2010 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2010/ 418 02/03/2010 TVC100000931 28/02/2010 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2010/ 846 31/03/2010 TVC10001702 31/03/2010 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2010/ 902 08/04/2010 20/2010/840420 30/03/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA. 20,51 € 

F/ 2010/ 1360 03/05/2010 TVC10002516 30/04/2010 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2010/ 1395 05/05/2010 20/2010/841447 28/04/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA 15,34 € 

F/ 2010/ 1838 25/05/2010 1003824 13/05/2010 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, SA 452,90 € 

F/ 2010/ 2033 04/06/2010 TVC10003576 31/05/2010 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2010/ 2288 16/06/2010 000/1001350 09/06/2010 B08818189 PUBLICACIONS ANOIA, SL 495,32 € 



 

F/ 2010/ 2296 17/06/2010 60F0RR000756 04/06/2010 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 6.281,53 € 

F/ 2010/ 2435 01/07/2010 TVC10004539 30/06/2010 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.125,00 € 

F/ 2010/ 2491 02/07/2010 20/2010/843639 28/06/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA. 9,77 € 

F/ 2010/ 2951 29/07/2010 20/2010/843900 16/07/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA. 60,59 € 

F/ 2010/ 3107 04/08/2010 TVC10005595 31/07/2010 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.144,40 € 

F/ 2010/ 3137 06/08/2010 604240002710F
AC 

31/07/2010 A80364243 CLECE, SA 50,36 € 

F/ 2010/ 3142 06/08/2010 604240001910F
AC 

30/06/2010 A80364243 CLECE, SA 1.269,05 € 

F/ 2010/ 3152 06/08/2010 20/2010/844619 28/07/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA 30,83 € 

F/ 2010/ 3154 06/08/2010 20/2010/844723 30/07/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA 3,61 € 

F/ 2010/ 3483 02/09/2010 20/2010/845007 23/08/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA 15,81 € 

F/ 2010/ 3498 02/09/2010 20/2010/844813 16/08/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA 60,59 € 

F/ 2010/ 3585 06/09/2010 TVC10006285 31/08/2010 A08849622 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA 1.144,40 € 

F/ 2010/ 3688 09/09/2010 R08/20 31/08/2010 B08593543 ROCA GÓMEZ, SL 4.248,00 € 

F/ 2010/ 3910 22/09/2010 70444 13/09/2010 J58144080 PROCURADURIA RANERA CAHÍS, 
SCP 

370,00 € 

F/ 2010/ 4020 30/09/2010 4001003441 20/09/2010 Q0818003F 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA-UPC 8.120,00 € 

F/ 2010/ 4023 30/09/2010 TVC10006866 30/09/2010 A08849622 TELEVISIO DE CATALUNYA, SA 1.144,40 € 

F/ 2010/ 4028 30/09/2010 20/2010/845585 16/09/2010 A12268918 S. O. PENEDÈS, SA 60,59 € 

F/ 2010/ 4171 07/10/2010 221/10 27/09/2010 B25225681 ENVELATS VALL, SL 5.059,84 € 

F/ 2010/ 4361 20/10/2010 F00657/10 28/09/2010 J79980348 SORRIBES PROCURADORES, 
SOCIEDAD CIVIL 

118,05 € 

F/ 2010/ 4419 22/10/2010 901121 26/10/2009 A08522955 ETRA CATALUNYA, SA 205,90 € 

F/ 2010/ 4432 22/10/2010 483 13/09/2010 J43934884 DASOWC REUS, SCP 118,00 € 

 

TOTAL GENERAL NOMBRE DE JUSTIFICANTS: 43 IMPORT TOTAL: 
                     

50.849,79 €  

 

 



 

b) Factures o documents registrats i conformats pendents d’aprovar: 

 

REGISTRE 
ENTRADA 

DATA 
ENTRADA 

NÚM. 
FACTURA 

DATA 
FACTURA 

TERCER NOM O RAÓ SOCIAL  IMPORT  

F/ 2009/ 5301 31/12/2009 TS-608 02/12/2009 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, SCP                  
290,00 €  

F/ 2010/ 159 12/02/2010 FV091181 31/12/2009 A62781208 SERVEIS D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

             
2.805,43 €  

F// 2010/ 250 19/02/2010 25183 31/01/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

              
1.283,24 €  

F/ 2010/ 282 19/02/2010 2100318 30/01/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL         
1.756,30 €  

F/ 2010/ 283 19/02/2010 2100218 30/01/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL                
2.196,19 €  

F/ 2010/ 289 19/02/2010 329 27/01/2009 J64211436 MARE NOSTRUM PINTORS, SCP                  
743,75 €  

F/ 2010/ 337 23/02/2010 25102 31/01/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

             
2.959,62 €  

F/ 2010/ 561 12/03/2010 25316 28/02/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

             
3.004,00 €  

F/ 2010/ 651 19/03/2010 2010/026 10/03/2010 A62166871 LOCALRET SOCIETAT ANÒNIMA              
4.267,69 €  

F/ 2010/ 1396 05/05/2010 25587 31/03/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

             
2.078,93 €  

F/ 2010/ 1404 06/05/2010 25752 30/04/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

             
3.632,30 €  

F/ 2010/ 1414 07/05/2010 2100584 27/02/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL               
1.999,69 €  

F/ 2010/ 1415 07/05/2010 2101084 31/03/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL              
2.400,27 €  

F/ 2010/ 1416 07/05/2010 2101006 31/03/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL                
2.557,11 €  

F/ 2010/ 1417 07/05/2010 2100419 27/02/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL                  
847,93 €  

F/ 2010/ 1507 11/05/2010 2101376 30/04/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL               
2.237,10 €  

F/ 2010/ 1508 11/05/2010 2101452 30/04/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL               
1.309,64 €  

F/ 2010/ 1664 18/05/2010 25760 30/04/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

  
733,17 €  



 

F/ 2010/ 1801 25/05/2010 25305 28/02/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

              
1.283,24 €  

F/ 2010/ 1802 25/05/2010 25547 31/03/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

            
3.632,30 €  

F/ 2010/ 2124 10/06/2010 25984 31/05/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

                 
724,92 €  

F/ 2010/ 2125 10/06/2010 25974 31/05/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

             
3.632,30 €  

F/ 2010/ 2218 14/06/2010 2101882 31/05/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL               
1.476,79 €  

F/ 2010/ 2219 14/06/2010 2101797 31/05/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL               
2.735,21 €  

F/ 2010/ 2485 01/07/2010 
A-10-

H070008-
000008 

23/06/2010 A28760692 VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA 

           
96.300,00 €  

F/ 2010/ 2580 06/07/2010 C01000511
2 

30/06/2010 B08593543 ROCA GOMEZ, SL               
1.295,98 €  

F/ 2010/ 2581 06/07/2010 2102280 30/06/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL                
1.976,13 €  

F/ 2010/ 2582 06/07/2010 2102214 30/06/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL                  
825,27 €  

F/ 2010/ 2604 08/07/2010 068/10 30/06/2010 B61201620 QUALITAT OBRES, SL             
21.802,66 €  

F/ 2010/ 2609 09/07/2010 23232 30/06/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

             
3.632,30 €  

F/ 2010/ 2624 09/07/2010 26162 30/06/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

              
2.187,23 €  

F/ 2010/ 2767 14/07/2010 241124 01/03/2010 A08472276 WURTH ESPAÑA, SA               
1.002,24 €  

F/ 2010/ 2768 14/07/2010 284552 11/03/2010 A08472276 WURTH ESPAÑA, SA                
1.731,65 €  

F/ 2010/ 2987 30/07/2010 1D09-2010-
10596 

12/07/2010 U64660418 UTE DEIXALLERIES                
299,11 €  

F/ 2010/ 3161 06/08/2010 26401 31/07/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

              
2.247,15 €  

F/ 2010/ 3175 10/08/2010 082/10 30/07/2010 B61201620 QUALITAT OBRES, SL            
20.763,53 €  

F/ 2010/ 3360 31/08/2010 73191 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                 
366,66 €  

F/ 2010/ 3364 31/08/2010 63933 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                      
11,41 €  



 

F/ 2010/ 3366 31/08/2010 72656 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                       
9,10 €  

F/ 2010/ 3367 31/08/2010 70687 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
21,79 €  

F/ 2010/ 3368 31/08/2010 70341 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                      
9,79 €  

F/ 2010/ 3376 31/08/2010 72854 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
55,70 €  

F/ 2010/ 3377 31/08/2010 72825 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
16,38 €  

F/ 2010/ 3378 31/08/2010 72730 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
10,48 €  

F/ 2010/ 3380 31/08/2010 73941 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                       
5,18 €  

F/ 2010/ 3384 31/08/2010 65144 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
31,47 €  

F/ 2010/ 3388 31/08/2010 81384 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
19,84 €  

F/ 2010/ 3390 31/08/2010 71633 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
79,70 €  

F/ 2010/ 3392 31/08/2010 72951 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
73,10 €  

F/ 2010/ 3393 31/08/2010 71741 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
57,31 €  

F/ 2010/ 3394 31/08/2010 71635 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
114,60 €  

F/ 2010/ 3395 31/08/2010 71634 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                 
57,08 €  

F/ 2010/ 3396 31/08/2010 72266 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
15,56 €  

F/ 2010/ 3398 31/08/2010 67895 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

              
31,47 €  

F/ 2010/ 3399 31/08/2010 67652 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                    
44,16 €  

F/ 2010/ 3400 31/08/2010 71037 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

          
331,37 €  

F/ 2010/ 3402 31/08/2010 71877 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
36,09 €  

F/ 2010/ 3403 31/08/2010 71797 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

        
112,44 €  



 

F/ 2010/ 3404 31/08/2010 72918 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                  
136,44 €  

F/ 2010/ 3405 31/08/2010 72353 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

     
17,53 €  

F/ 2010/ 3406 31/08/2010 72271 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
98,37 €  

F/ 2010/ 3407 31/08/2010 72928 22/07/2010 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

  
19,15 €  

F/ 2010/ 3409 31/08/2010 76518 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                  
251,78 €  

F/ 2010/ 3418 31/08/2010 73999 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                 
245,30 €  

F/ 2010/ 3421 31/08/2010 72546 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
140,41 €  

F/ 2010/ 3437 01/09/2010 71890 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                 
285,54 €  

F/ 2010/ 3439 01/09/2010 72545 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                  
195,63 €  

F/ 2010/ 3440 01/09/2010 71138 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                  
165,26 €  

F/ 2010/ 3448 01/09/2010 65985 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
101,77 €  

F/ 2010/ 3450 01/09/2010 66169 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
104,51 €  

F/ 2010/ 3452 01/09/2010 59206 22/07/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

                   
871,21 €  

F/ 2010/ 3485 02/09/2010 26426 31/07/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

              
1.452,53 €  

F/ 2010/ 3522 02/09/2010 FE1032108
3307847 

16/07/2010 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
SA 

               
1.514,46 €  

F/ 2010/ 3566 03/09/2010 32850 02/05/2009 A63610851 COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

               
2.191,98 €  

F/ 2010/ 3579 06/09/2010 087/10 31/08/2010 B61201620 QUALITAT OBRES, SL            
26.527,75 €  

F/ 2010/ 3678 09/09/2010 2102591 31/07/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL                 
1.681,21 €  

F/ 2010/ 3683 09/09/2010 135 10/08/2010 37636513A MIGUEL NICOLÁS MORALES              
3.780,00 €  

F/ 2010/ 3689 09/09/2010 R07/8 31/07/2010 B08593543 ROCA GÓMEZ, SL               
1.373,50 €  



 

F/ 2010/ 3690 09/09/2010 R08/19 31/08/2010 B08593543 ROCA GÓMEZ, SL                  
784,86 €  

F/ 2010/ 3691 09/09/2010 2102700 31/07/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL              
2.707,20 €  

F/ 2010/ 3729 13/09/2010 FE1032108
4172332 

16/08/2010 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
SA 

             
2.437,82 €  

F/ 2010/ 3784 14/09/2010 2103029 31/08/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL                  
474,62 €  

F/ 2010/ 3785 14/09/2010 2102924 21/08/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL               
2.510,96 €  

F/ 2010/ 3817 15/09/2010 26692 31/08/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

                 
696,07 €  

F/ 2010/ 3870 20/09/2010 10/126 11/09/2010 37668340K M. ÀNGELA CARBONELL 
ROSELL 

                 
766,80 €  

F/ 2010/ 3874 20/09/2010 3018 13/09/2010 46321482B JOAN RAICH JOVE                   
212,40 €  

F/ 2010/ 3911 22/09/2010 29/2010 24/03/2010 B08305922 CONSTRUCCIONS CORE, SL 1.769,00 €  

F/ 2010/ 3912 22/09/2010 1000358 17/06/2010 J08839367 ELEC 75               
3.144,06 €  

F/ 2010/ 3914 22/09/2010 F/000854/1
0 

31/07/2010 A60493582 FIRTEC, SA            
6.492,36 €  

F/ 2010/ 3915 22/09/2010 F/000855/1
0 

31/07/2010 A60493582 FIRTEC, SA                
3.141,28 €  

F/ 2010/ 3916 22/09/2010 F/000856/1
0 

31/07/2010 A60493582 FIRTEC, SA             
13.205,55 €  

F/ 2010/ 3929 22/09/2010 1000359 17/06/2010 J08839367 ELEC 75                   
979,21 €  

F/ 2010/ 4021 30/09/2010 T1-1-AA815 06/08/2010 A08623977 RESTAURANT PEIXEROT, SA                   
837,31 €  

F/ 2010/ 4037 30/09/2010 28/10 24/03/2010 B08305922 CONSTRUCCIONS CORE, SL               
2.873,41 €  

F/ 2010/ 4185 08/10/2010 PROF. 
05/08 

18/11/2008 B64846090 MILÀ ADVOCATS, SLP               
1.740,00 €  

F/ 2010/ 4186 08/10/2010 47/08 07/10/2008 B64846090 MILÀ ADVOCATS, SLP              
3.373,28 €  

F/ 2010/ 4188 08/10/2010 PROF. 
09/08 

25/11/2008 B64846090 MILÀ ADVOCATS, SLP               
1.740,00 €  

F/ 2010/ 4189 08/10/2010 PROF. 
12/08 

25/11/2008 B64846090 MILÀ ADVOCATS, SLP               
1.740,00 €  



 

F/ 2010/ 4190 08/10/2010 72/08 25/11/2008 B64846090 MILÀ ADVOCATS, SLP              
4.286,20 €  

F/ 2010/ 4191 08/10/2010 77/08 25/11/2008 B64846090 MILÀ ADVOCATS, SLP              
4.336,69 €  

F/ 2010/ 4192 08/10/2010 80/08 26/11/2008 B64846090 MILÀ ADVOCATS, SLP              
2.488,20 €  

F/ 2010/ 4258 13/10/2010 FE1032108
5159829 

16/09/2010 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
SA 

              
1.926,56 €  

F/ 2010/ 4270 13/10/2010 26854 30/09/2010 P0800008E 
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

                 
836,36 €  

F/ 2010/ 4280 13/10/2010 F10/0075 25/07/2010 B64438401 INTERACTIVA TRES PAPER, SL                  
345,74 €  

F/ 2010/ 4312 14/10/2010 R09/25 30/09/2010 B08593543 ROCA GÓMEZ, SL                
1.438,91 €  

F/ 2010/ 4313 14/10/2010 2103485 30/09/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL 771,98 €  

F/ 2010/ 4314 14/10/2010 2103386 30/09/2010 B60431418 RECICLATGES TAMAYO, SL               
1.979,44 €  

F/ 2010/ 4356 20/10/2010 BCN301258
25 

11/10/2010 B80909278 PRICEWATERHOUSECOOPERS 
JURIDICO Y FISCAL, SL 

             
4.904,85 €  

F/ 2010/ 4357 20/10/2010 N/REF. 
80901 

30/06/2010 J58144080 PROCURADURIA RANERA 
CAHÍS, SCP 

                  
339,71 €  

F/ 2010/ 4358 20/10/2010 N/REF. 
80900 

30/06/2010 J58144080 PROCURADURIA RANERA 
CAHÍS, SCP 

                  
345,41 €  

F/ 2010/ 4376 21/10/2010 163 04/10/2010 37636513A MIGUEL NICOLÁS MORALES              
5.896,80 €  

F/ 2010/ 4436 22/10/2010 1D09-2010-
10916 

08/10/2010 U64660418 UTE DEIXALLERIES                  
324,53 €  

F/ 2010/ 4440 22/10/2010 RECTIFICA
TIVA 3 

01/10/2010 A58347147 PROMOCIONS VILANOVA, SA              
2.389,87 €  

 
 
 
ALCALDE 
 
Paraules? 
 
 
 

TOTAL GENERAL NOMBRE DE JUSTIFICANTS: 113 IMPORT TOTAL:   331.552,82 €  



 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Senyor alcalde, jo més que donar la meva opinió, que la puc donar, sobre 
aquests informes, el que m’agradaria sentir és la justificació que l’equip de 
govern dóna per incomplir la Llei de la forma en que aquests informes ho 
posen de manifest.  I concretament estem parlant de més de 1.900 factures 
que no s’han pagat dintre del termini que estableix la Llei, que és de 55 dies, 
que ascendeixen a més de 10 milions d’euros i unes altres tantes factures, 
algunes d’elles endarrerides des de l’any 2008, quin deute no s’ha reconegut 
encara ara en aquest moment, per valor d’uns altres gairebé 375.000 euros.  
Per tant, ens agradaria sentir l’equip de govern com justifica que s’hagi 
incomplert o que s’estigui incomplint la Llei en aquests aspectes. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, tal com vam parlar a la Comisió Informativa, això és una fotografia a 28 de 
gener que ens dóna l’estat que hi ha.  La justificació és que està aquí, la 
justificació en tot cas és de que nosaltres estem fent coses per reduir aquest 
temps.  Si recorden, durant l’any passat, no sé si... durant l’any passat, sí, 
perquè estem al 2011, a proposta doncs de... em sembla que era de 
Convergència i Unió, doncs intentaven forçar el tema del pagament i un 
servidor ja els hi va dir que el que havia aprovat el Parlament de Madrid seria 
molt difícil de complir.  En aquests moments no ho estic dient jo sol això, ho 
estan dient alcaldes i regidors d’hisenda de tots els municipis de tots els colors 
de l’Estat espanyol, no només ho diem nosaltres.  Per tant, el que hem de fer, 
penso, és: ara tenim la fotografia, d’aquí tres mesos a veure aquesta fotografia 
com està i d’aquí mig any com està.  Si aquesta fotografia d’aquí tres mesos 
està pitjor i d’aquí mig any està pitjor, vol dir que en tot cas no fem els deures.  
Si d’aquí tres mesos està millor i d’aquí sis mesos està millor que a tres mesos, 
en tot cas estem actuant bé.  Reduir de cop i volta una situació perquè des del 
Parlament de Madrid se’ls hi acudeixi dir que a partir de tal doncs les factures 
s’han de pagar en 55 dies, o en 30, o en 100, em sembla que als altres 
ajuntaments els hi està passant el mateix que a nosaltres.  Durant el mes de 
desembre vostès hauran vist segurament la premsa i està sortint tots els 
ajuntaments -tots no surt igual, només faltaria, tots no som iguals ni estem 
amb les mateixes condicions-, però realment que la situació està malament, 
malament respecte a la Llei aquesta.  Aquí no ens posarem a debatre la Llei, 
per tant penso, pensa el govern, que el que... no pensa, el que fa el govern és 
intentar que tots aquests dies, que aquestes factures i aquest muntant 
d’aquests 10 milions doncs cada vegada sigui menys. 



 

 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Un parell de consideracions.  A veure, una primera, no?, aviam, aquests de 
Madrid que aproven lleis són els representants de tots els ciutadans, no?, 
inclús nosaltres mateixos, i fins i tot els representants del seu partit polític i del 
meu partit polític doncs han donat suport en aquestes mesures.  Per tant, no 
és que en el Parlament de Madrid hi hagi algú que se li acudeixi coses per fer 
la punyeta en els ajuntaments, siguin del color que siguin, sinó que dicten unes 
normes perquè creuen que és bo per a la ciutadania que hi hagin aquestes 
normes.  I òbviament la de la morositat i la d’intentar que les administracions 
públiques paguin amb més celeritat en els seus proveïdors em dóna la 
impresió de que és un objectiu compartit, no només pels de Madrid, sinó 
compartit també pels regidors que estem aquí, perquè moltes vegades això lo 
que fa anar és malament a moltes empreses, no?  Per tant, primera qüestió, 
no és dir: escolti’m, això els que fan les lleis ja (). 
 
Segona qüestió.  Miri, segurament, segur que en tots els ajuntaments i en 
molts ajuntaments deu passar coses semblants, no?, però bé, jo crec que els 
que estem en cadascun dels ajuntaments ens hem de preocupar del nostre 
ajuntament i per tant, tot i que aquesta sigui una foto fixa de la situació en 
aquest moment, no tinguem unes dades anteriors amb què comparar-les, 
home, sí que li dic que a nosaltres ens ha sobtat i preocupat molt que la 
cantitat pendent sigui tan elevada, més de 10 milions d’euros.  Ens sembla 
extraordinàriament elevada, no?  I a més a més ens preocupa el fet de que, 
home, doncs aquest ajuntament financerament es permet doncs finançar 
equipaments que no li corresponen finançar amb ell sinó que li correspon 
finançar a altres administracions, no?  És a dir que a sobre que donem suport 
en aquest sentit a altres administracions, parlo de la Generalitat fins ara, no?, 
fent equipaments i adelantant uns determinats recursos, resulta que llavorens 
nosaltres no podem pagar en els proveïdors en el moment en el que se’ls hi té 
que pagar.  Bé, doncs aquesta és una circumstància que a nosaltres no ens 
agrada, no compartim i per tant no es vota aquest punt, però sí que volem 
deixar palès el nostre desagrat i disconformitat amb que aquest volum de 
factures pendents de pagar sigui tan elevat com ho és en aquest moment. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Neus... senyora Lloveras.  
 



 

NEUS LLOVERAS 
 
Bé, nosaltres de fet no volíem intervenir però sí que voldria deixar clar la 
nostra... el nostre punt de vista sobre aquesta Llei.  Nosaltros creiem que és 
una llei que era molt necessària, una de les grans problemàtiques que tenen 
en aquests moments les empreses és precisament la falta de liquiditat, i 
resulta que precisament l’administració pública, els ajuntaments són els que 
més estan incomplint aquesta normativa.  Jo crec que és un tema que no 
podem acceptar com un tema inevitable, sinó que és un tema que s’hi ha de 
treballar i crec que l’administració s’ha de començar a prendre molt 
seriosament perquè realment serà l’única manera que les empreses puguin 
començar a respirar en aquest sentit.  És una llei que... en això no estic gens 
d’acord amb el que ha dit el senyor Sanabra, que no es van inventar no sé qui, 
sinó que va ser una proposta feta per persones que tenien molt clar que era 
una necessitat important i crec que és realment molt greu que s’estigui 
incomplint d’aquesta manera.  No ens ha sorprès l’import, però comparteixo 
amb vostè que el que s’ha de fer és treballar a partir de la situació que tenim, 
que és molt dolenta, perquè això vagi millorant i deixem de perjudicar amb 
aquests impagaments a totes les empreses de la comarca.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Bé, jo, si em permet, perquè crec que és agafar una mica el clau per la cabota, 
no?  Nosaltres no diem que aquesta llei se l’hagin inventat, aquesta llei té... el 
que marca és un objectiu en el qual la primera vegada molt probablement no hi 
arriba casi cap administració pública justament perquè aquesta llei el que té la 
vocació és de tendir cap a això i acabar arribant cap aquí.  És normal que la 
primera dels informes que fan totes les administracions les quals estan 
sotmeses, no hi arriben, i efectivament és una foto fixa la qual el que s’ha 
d’anar és a millorar, és a dir, anar retallant aquesta circumstància fins arribar al 
seu compliment, no?  En aquest sentit naturalment que és una llei que no és 
respectable, sinó que és una llei que té sentit des d’aquesta perspectiva de 
marcar una millora de totes les administracions públiques en aquest terreny.   
 
Jo, permeti’m, sempre seguiré defensant i oferint en el nou govern també de la 
Generalitat, igual que en l’anterior, la possibilitat de donar suport i d’intentar 
avançar alguns equipaments que creiem que són imprescindibles per a la 
ciutat.  En aquest sentit, a l’adelantar els recursos, que va suposar un esforç 
important, per fer el Centre d’Atenció Primària o l’Institut de Baix-a-Mar o 
l’Institut ara, em sembla que són decisions encertades.  Un oferiment que es 
va fer a l’anterior govern que naturalment també es manté amb l’actual.  
Perquè entre tots ho hem de fer tot, diguem-ne, i en aquest sentit la possibilitat 
d’adelantar alguns equipaments que són necessaris per a la ciutat em sembla 
que són una oportunitat.  Ara el que ens hem de marcar és l’objectiu d’anar 



 

avançant, d’anar millorant. En aquest sentit el cicle en el qual paga 
l’administració de l’ajuntament és constant, és a dir, té una mitjana de 
pagament retrassat però constant, i per tant en aquest sentit les empreses, les 
grans empreses de serveis que treballen per a l’administració saben que 
aquest flux es va produint i des d’aquesta perspectiva per a les grans 
empreses, per a les empreses que treballen per a nosaltres saben que som un 
ajuntament que, amb les dificultats pròpies de totes les administracions, 
responem als nostres compromisos.   
 
I efectivament, comparteixo la reflexió segons la qual que malgrat totes, 
pràcticament totes les administracions estiguin en una situació difícil, 
evidentment això no justifica que la nostra obligació és esforçar-nos per 
millorar en aquest i en tots els àmbits en els que treballem l’administració. 
 
Escolteu, és donar compte, eh?, per tant no hi ha votació. 
 
Es tractava de donar compte i no hi ha votació. 
 
 

    5. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. PRESSUPOST 2011. 
 
ALCALDE 
 
I passem al punt número cinc, que és l’aprovació del Pressupost 2011. 
 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent. 
 
 
Vist l'expedient de tramitació del Projecte de pressupost general per a l’any 
2011 amb tots els seus annexos. 
 
Presentat i examinat a la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i 
Organització Interna. 
 
Vist l'informe emès pel senyor interventor, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment el Projecte de Pressupost general per al 
2011, d’acord amb el resum següent: 

 



 

a) Pressupost de l'Ajuntament. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS                       EUROS  
 
I  Impostos directes  29.008.000,00 
II  Impostos indirectes  400.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  13.596.576,00 
IV  Transferències corrents  18.507.071,00 
V  Ingressos patrimonials  886.160,00 
VI  Alienació d'inversió 0,00 
VII Transferències de capital  6.400.570,00 
VIII Actius financers  101.000,00 
IX  Préstecs rebuts  0.00 
TOTAL INGRESSOS 68.899.377,00 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS                                       EUROS 
 
I  Despeses de personal 25.150.000,00 
II  Despeses corrents  22.420.122,00 
III  Despeses financeres 2.398.239,00 
IV  Transferències corrents  9.585.849,00 
VI  Inversions reals 6.400.570,00 
VII Transferències de capital  0,00 
VIII  Actius financers  101.000,00 
IX  Amortitzacions de préstecs  2.843.597,00 
 
TOTAL DESPESES  68.899.377,00 
 
 
b) Pressupost de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS  EUROS 
 
III Taxes i altres ingressos 36.500,00 
IV  Transferències corrents  774.597,00 
 
TOTAL INGRESSOS 811.097,00 



 

 
DESPESES 

 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal  570.231,00 
II  Despeses corrents  240.866,00 
 
TOTAL DESPESES 811.097,00 
 
 
 
c)  Pressupost de l'Organisme Autònom IMET Institut Municipal 

d’Educació i Treball. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos  878.000,00 
IV  Transferències corrents  6.568.207,00 
V  Ingressos patrimonials  1.300,00 
 
TOTAL INGRESSOS 7.447.507,00 
 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
 
I  Despeses de personal  3.517.957,00 
II  Despeses corrents  3.735.882,00 
III  Despeses financeres 90.000,00 
IV Transferències corrents 103.668,00 
 
TOTAL DESPESES 7.447.507,00 
 
 



 

d) Pressupost EPEL Neàpolis. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 685.000,00 
IV Transferències corrents 207.560,00 
 
TOTAL INGRESSOS 892.560,00 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal      195.300,00                                                                      
II  Despeses corrents  697.260,00 
 
TOTAL DESPESES 892.560,00 
 
 
e) Pressupost de la societat Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM). 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 7.848.600,14 
 
TOTAL INGRESSOS 7.848.600,14 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal 798.109,49 
II  Despeses corrents  4.976.257,31 
III Despeses financeres 453.100,00 
VIII Actius financers 1.616.686,18 
 
TOTAL DESPESES 7.844.152,98 
 



 

 
f)  Pressupost de la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la 

Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 472.800,00 
IV  Transferències corrents                                             1.008.375,75 
VII Transferències de capital 461.769,00 
IX Préstecs rebuts 95.405,00 
 
TOTAL INGRESSOS 2.038.349,75 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal  974.817,44 
II  Despeses corrents  576.273,67 
VI Inversions reals 486.735,00 
 
TOTAL DESPESES                                                           2.037.826,11 
 
 
 
g)  Pressupost de la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 

Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 3.041.327,00 
 
TOTAL INGRESSOS 3.041.327,00 
 
 



 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal 1.422.788,00 
II  Despeses corrents  1.491.958,00 
III Despeses financeres 106.779,00 
 
TOTAL DESPESES                                                           3.021.525,00 
 
 
 
h)  Pressupost de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat 

Anònima Municipal. 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 5.398.828,00 
V Ingressos patrimonials 35.000,00 
VIII Actius financers 1.000,00 
IX Préstecs rebuts 846.505,00 
 
TOTAL INGRESSOS 6.281.333,00 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal 1.705.044,00 
II  Despeses corrents  3.458.320,00 
III Despeses financeres 92.155,00 
IV Transferències corrents 175.740,00 
VI Inversions reals 846.505,00 
 
TOTAL DESPESES                                                           6.277.764,00 
 
 
 



 

i)  Pressupost Consolidat. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS  EUROS   
 
I  Impostos directes  29.008.000,00 
II  Impostos indirectes  400.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  31.957.631,14 
IV  Transferències corrents  22.620.250,75 
V  Ingressos patrimonials  922.460,00 
VI  Alienació d'inversions  0,00 
VII  Transferències de capital  6.862.339,00 
VIII  Actius financers  102.000,00 
IX  Préstecs rebuts 941.910,00 
 
TOTAL INGRESSOS 92.814.590,89 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses personal  34.334.246,93 
II  Despeses corrents  37.596.938,98 
III  Despeses financeres 3.140.273,00 
IV  Transferències corrents  5.419.697,00 
VI  Inversions reals 7.733.810,00 
VII  Transferències de capital  0,00 
VIII  Actius financers  1.717.686,18 
IX  Amortització de préstecs  2.843.597,00 
 
TOTAL DESPESES 92.786.249,09 
 
 
SEGON. Aprovar el Programa d’Inversions per a l’any 2011. 
 
TERCER. Aprovar les plantilles de l'Ajuntament, de l’OAL de Patrimoni Víctor 
Balaguer i de l’OAL IMET, que figuren com a annex a aquest Pressupost. 
 
QUART. Aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, de l’OAL de 
Patrimoni Víctor Balaguer i de l’OAL IMET, que figuren com a annex a aquest 
Pressupost. 



 

CINQUÈ.  Préstecs de Tresoreria. Per al finançament a curt termini de 
l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom IMET, s’autoritzen les següents 
operacions: 
 
a)  Es podran contractar operacions de tresoreria durant l’exercici de vigència 

d’aquest Pressupost, o amb la seva pròrroga, a nom de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a la seva disposició o la de l’IMET, sempre que en 
el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos liquidats consolidats per 
operacions corrents en el darrer exercici. 

b)  Totes les operacions tindran un termini màxim d’un any a comptar des de la 
data de formalització de la pòlissa i el venciment serà a 31 de desembre de 
2011. 

c)  Oferir, com a garantia de les operacions, la part suficient dels recursos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

d)  Fixar el tipus d’interès màxim dels crèdits, que no superarà l’Euribor  
trimestral més 3 punts o el 6%, si es tracta de tipus fix, i la comissió 
d’obertura que no superarà l’2,00%. 

e)  Fer constar que les operacions de tresoreria no superen el 30% dels 
recursos ordinaris liquidats en la darrera liquidació pressupostària. 

f)  Fer constar que existeix consignació suficient en el pressupost corrent de 
l’Ajuntament i en el de l’IMET per fer front a les despeses que ocasionaran 
aquestes operacions de tresoreria. 

g)  Autoritzar el senyor alcalde d’aquest Ajuntament per aprovar les condicions 
particulars de cada operació, dins del límits expressats, i per a signar les 
corresponents pòlisses i els documents necessaris per a l’efectivitat de les 
operacions. 

 
SISÈ.  Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2011. 
 
SETÈ. Exposar aquest acord al públic per un termini de quinze dies hàbils 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
Corporació, entenent-se definitivament aprovat si no es produeixen 
reclamacions.” 
 
 



 

 
Pressupost 2011    
     
Resum per Capítols    
     
Ingressos    
  Ingressos Ingressos Ingressos 
Capítol Concepte Corrents Capital Totals 
     
I Impostos directes 29.008.000,00   29.008.000,00 
II Impostos indirectes 400.000,00  400.000,00 
III Taxes i altres ingressos 13.596.576,00 0,00 13.596.576,00 
IV Transferències corrents 18.507.071,00  18.507.071,00 
V Ingressos patrimonials 886.160,00   886.160,00 
VI Alienació d'Inversions  0,00 0,00 
VII Transferències de capital   6.400.570,00 6.400.570,00 
VIII Actius financers 101.000,00  101.000,00 
IX Préstecs rebuts   0,00 0,00 
     
 Total Ingressos 62.498.807,00 6.400.570,00 68.899.377,00 

     
          
Despeses    
  Despeses Despeses Despeses 
Capítol Concepte Corrents de Capital Totals 
     
I Despeses de personal 25.150.000,00   25.150.000,00 

II 
Despeses en béns corrents i 
serveis 22.420.122,00  22.420.122,00 

III Despeses financeres 2.398.239,00   2.398.239,00 
IV Transferències corrents 9.585.849,00  9.585.849,00 
VI Inversions reals   6.400.570,00 6.400.570,00 
VII Transferències de capital  0,00 0,00 
VIII Actius financers 101.000,00   101.000,00 
IX Amortitzacions de préstecs 2.843.597,00  2.843.597,00 
     
 Total Despeses 62.498.807,00 6.400.570,00 68.899.377,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pressupost 2011  Resum de despeses per Regidories      
          
 Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol  

  I II III IV VI VII VIII IX   

ÀREES I Personal Despesa Interessos Transf. Inversions Tranferències Concessió Retorn de  

REGIDORIES   corrent Préstecs corrents   de capital Préstecs Préstecs T O T A L 

Àrea d'Alcaldia          
Alcaldia-Govern i Corporació 1.492.431,00 121.155,00   182.700,00         1.796.286,00 
          
Àrea Econòmica i Organització Interna          
Compres i Serveis Generals 194.061,00 1.724.206,00   52.100,00         1.970.367,00 
Comunicació i Premsa 270.275,00 129.000,00  480.000,00     879.275,00 
Recursos Humans 1.443.240,00 466.997,00   8.900,00         1.919.137,00 
Hisenda 870.109,00 591.011,00  10,00     1.461.130,00 
Tecnologies de la Informació i Comunicació 484.430,00 105.000,00             589.430,00 
Serveis d'Atenció al Ciutadà 765.104,00 22.950,00       788.054,00 
          
Àrea de Serveis a la Ciutat          
Seguretat i Protecció Ciutadana 5.139.687,00 606.805,00   0,00         5.746.492,00 
Unitat de Serveis Municipals 2.377.911,00 1.747.060,00       4.124.971,00 
Serveis Viaris 1.232.120,00 8.770.324,00   2.197.400,00         12.199.844,00 
Mobilitat 80.599,00 1.550.565,00  21.470,00     1.652.634,00 
          
Àrea de Ciutat Sostenible i Participació          
Participació 257.690,00 427.240,00   76.500,00         761.430,00 
Cooperació i Solidaritat 37.273,00 90.000,00  130.000,00     257.273,00 
Urbanisme i Planejament 1.289.383,00 158.184,00   64.446,00 700.000,00       2.212.013,00 
Projectes Urbanístics, Paisatge i Habitatge 1.218.282,00 462.535,00  252.800,00     1.933.617,00 
Medi Ambient 329.068,00 135.500,00   135.220,00         599.788,00 

 

 



 

Àrea de Cohesió Social i Identitat          
Convivència 250.669,00 81.125,00   8.000,00         339.794,00 
Joventut, Llengua i Agermanaments 225.254,00 175.000,00  103.500,00     503.754,00 
Desenvolupament Local i Promoció Ciutat 920.980,00 634.825,00   50.870,00 368.035,00       1.974.710,00 
Societat de la Informació 35.678,00 0,00  180.000,00     215.678,00 
Cultura 1.606.364,00 1.376.670,00   668.000,00         3.651.034,00 
Educació i Treball 2.490.743,00 153.315,00  3.883.421,00 5.332.535,00    11.860.014,00 
Esports 700.341,00 1.096.905,00   1.021.000,00         2.818.246,00 
Infància, Adolescència, Gent Gran i Plans 
d'Equitat 205.578,00 167.650,00  22.500,00     395.728,00 
Serveis Socials, Salut i Sanitat 1.232.730,00 1.626.100,00   47.012,00         2.905.842,00 
Càrrega financera     2.398.239,00       101.000,00 2.843.597,00 5.342.836,00 

TOTAL DESPESES 25.150.000,00 22.420.122,00 2.398.239,00 9.585.849,00 6.400.570,00 0,00 101.000,00 2.843.597,00 68.899.377,00 

          
       Ingressos   68.899.377,00 



 

 
Àrea d'Alcaldia-Govern i Corporació  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
01,912,10000 Retribució membres de la Corporació 608.395,00 
01,912,16000 Seguretat social membres de la Corporació 98.882,00 
01,920,12010 Sous i salaris 620.602,00 
01,920,16000 Seguretat social 164.552,00 
   
 Total Capítol I 1.492.431,00 
   
   
01,169,21201 Manteniment espai d'entitats 24.500,00 
01,169,21202 Suport i esdeveniments entitats 13.200,00 
01,912,22002 Equipaments 4.165,00 
01,912,22601 Protocol i actes institucionals 44.290,00 
01,912,22602 Reconeixement ciutadà 2.500,00 
01,912,22706 Acció Alcaldia 10.000,00 
01,920,22201 Servei postal i despeses oficina 14.000,00 
01,920,22710 Secretaria 8.500,00 
   
 Total Capítol II 121.155,00 
   
   
01,912,46400 Subvencions diverses 14.220,00 
01,912,48900 Subvenció grups municipals 168.480,00 
   
 Total Capítol IV 182.700,00 
   
 Total Alcaldia-Govern i Corporació 1.796.286,00 

 
 



 

 
Compres i Serveis Generals  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
02,921,12000 Sous i salaris 147.340,00 
02,921,16000 Seguretat social 46.721,00 
   
 Total Capítol I 194.061,00 
   
   
02,921,21502 Mobiliari 5.001,00 
02,921,22010 Premsa, anuncis i edictes 20.000,00 
02,921,22020 Despeses menors i servei postal 30.000,00 
02,921,22030 Despeses oficines generals 28.000,00 
02,921,22040 Paper 15.000,00 
02,921,22200 Telèfon serveis generals 140.000,00 
02,921,22604 Assessoria jurídica 10.000,00 
02,921,22700 Contracte rellotges públics 5.000,00 
02,921,2270020 Neteja edificis àrea 991.000,00 
02,921,22701 Serveis de reproducció 8.000,00 
02,921,22702 Assegurança general 235.000,00 
02,921,22703 Contracte control de plagues 13.500,00 
02,921,22704 Contracte manteniment extintors 7.350,00 
02,921,22705 Contracte manteniment ascensors 20.350,00 
02,921,22706 Contracte climatització 52.935,00 
02,921,22707 Recepció portes Ajuntament 125.000,00 
02,921,20210 Lloguer local Policia Nacional 13.900,00 
02,921,20211 Lloguer edifici pl. dels Cotxes 4.170,00 
   
 Total Capítol II 1.724.206,00 
   
   
02,921,46300 Quota general Mancomunitat Penedès-Garraf 38.700,00 
02,921,46600 Quotes entitats municipalistes FCM 13.400,00 
   
 Total Capítol IV 52.100,00 
   
 Total Compres i Serveis Generals 1.970.367,00 

 



 

 
Comunicació i Premsa  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
03,927,12000 Sous i salaris 214.055,00 
03,927,16000 Seguretat social 56.220,00 
   
 Total Capítol I 270.275,00 
   
   
03,927,22001 Servei de publicacions 50.000,00 
03,927,22002 Premsa i anuncis  31.000,00 
03,927,22201 Servei postal i despeses oficina 22.000,00 
03,927,22612 Servei de premsa i convenis 20.000,00 
03,927,22622 Web municipal 6.000,00 
   
 Total Capítol II 129.000,00 
   
   
03,927,44000 Aportació consorci TV comarcal 480.000,00 
   
 Total Capítol IV 480.000,00 
   
 Total Comunicació i Premsa 879.275,00 

 



 

 
Recursos Humans  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
04,241,14000 Plans d'ocupació 260.000,00 
04,241,16000 Seguretat social Plans d'ocupació 75.000,00 
04,928,12000 Sous i salaris 359.504,00 
04,928,14301 Substitucions i altres 280.000,00 
04,928,15001 Noves altes 60.000,00 
04,928,15204 Nous triennis 60.000,00 
04,928,16001 Seguretat social nòmina 98.040,00 
04,928,16002 Seguretat social substitucions i altres 81.420,00 
04,928,16003 Seguretat social noves altes 19.470,00 
04,928,16004 Seguretat social nous triennis 19.806,00 
04,928,16007 Aportació Pla de Pensions 130.000,00 
   
 Total Capítol I 1.443.240,00 
   
   
04,928,21300 Manteniment material de prevenció 5.597,00 
04,928,22000 Servei postal i despeses d'oficina 5.000,00 
04,928,22104 Vestuari del personal 10.000,00 
04,928,22105 Vestuari plans d'ocupació 7.500,00 
04,928,22606 Despeses Comitè de Personal 3.900,00 
04,928,2270600 Assessoria jurídica 4.000,00 
04,928,2270601 Conveni prevenció 20.000,00 
04,928,2270603 Formació 90.000,00 
04,928,23000 Dietes i trasllats del personal 6.000,00 
04,928,23301 Fons Social 315.000,00 
   
 Total Capítol II 466.997,00 
   
   
04,928,48000 Aportació Màrius Torres 8.900,00 
   
 Total Capítol IV 8.900,00 
   
 Total Personal 1.919.137,00 

 



 

 
 

Seguretat i Protecció Ciutadana  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
05,130,12000 Sous i salaris 4.208.785,00 
05,130,16000 Seguretat social 930.902,00 
   
 Total Capítol I 5.139.687,00 
   
   
05,130,20320 Renting de vehicles 46.100,00 
05,130,21200 Subministraments edifici Policia Local 15.000,00 
05,130,21400 Conservació del parc mòbil 32.000,00 
05,130,21500 Mobiliari 4.000,00 
05,130,22000 Servei postal i despeses oficina  10.000,00 
05,130,22101 Combustible parc mòbil Policia Local 26.295,00 
05,130,22102 Manteniment del dipòsit 1.500,00 
05,130,22103 Material Policia Local 25.000,00 
05,130,22104 Vestuari personal 50.000,00 
05,130,22602 Publicacions 3.500,00 
05,130,22604 Desenvolupament de plans 8.500,00 
05,130,22606 Educació viària 5.460,00 
05,130,22701 Fòrum de seguretat 1.950,00 
05,130,22702 Protecció civil 6.000,00 
05,130,22703 Empresa recollida vehicles 364.000,00 
05,130,22704 Manteniments, calibrats i homologacions 7.500,00 
   
 Total Capítol II 606.805,00 
   
   
 Total Capítol IV 0,00 
   
 Total Seguretat i Protecció Ciutadana 5.746.492,00 

 



 

 
Participació ciutadana  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
06,169,12000 Sous i salaris 202.067,00 
06,169,16000 Seguretat social 55.623,00 
   
 Total Capítol I 257.690,00 
   
   
06,169,20203 Lloguer C. Cívic de Mar 15.000,00 
06,169,21201 Manteniment centres cívics 22.000,00 
06,169,21202 Gestió espais cívics municipals 328.000,00 
06,169,22201 Servei postal i despeses oficina 6.000,00 
06,169,2260601 Accions espais cívics 17.500,00 
06,169,2260605 Oficina defensor de la ciutadania 7.500,00 
06,169,22610 Accions participació ciutadana 11.000,00 
06,169,22621 Subministrament espais 14.240,00 
06,169,22622 Suport associacions PINA 6.000,00 
   
 Total Capítol II 427.240,00 
   
   
06,169,48000 Associacions veïns 76.500,00 
   
 Total Capítol IV 76.500,00 
   
 Total Participació 761.430,00 

 



 

 
Cooperació i Solidaritat  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
07,169,12000 Sous i salaris 28.977,00 
07,169,16000 Seguretat social 8.296,00 
   
 Total Capítol I 37.273,00 
   
   
07,169,22609 Despeses diverses 90.000,00 
   
 Total Capítol II 90.000,00 
   
   
07,169,48000 Cooperació 130.000,00 
   
 Total Capítol IV 130.000,00 
   
 Total Cooperació i Solidaritat 257.273,00 

 



 

 
Convivència i Civisme  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
08,169,12000 Sous i salaris 196.498,00 
08,169,16000 Seguretat social 54.171,00 
   
 Total Capítol I 250.669,00 
   
   
08,169,22001 Servei postal i despeses oficina 1.125,00 
08,169,22604 Convivència 10.000,00 
08,169,22701 Serveis de mediació 70.000,00 
   
 Total Capítol II 81.125,00 
   
   
08,169,48200 Convenis 8.000,00 
   
 Total Capítol IV 8.000,00 
   
 Total Convivència 339.794,00 

 



 

 
Joventut, Llengua i Agermanaments  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
09,169,12000 Sous i salaris 177.445,00 
09,169,16000 Seguretat social 47.809,00 
   
 Total Capítol I 225.254,00 
   
   
09,169,22001 Servei postal i despeses oficina 2.000,00 
09,169,2260600 Agermanaments 15.000,00 
09,169,2260601 Projectes i activitats 32.000,00 
09,169,2260602 Oficina Jove 20.000,00 
09,169,2270021 Envelat 95.000,00 
09,169,2270022 Normalització lingüística 11.000,00 
   
 Total Capítol II 175.000,00 
   
   
09,169,48200 Convenis entitats juvenils 3.500,00 
09,169,48201 Consorci normalització lingüística 70.000,00 
09,169,48202 Convenis i subvencions 30.000,00 
   
 Total Capítol IV 103.500,00 
   
 Total Joventut, Llengua i Agermanaments 503.754,00 

 



 

 
Desenvolupament Local i Promoció Ciutat  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
10,430,12000 Sous i salaris 720.405,00 
10,430,16000 Seguretat social 200.575,00 
   
 Total Capítol I 920.980,00 
   
   
10,430,21201 Conservació dependències  4.545,00 
10,430,21202 Conservació mercats 16.980,00 
10,430,21203 Manteniment mercat del centre 50.500,00 
10,430,22000 Accions de foment de l'activitat econòmica 45.000,00 
10,430,22101 Subministres dependències  6.300,00 
10,430,22102 Subministraments mercats 99.500,00 
10,430,22104 Vestuari personal 2.500,00 
10,430,22201 Telèfon dependències 7.800,00 
10,430,22202 Telèfon mercats 1.550,00 
10,430,22210 Servei postal i despeses oficina 11.150,00 
10,430,22610 Programa comerç i mercats 22.000,00 
10,430,22670 OMIC, campanyes 10.000,00 
10,432,22650 Promoció i màrqueting turístic 20.000,00 
10,432,22660 Informació i acolliment turístic 15.000,00 
10,432,22680 Gestió turisme 60.000,00 
10,435,22620 Fira Galàctica i Fira de Novembre 82.000,00 
10,435,22630 Altres fires 15.000,00 
10,439,22640 Plans sectorials turisme nàutic 50.000,00 
10,430,22690 Cotreball emprenedor 115.000,00 
   
 Total Capítol II 634.825,00 
   
   
10,430,46300 Mancomunitat Penedès-Garraf (OCIE) 34.970,00 
10,430,46720 Pacte Industrial de la Regió Metropolitana 3.275,00 
10,432,46710 Consorci de Promoció Turística del Garraf 12.625,00 
   
 Total Capítol IV 50.870,00 
   

 
Total Desenvolupament Local i Promoció 
Ciutat 1.606.675,00 

 



 

 
 

Societat de la Informació  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
11,492,12000 Sous i salaris 27.737,00 
11,492,16000 Seguretat social 7.941,00 
   
 Total Capítol I 35.678,00 
   
   
 Total Capítol II   
   
   
11,492,44000 EPEL Neàpolis 172.560,00 
11,492,46700 Quota Localret 7.440,00 
   
 Total Capítol IV 180.000,00 
   
 Total Societat de la Informació 215.678,00 

 



 

 
Hisenda   
   
   
 Aplicació   Concepte  2011 
   
20,934,12000  Sous i salaris  680.841,00 
20,934,16000  Seguretat social  189.268,00 
   
  Total Capítol I  870.109,00 
   
   
20,934,20200  Lloguer local c/ Col·legi  40.000,00 
20,934,21501  Manteniment màquines d'oficina  10.000,00 
20,934,22001  Despeses oficina i documents cobratoris  41.001,00 
20,934,22002  Gestió multes  110.000,00 
20,934,22100  Conservació i subministraments c/ Col·legi  10.000,00 
20,934,22201  Servei postal recaptació  50.000,00 
20,934,22202  Servei postal multes  30.000,00 

20,934,22500 
 Conveni AEAT, ajornament taxa ocupació 
 platges  10,00 

20,934,25000  Serveis Diputació  300.000,00 
   
  Total Capítol II  591.011,00 
   
   
20,934,46100  Recàrrec IAE Diputació  5,00 
20,934,46101  Recàrrec de constrenyiment Diputació  5,00 
   
  Total Capítol IV  10,00 
   
  Total Hisenda  1.461.130,00 

 



 

 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
21,923,12000 Sous i salaris 379.813,00 
21,923,16000 Seguretat social 104.617,00 
   
 Total Capítol I 484.430,00 
   
   
21,923,21601 Manteniment equips informàtics 40.700,00 
21,923,21602 Manteniment programari i sistemes 52.000,00 
21,923,21603 Manteniment xarxa de telecomunicacions 10.000,00 
21,923,22001 Despeses oficina i servei postal 2.300,00 
   
 Total Capítol II 105.000,00 
   

 
Total Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 589.430,00 

 



 

 
Serveis d'Atenció al Ciutadà  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
22,925,12000 Sous i salaris 596.516,00 
22,925,16000 Seguretat social 168.588,00 
   
 Total Capítol I 765.104,00 
   
   
22,169,22001 Eleccions 3.950,00 
22,925,22000 Despeses diverses 19.000,00 
   
 Total Capítol II 22.950,00 
   
 Total SAC 788.054,00 

 



 

 
Cultura   
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
31,330,12000 Sous i salaris 1.201.315,00 
31,330,16000 Seguretat social 405.049,00 
   
 Total Capítol I 1.606.364,00 
   
   
31,330,21201 Manteniment equipaments 23.255,00 
31,330,22001 Servei postal i despeses oficina 27.000,00 
31,330,22100 Subministraments 66.905,00 
31,330,2260601 Biblioteca Armand Cardona 6.000,00 
31,330,2260602 Suport a la creació 467.500,00 
31,330,2260607 Trapezi 150.000,00 
31,330,2260608 Cultura Popular i tradicional 410.000,00 
31,330,2260609 FIMPT i oficina música popular i tradicional 205.000,00 
31,330,2260610 Biblioteca Joan Oliva 6.000,00 
31,330,2260611 Despeses de cessió Teatre 10,00 
31,330,2260612 Programa sociocultural PINA, auditori-sala 15.000,00 
   
 Total Capítol II 1.376.670,00 
   
   
31,330,41000 Aportació OAP Víctor Balaguer 548.000,00 
31,330,42100 Aportació Museu del Ferrocarril 10.000,00 
31,330,48901 Convenis i subvencions entitats culturals 110.000,00 
   
 Total Capítol IV 668.000,00 
   
 Total Cultura 3.651.034,00 

 



 

 
Educació i Treball  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
32,320,12000 Sous i salaris 1.937.676,00 
32,320,16000 Seguretat Social 553.067,00 
   
 Total Capítol I 2.490.743,00 
   
   
32,320,21201 Manteniment escoles municipals 145.000,00 
32,320,22001 Despeses oficina i servei postal 3.000,00 
32,320,2260603 Pla de transició al treball  2.315,00 
32,320,23002 Manteniment TIC 3.000,00 
   
 Total Capítol II 153.315,00 
   
   
32,320,41000 Aportació IMET 3.725.000,00 
32,320,46300 Tegar 133.421,00 
32,320,48000 Conveni Sindicats 25.000,00 
   
 Total Capítol IV 3.883.421,00 
   
 Total Educació i Treball 6.527.479,00 

 



 

 
Esports   
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
33,340,12000 Sous i salaris 547.059,00 
33,340,16000 Seguretat Social 153.282,00 
   
 Total Capítol I 700.341,00 
   
   
33,340,21201 Conservació d'instal·lacions 143.500,00 
33,340,21202 Gestió i manteniment 444.750,00 
33,340,22001 Servei postal i despeses oficina  3.500,00 
33,340,22100 Subministraments 300.155,00 
33,340,22104 Vestuari personal 5.000,00 
33,340,22610 Activitats esportives 100.000,00 
33,340,22611 Programa esportius 70.000,00 
33,340,22612 Activitats socioesportives PINA 30.000,00 
    
 Total Capítol II 1.096.905,00 
   
   
33,340,48100 Beques 111.000,00 
33,340,48201 Convenis i subvencions a entitats 180.000,00 
33,340,48202 Convenis cogestió consergeria 150.000,00 
33,340,48210 Subvencions per a ús d'instal·lacions 580.000,00 
   
 Total Capítol IV 1.021.000,00 
   
 Total Esports 2.818.246,00 

 



 

 
Infància, Adolescència, Gent Gran i Plans d'Equitat  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
34,231,12000 Sous i salaris 161.412,00 
34,231,16000 Seguretat social 44.166,00 
   
 Total Capítol I 205.578,00 
   
   
34,231,20210 Lloguer local Boulevard Roxy 11.900,00 
34,231,22001 Despeses oficina 750,00 
34,231,22608 Pla d'equitat 43.000,00 
34,231,22609 Pla de la gent gran 22.000,00 
34,231,22611 Pla infància i adolescència 90.000,00 
   
 Total Capítol II 167.650,00 
   
   
34,231,48000 Convenis i subvencions 22.500,00 
     
 Total Capítol IV 22.500,00 
   

 
Total Infància, Adolescència, Gent Gran i 
Plans d'Equitat 395.728,00 

 



 

 
Serveis Socials i Salut   
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
35,230,12000 Sous i salaris 965.457,00 
35,230,16000 Seguretat social 267.273,00 
   
 Total Capítol I 1.232.730,00 
   
   
35,230,21202 Instal·lacions i equipaments 35.000,00 
35,230,22001 Despeses oficina 3.500,00 
35,230,22610 Programes de suport 128.000,00 
35,230,22620 Programa petita infància 19.000,00 
35,230,22630 Programa infància i adolescència 90.000,00 
35,230,22650 Ajuts econòmics 250.000,00 
35,230,22660 Transport adaptat 28.000,00 
35,230,22670 Estudis, comunicació i suport tècnic 5.000,00 
35,230,22680 Actuacions socials i educatives PINA 44.000,00 
35,230,25000 Consorci Servei d'Atenció a les persones 990.000,00 
35,313,22611 Protecció de la salut 1.600,00 
35,313,22614 Prevenció de la salut 30.000,00 
35,313,22640 Programa drogodependències 2.000,00 
   
 Total Capítol II 1.626.100,00 
   
   
35,230,48000 Convenis  40.000,00 
35,313,46300 Aportació a la Mancomunitat (CAS) 7.012,00 
   
 Total Capítol IV 47.012,00 
   
 Total Serveis Socials, Salut i Convivència 2.905.842,00 

 



 

 
Urbanisme i Planejament  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
40,151,12000 Sous i salaris 1.015.670,00 
40,151,16000 Seguretat social 273.713,00 
   
 Total Capítol I 1.289.383,00 
   
   
40,151,20201 Lloguer local c. Llançà 100.000,00 
40,151,21400 Manteniment de vehicles 4.684,00 
40,151,22001 Oficina Tècnica 8.000,00 
40,151,22003 Anuncis i edictes 8.500,00 
40,151,22201 Serveis postals i despeses oficina 13.000,00 
40,151,22604 Assessoria jurídica 20.000,00 
40,151,22702 Gestió del patrimoni 4.000,00 
   
 Total Capítol II 158.184,00 
   
   
40,151,48920 Renda vitalícia Sra. Soler 13.567,00 
40,151,48930 Renda Sra. Virella 11.076,00 
40,151,48940 Renda Sra. M. Anglés Cristià 14.421,00 
40,151,48950 Renda Sr. Ramon Bernat 17.112,00 
40,169,48910 Comunitat de regants del Foix 8.270,00 
   
 Total Capítol IV 64.446,00 
   
 Total Urbanisme i Planejaments 1.512.013,00 

 



 

 
Projectes Urbanístics, Paisatge i Habitatge  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
41,151,12000 Sous i salaris 962.303,00 
41,151,16000 Seguretat social 255.979,00 
   
 Total Capítol I 1.218.282,00 
   
   
41,151,20200 Lloguer local 90.000,00 
41,151,22000 Servei postal i despeses oficina 500,00 
41,151,22001 Oficina Tècnica 15.000,00 
41,151,22002 Anuncis i edictes 12.000,00 
41,151,22604 Defensa jurídica 8.500,00 
41,152,22608 Gestió parc habitatge 165.000,00 
41,156,22610 Activitats socioculturals PINA 133.535,00 
41,156,22611 Gestió PINA 38.000,00 
   
 Total Capítol II 462.535,00 
   
41,156,48100 Ajuts PINA 242.000,00 
41,151,48000 Conveni Sindicats ( obres ) 10.800,00 
   
 Total Capítol IV 252.800,00 
   

 
Total Projectes Urbanístics, Paisatge i 
Habitatge 1.933.617,00 

 



 

 
Medi Ambient   
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
42,170,12000 Sous i salaris 261.683,00 
42,170,16000 Seguretat social 67.385,00 
   
 Total Capítol I 329.068,00 
   
   
42,170,22001 Lloguer local MA 8.000,00 
42,170,22706 Acció de medi ambient 107.500,00 
42,170,21400 Manteniment vehicles 5.000,00 
42,156,22707 Actuacions ambientals PINA 15.000,00 
   
 Total Capítol II 135.500,00 
   
   
42,170,46300 Centre acollida animals (Mancomunitat) 125.000,00 
42,170,48000 Convenis medi ambient 10.220,00 
   
 Total Capítol IV 135.220,00 
   
 Total Urbanisme i Medi Ambient 599.788,00 

 



 

 
Unitat de Serveis Municipal  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
52,160,12000 Sous i salaris 1.821.264,00 
52,160,16000 Seguretat social 556.647,00 
   
 Total Capítol I 2.377.911,00 
   
   
52,160,21300 Material U. S. M. 60.000,00 
52,160,21401 Conservació vehicles brigada 30.000,00 
52,160,21402 Conservació vehicles neteja viària 105.000,00 
52,160,2210301 Combustible vehicles brigada 23.909,00 
52,160,2210302 Combustible vehicles neteja viària 32.603,00 
52,160,22104 Vestuari personal 20.000,00 
52,160,22200 Telèfon unitat de serveis 4.735,00 
52,160,23002 Servei postal i despeses d'oficina 650,00 
52,165,21002 Conservació de l'enllumenat 155.000,00 
52,165,22101 Enllumenat públic 1.000.000,00 
52,165,2270030 Manteniment enllumenat públic 100.000,00 
52,920,21200 Conservació dels edificis municipals 45.030,00 
52,920,22100 Subministrament edificis municipals 131.445,00 
52,920,22102 Contracte gas natural 38.688,00 
   
 Total Capítol II 1.747.060,00 
   
 Total Unitat de Serveis 4.124.971,00 

 



 

 
Regidoria de Serveis Viaris  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
53,169,12000 Sous i salaris 956.000,00 
53,169,16000 Seguretat social 276.120,00 
   
 Total Capítol I 1.232.120,00 
   
   
53,162,20000 Lloguer terrenys abocador 15.470,00 
53,162,2270011 Recollida cartró porta a porta 133.657,00 
53,162,2270012 Punt Net 173.280,00 
53,162,2270013 Manteniment platges 160.000,00 
53,162,2270070 Neteja viària i R.S.U. 6.080.000,00 
53,169,20001 Indemnització i sinistres 23.000,00 
53,169,22114 Plantes i abonaments 10.200,00 
53,169,22201 Servei postal i despeses oficina 11.250,00 
53,169,22202 Anuncis i edictes 4.500,00 
53,169,2270030 Contracte de jardineria, zona A 1.812.029,00 
53,169,2270040 Contracte de jardineria, zona B 338.938,00 
53,169,22706 Projectes, estudis i campanyes 8.000,00 
   
 Total Capítol II 8.770.324,00 
   
   
53,162,46300 Mancomunitat Penedès - Garraf 2.000.000,00 
53,162,48000 Conveni platges 185.000,00 
53,169,48001 Aportació CONGIAC 12.400,00 
   
 Total Capítol IV 2.197.400,00 
   
 Total Serveis Viaris 12.199.844,00 

 



 

 
Mobilitat   
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
54,440,12000 Sous i salaris 70.044,00 
54,440,16000 Seguretat social 10.555,00 
   
 Total Capítol I 80.599,00 
   
   
54,440,20000 Lloguer pàrquing ronda Ibèrica 15.000,00 
54,440,20201 Estació d'autobusos 10.065,00 
54,440,21400 Millores parades bus 15.000,00 
54,440,22300 Transport urbà de viatgers 1.445.000,00 
54,440,22699 Mobilitat 15.000,00 
54,440,22701 Vigilància estacionament Far 15.000,00 
54,440,22706 Projectes estudis i campanyes 5.000,00 
54,440,22707 Conservació senyalitzacions 30.000,00 
54,440,22708 Servei postal i despeses d'oficina 500,00 
   
 Total Capítol II 1.550.565,00 
   
   
54,440,47000 Aportació AMTU 7.600,00 
54,440,48000 Subvenció transport pensionistes 13.870,00 
   
 Total Capítol IV 21.470,00 
   
 Total Transport i Aparcaments 1.652.634,00 

 



 

 
Càrrega Financera  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
90,011,31010 Interessos de préstecs a llarg termini 1.601.396,00 

90,011,31020 
Interessos de préstecs a curt termini i altres 
despeses 796.843,00 

   
 Total Capítol III 2.398.239,00 
   
   
90,011,820 Bestretes personal 51.000,00 
90,011,831 Bestretes grups municipals 50.000,00 
   
 Total Capítol VIII 101.000,00 
   
   
90,011,913 Amortitzacions préstecs empreses financeres 2.843.597,00 
   
 Total Capítol IX 2.843.597,00 
   
 Total Càrrega financera 5.342.836,00 

 



 

 
Estat de previsió de moviments i situació del deute. Projecte  Pressupost 2011   

          

     Quantitat Pendent Amortització Interessos Total 

Entitat Any T/Int. Anys Principal Amortitzada a 1.1.2011 2011 2011 2011 

          

B. C. L. 2000 3,5 12 11.868.460,34 8.901.345,24 2.967.115,10 989.038,36 103.849,03 1.092.887,39 

B. C. L. 2004 3,5 2+18 2.095.402,00 465.644,88 1.629.757,12 116.411,24 63.444,11 179.855,35 

            

C.Catalunya.Ref. 2004 3,5 1+14 4.612.228,26 1.976.669,28 2.635.558,98 329.444,88 87.920,60 417.365,48 

C.Catalunya 2004 3,5 2+10 1.800.000,00 955.886,40 844.113,60 153.475,20 27.529,61 181.004,81 

C.Catalunya 2007 3,5 2+10 1.918.000,00 433.821,90 1.484.178,10 164.908,68 49.781,81 214.690,49 

C.Catalunya 2009 3,5 2+10 2.000.000,00 277.827,90 1.722.172,10 129.162,90 59.145,85 188.308,75 

C.Catalunya 2010 3,5 1+9 2.020.000,00 279.951,56 1.740.048,44 87.002,42 59.152,90 146.155,32 

            

C.Pensions.Mercat 2000 4,5 15 674.807,51 483.612,01 191.195,50 44.987,17 6.101,38 51.088,55 

C.Pensions ICO 2007 0,5 5+10 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 1.250,40 1.250,40 

            

B. Santander 2000 3,5 1+15 635.978,99 466.025,24 169.953,75 28.325,64 5.576,61 33.902,25 

B. Santander 2009 5,76 2+18 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 111.111,10 229.600,00 340.711,10 

            

Bankinter 2009 3,5 2+6 750.000,00 0,00 750.000,00 31.250,00 26.250,00 57.500,00 

            

Dexia.Parquing 2006 4,05 2+18 3.005.060,52 0,00 3.005.060,52 0,00 121.704,95 121.704,95 

Dexia (PI05) 2006 4,05 2+18 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 148.740,00 148.740,00 

Dexia (PI06) 2006 4,05 2+20 4.930.000,00 0,00 4.930.000,00 0,00 199.665,00 199.665,00 

Dexia (PI08) 2008 4,12 2+15 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 245.000,00 205.805,44 450.805,44 

            

Diputació (C.Crèdit) 2007 0 10 150.000,00 45.000,00 105.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

            

C.Inmaculada 2009 3,5 2+4 1.981.000,00 0,00 1.981.000,00 231.755,31 70.729,97 302.485,28 



 

C.Inmaculada 2010 3,5 2+18 1.978.000,00 0,00 1.978.000,00 0,00 69.230,00 69.230,00 

C.Penedès 2009 3,90 2+4 1.717.907,00   1.717.907,00 166.723,65 65.918,20 232.641,85 

            

TOTAL LLARG TERMINI     54.986.844,62 14.285.784,41 40.701.060,21 2.843.596,55 1.601.395,86 4.444.992,41 

            

TRESORERIA               796.843,00 796.843,00 

            

T O T A L       54.986.844,62 14.285.784,41 40.701.060,21 2.843.596,55 2.398.238,86 5.241.835,41 

          

Previsió de deute a llarg termini a 31.12.2011  =   37.857.463,66    

          

Operacions a curt termini: vigents  01.01.2011      

          

Ajuntament:          

Caixa Penedés         7.000.000,00     

BBVA     1.500.000,00     

Banc  Sabadell         1.500.000,00     

Ibercaja     1.000.000,00     

Bankinter         750.000,00     

Sub-total     11.750.000,00     

          

CFO Paperera / IMET         

Banco  Santander         600.000,00     

Sub-total     600.000,00     

Total         12.350.000,00     

          

Previsió d'increment durant l'any                                     5.800.000,00     
          

Total previst 2011       18.150.000,00     

 



 

 
 

Capítol I, Impostos Directes  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
20,11200 Bens immobles, rústica 3.000,00 
20,11301 Bens immobles, urbana 21.000.000,00 
20,11500 Vehicles de tracció mecànica 3.455.000,00 
20,11600 Increment de valor de terrenys urbans 2.000.000,00 
20,13001 Activitats econòmiques 2.550.000,00 
20,17101 Activitats econòmiques. Recàrrec Diputació 0,00 
   
 Total Capítol I 29.008.000,00 

 
 
 
 

Capítol II, Impostos Indirectes  
   
    
Aplicació Concepte 2011 
   
40,29000 Construccions i obres 400.000,00 
   
 Total Capítol II 400.000,00 

 



 

 
Capítol III, Taxes i altres Ingressos  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
05,32900 Regulació soroll vehicles 1.000,00 
05,39120 Multes de circulació 2.700.000,00 
05,39121 Servei de grua 450.000,00 
   
09,34391 Lloguer envelat 35.000,00 
   
10,32700 Mercats 402.000,00 
10,32701 Mercat exterior 300.000,00 
10,32702 Mercat, interessos quotes especials 6.000,00 
10,32703 Mercat, amortització quotes especials 35.000,00 
   
20,33100 Guals 520.000,00 
20,33110 Plaques i serveis municipals 30.007,00 
20,33200 Ocupació del subsòl 1.100.000,00 
20,33600 Aprofitaments especials 200.000,00 
20,33900 Estació d'autobusos 10.500,00 
20,38100 Reintegraments d'ordres d'execució 1.000,00 
20,38200 Reintegraments anuncis oficials 5.000,00 
20,38900 Reintegraments de pressupostos tancats 10,00 
20,39210 Recàrrecs de constrenyiment Ajuntament 100.000,00 
20,39211 Recàrrecs de constrenyiment Diputació 10,00 
20,39300 Interessos de demora 150.000,00 
20,39900 Ingressos diversos 500.000,00 
20,39920 Agència Catalana de l'Aigua 10,00 
20,39930 Romanents Rúbriques diverses 10,00 
   
31,34400 Teatre, espectacles 50.000,00 
31,34401 Ingressos Festa Major 60.000,00 
31,34402 Cessió Teatre Principal 10,00 
31,34403 Espai Entitats 2.000,00 
31,34600 Biblioteca Joan Oliva 700,00 
   
32,31201 Escola Municipal d'Art 150.000,00 
32,31202 Escola de Musica Mestre Montserrat 350.000,00 
   
33,31301 Instal·lacions esportives 27.500,00 
33,31302 Convenis entitats esportives 580.000,00 
33,31303 Parc del Garraf, per subministraments 200.000,00 
   
35,31020 Inspecció sanitària 25.000,00 
35,34023 Educació per a la salut 10,00 
35,34024 Formació en salut 10,00 



 

   
40,32100 Llicències urbanístiques 225.000,00 
40,32101 Obertura d'establiments 575.000,00 
40,39103 Multes urbanístiques 10.000,00 
   
   
53,30201 Recollida d'escombraries domiciliària 2.600.000,00 

53,30202 
Recollida d'escombraries d'indústries i 
comerços 1.850.000,00 

53,33501 Taules i cadires 150.000,00 
53,33502 Barraques de fira 35.000,00 
53,33503 Tanques i runes 110.000,00 
53,39940 Conveni Jardineria Eixample de Mar 50.799,00 
   
 Total ingressos corrents, Capítol III 13.596.576,00 
   
 Total ingressos de capital, Capítol III   
   
 Total ingressos, Capítol III 13.596.576,00 

 



 

 
Capítol IV, Transferències Corrents  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
01,46217 Diputació, altres projectes 10,00 
01,47010 Patrocinadors altres projectes 20.000,00 
   
06,45530 Generalitat, Participació ciutadana 27.000,00 
   
07,45520 Generalitat, Drets Humans 5.510,00 
07,45521 Generalitat, Agència de Cooperació 16.115,00 
07,46110 Diputació, Cooperació 4.000,00 
   
08,42090 Ministerio de Trabajo 102.000,00 
08,45508 Generalitat, Pla de convivència 60.000,00 
08,45509 Generalitat, Acció ciutadana 20.000,00 
08,46120 Diputació, Mediació 30.000,00 
   
09,45525 Generalitat, Joventut 20.000,00 
09,46121 Diputació, Joventut 15.000,00 
   
10,45507 Generalitat, AODL 35.000,00 
10,46112 Diputació, Turisme 6.000,00 
10,46113 Diputació, Promoció econòmica 27.000,00 
10,46114 Diputació, treball coemprenedor 119.819,00 
   
20,42000 Participació en els Tributs de l'Estat 12.685.082,00 
20,42010 Aportació de l'Estat, dèficit transport urbà 80.000,00 
20,45500 Generalitat, Fons de Cooperació 575.000,00 
20,45501 Generalitat, Plans d'ocupació  260.000,00 
20,47004 Conveni ITV 13.000,00 
   
31,45513 Generalitat, personal Biblioteca Joan Oliva 106.000,00 
31,45514 Generalitat, difusió cultural 26.000,00 
31,45515 Generalitat, FIMPT 20.000,00 
31,45516 Generalitat, Fira del circ Trapezi 36.000,00 
31,45517 Generalitat, Carnaval 16.000,00 
31,45518 Generalitat, diversos Cultura 15.000,00 
31,46105 Diputació, Biblioteca Joan Oliva 119.000,00 
31,46106 Diputació, Biblioteca Cardona Torrandell 46.000,00 
31,46107 Diputació, FIMPT 28.000,00 
31,46110 Diputació, Programa arts visuals 3.000,00 
31,46111 Diputació, diversos cultura 70.000,00 
31,47002 Patrocinadors, Festa Major 25.000,00 
31,47003 Patrocinadors, Carnaval 17.000,00 
31,47006 Caixa Catalunya, Premi Mercè Llimona 7.000,00 



 

   
32,45509 Generalitat, Escola de Música M.Montserrat 555.000,00 
32,45510 Generalitat, Escola d'Art 600.000,00 
32,45511 Generalitat, Llar d'infants La Baldufa 194.000,00 
32,45512 Generalitat, Llar d'infants L'Escateret 145.000,00 
32,45526 Generalitat, OME 21.000,00 
32,46101 Diputació, cicles formatius 45.000,00 
   
33,46114 Diputació, Esports 50.000,00 
   
34,45522 Generalitat, Infància i adolescència 27.000,00 
34,45525 Generalitat, Institut Català de la Dona 42.000,00 
34,46103 Diputació, Pla d'Equitat 37.000,00 
   
35,45502 Generalitat, serveis socials bàsics 562.000,00 
35,45503 Generalitat, atenció a la dependència 250.000,00 
35,45504 Generalitat, serveis socials 97.000,00 
35,46200 Diputació, serveis socials bàsics 55.000,00 
35,46202 Diputació, atenció dependència 70.000,00 
   
40,45522 Agència de residus de Catalunya 86.000,00 
40,45523 Generalitat, Habitatge 25.000,00 
40,45524 Generalitat, PINA 523.535,00 
40,46116 Diputació, Parc Natural del Garraf 8.000,00 
40,46117 Diputació, Habitatge 10.000,00 
   
42,45524 Generalitat, medi ambient 25.000,00 
   
53,46218 Mancomunitat, recollida de cartró 80.000,00 
   
54,46282 Transport polígons DGPT 95.000,00 
54,46283 ATM Contracte programes 250.000,00 
   
 Total Capítol IV 18.507.071,00 

 



 

 
Capítol V, Ingressos Patrimonials  
   
    
Aplicació Concepte 2011 
   
20,52000 Interessos bancs 10.000,00 
20,55001 Cànon pàrquing pl. Soler Carbonell  100.000,00 
20,55002 Cànon Societat Municipal d'Aparcaments (net) 120.000,00 
20,55004 Cànon  companyia d'aigües 250.000,00 
20,55005 Cànon sanejament 100.000,00 
20,55006 Cànon explotació cementiri 79.000,00 
20,55007 Cànon Parc del Garraf 21.000,00 
   
32,50600 Cessió Tegar 3.600,00 
32,54006 Cessió La Paperera 80.000,00 
   
41,54007 Lloguer pisos ADIGSA 85.560,00 
41,54008 ADIGSA, Oficina Local 25.000,00 
   
53,54001 Lloguer terrenys abocador 12.000,00 
   
 Total Capítol V 886.160,00 

 
 
 
 
 

Capítol VI, Alienació d'Inversions  
   
    
Aplicació Concepte 2011 
   
   
 Total Capítol VI   

 



 

 
Capítol VII, Transferències de Capital  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
10,75080 Generalitat, PUOSC 128.035,00 
10,75090 Generalitat, FEDER 240.000,00 
32,75070 Generalitat, ensenyament 5.332.535,00 
40,76101 Diputació, Xarxa Barcelona 700.000,00 
   
 Total Capítol VII 6.400.570,00 

 
 
 
 

Capítol VIII, Retorn de préstecs  
   
   
Aplicació Concepte 2011 
   
20,82000 Retorns de percepcions 51.000,00 
20,83300 Retorns grups municipals 50.000,00 
   
 Total Capítol VIII 101.000,00 

 
 
 
 

Capítol IX, Préstecs rebuts  
   
    
Aplicació Concepte 2011 
   
20,91301 Préstec per inversions 0,00 
   
 Total Capítol IX 0,00 

 



 

Pressupost 2011  Pressupost General Consolidat       
           
           
                     

    Patrimoni   EPEL         Transferències Total 

Capítol Ajuntament V. Balaguer IMET Neàpolis PIVSAM ICVSAM SAVGSAM CAVGSAM internes consolidat 

           

INGRESSOS           
           
I - Impostos directes 29.008.000,00         29.008.000,00 
II - Impostos indirectes 400.000,00                 400.000,00 
III - Taxes i altres ingressos 13.596.576,00 36.500,00 878.000,00 685.000,00 7.848.600,14 472.800,00 3.041.327,00 5.398.828,00  31.957.631,14 
IV - Transferències corrents 18.507.071,00 774.597,00 6.568.207,00 207.560,00   1.008.375,75     -4.445.560,00 22.620.250,75 
V - Ingressos patrimonials 886.160,00  1.300,00  0,00 0,00  35.000,00  922.460,00 
VI - Alienació d'inversions 0,00                 0,00 
VII - Transferències de capital 6.400.570,00 0,00 0,00 0,00  461.769,00  0,00 0,00 6.862.339,00 
VIII - Actius financers 101.000,00   0,00   0,00     1.000,00   102.000,00 
IX - Préstecs rebuts 0,00       0,00 95.405,00 0,00 846.505,00   941.910,00 

TOTAL INGRESSOS 68.899.377,00 811.097,00 7.447.507,00 892.560,00 7.848.600,14 2.038.349,75 3.041.327,00 6.281.333,00 -4.445.560,00 92.814.590,89 

 

 



 

 

   Patrimoni  EPEL     Transferències Total 
Capítol Ajuntament V. Balaguer IMET Neàpolis PIVSAM ICVSAM SAVGSAM CAVGSAM internes Consolidat 

           
DESPESES           
           
I - Despeses de Personal 25.150.000,00 570.231,00 3.517.957,00 195.300,00 798.109,49 974.817,44 1.422.788,00 1.705.044,00   34.334.246,93 
II - Despeses corrents 22.420.122,00 240.866,00 3.735.882,00 697.260,00 4.976.257,31 576.273,67 1.491.958,00 3.458.320,00  37.596.938,98 
III - Despeses financeres 2.398.239,00   90.000,00   453.100,00   106.779,00 92.155,00   3.140.273,00 
IV - Transferències corrents 9.585.849,00  103.668,00   0,00  175.740,00 -4.445.560,00 5.419.697,00 
VI - Inversions reals 6.400.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.735,00 0,00 846.505,00   7.733.810,00 
VII - Transferències de capital 0,00        0,00 0,00 
VIII - Actius financers 101.000,00   0,00   1.616.686,18         1.717.686,18 
IX - Amortitzacions de préstecs 2.843.597,00                 2.843.597,00 

TOTAL DESPESES 68.899.377,00 811.097,00 7.447.507,00 892.560,00 7.844.152,98 2.037.826,11 3.021.525,00 6.277.764,00 -4.445.560,00 92.786.249,09 

           

Diferències 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447,16 523,64 19.802,00 3.569,00 0,00 28.341,80 

           

           
Tranferències internes:   Corrents Capital        

O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer   548.000,00 0,00        
IMET  3.725.000,00 0,00        

EPEL Neàpolis   172.560,00 0,00        

Total transferències internes   4.445.560,00 0,00        

 



 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
   
   
INGRESSOS  
   
Aplicació Concepte Euros 
   
34401 Entrades i publicacions 30.500,00 
34902 Lloguers i préstecs 6.000,00 
   
 Total Capítol III 36.500,00 

   
40000 Aportació de l'Ajuntament 548.000,00 
45060 Aportació Generalitat, programes 66.225,00 
45101 Aportació MNAC 79.000,00 
45102 Aportació de la Biblioteca de Catalunya 15.800,00 
46100 Aportació de la Diputació, Papiol 48.572,00 
46101 Aportació de la Diputació, programes 7.000,00 
47000 Col·laboracions empreses i varis 10.000,00 
   
 Total Capítol IV 774.597,00 
   
70000 Ajuntament 0,00 
75000 Generalitat 0,00 
76100 Diputació  0,00 
   
 Total Capítol VII  0,00 
   

 Total ingressos 811.097,00 

 



 

 
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
   
   
DESPESES   
   
Aplicació Concepte Euros 

   
333,130 Personal laboral 426.024,00 
333,160 Seguretat Social 135.687,00 
333,161 Prestacions socials 4.260,00 
333,16101 Pla de pensions 1%  4.260,00 
   
 Total Capítol I 570.231,00 
   
333,212 Manteniment 48.459,00 
333,220 Material d'oficina 4.287,00 
333,221 Subministraments 64.000,00 
333,22610 Acció cultural i conservació museus 31.357,00 
333,22620 Acció cultural i conservació biblioteques 30.800,00 
333,22710 Contractes serveis i altres 50.463,00 
333,22720 Contracte coordinador patronat 9.000,00 
333,233 Representació i formació 2.500,00 
   

 Total Capítol II 240.866,00 
   

333,682 Inversió patrimoni cultural Balaguer 0,00 
333,683 Inversió patrimoni cultural Papiol 0,00 

   
 Total Capítol VI 0,00 
   
 Total despeses 811.097,00 

 



 

 
IMET   
   
   
INGRESSOS  
   
Aplicació Concepte Euros 
   
360 Vendes 62.000,00 
390 Altres ingressos 816.000,00 
   
 Total Capítol III 878.000,00 
   
400 Transferència Ajuntament 3.725.000,00 
421 Transferències de l'Estat 0,00 
451 Transferències de la CC. AA. 2.568.841,00 
460 Transferències locals 43.693,00 
461 Transferències de la Diputació 230.673,00 
   
 Total Capítol IV 6.568.207,00 
   
520 Interessos bancaris 1.300,00 
550 Concessions administratives 0,00 
   
 Total Capítol V 1.300,00 
   
700 Subvenció Ajuntament 0,00 
   
 Total Capítol VII 0,00 
   
820 Retorns del personal 0,00 
   
 Total Capítol VIII 0,00 
   
 Total ingressos 7.447.507,00 

 



 

 
IMET   
   
   
DESPESES   
   
Aplicació Concepte Euros 
   
320,120 Personal funcionari 111.311,00 
320,130 Personal laboral  2.633.568,00 
320,160 Quotes socials funcionari 36.920,00 
320,162 Quotes socials laborals 713.019,00 
320,163 Despeses socials 23.139,00 
   
 Total Capítol I 3.517.957,00 
   
320,202 Lloguers 136.000,00 
320,210 Reparació, manteniment i conservació 1.404.052,00 
320,221 Subministraments 351.000,00 
320,222 Comunicacions 36.000,00 
320,224 Assegurances 11.350,00 
320,226 Despeses diverses 411.400,00 
320,227 Treballs exteriors 1.386.080,00 
   
 Total Capítol II 3.735.882,00 
   
320,310 Interessos i despeses bancàries 90.000,00 
   
 Total Capítol III 90.000,00 
   
320,481 Beques i transferències 103.668,00 
   
 Total Capítol IV 103.668,00 
   
320,623 Inversions en instal·lacions 0,00 
320,625 Inversions en mobiliari 0,00 
   
 Total Capítol VI 0,00 
   
320,820 Préstecs al personal 0,00 
   
 Total Capítol VIII 0,00 
   
 Total Despeses 7.447.507,00 

 



 

 
EPEL Neàpolis  
   
   
INGRESSOS  
   
Aplicació Concepte Euros 
   
34401 Activitats Bosc 400.000,00 
34901 Cessió d'espais 160.000,00 
39901 Repercussió costos i aparcament 125.000,00 
   
 Total Capítol III 685.000,00 

   
40000 Aportació de l'Ajuntament 172.560,00 
47000 Altres aportacions 35.000,00 
   
 Total Capítol IV 207.560,00 
   
76000 Inversions  
   
 Total Capítol VII  0,00 
   

 Total ingressos 892.560,00 

 



 

 
EPEL Neàpolis  
   

   
DESPESES  
   
Aplicació Concepte Euros 

   
492,130 Personal laboral 195.300,00 
   
 Total Capítol I 195.300,00 
   
492,207 Lloguers i cànons 198.500,00 
492,212 Manteniment 55.000,00 
492,221 Subministraments 135.000,00 
492,22609 Despeses diverses 49.760,00 
492,22700 Neteja 35.000,00 
492,22701 Vigilància 99.000,00 
492,22799 Treballs externs 125.000,00 
   

 Total Capítol II 697.260,00 
   

492,680 Inversió 0,00 
   
 Total Capítol VI 0,00 
   
 Total despeses 892.560,00 

 



 

 
Promoció Industrial Vilanova, SAM  
  
  
INGRESSOS  
  
Aplicació Euros 
  
Vendes netes 7.848.600,14 
  
Total Capítol III 7.848.600,14 
  
Interessos 0,00 
  
Total Capítol V 0,00 
  
Aplicació resultats anys anteriors 0,00 
Variació d'existències 0,00 
  
Total Capítol VIII 0,00 
  
Préstec inversions 0,00 
  
Total Capítol IX 0,00 
  
Total ingressos 7.848.600,14 

 



 

 
Promoció Industrial Vilanova, SAM  
  
  
DESPESES  
  
Aplicació Euros 
  
Sous i salaris 798.109,49 
  
Total Capítol I 798.109,49 
  
Compres i despeses generals 4.686.257,31 
Despeses externes 250.000,00 
Amortitzacions comptables 40.000,00 
  
Total Capítol II 4.976.257,31 
  
Interessos  453.100,00 
  
Total Capítol III 453.100,00 
  
Inversió immobilitzat 0,00 
Adquisició sòl 0,00 
Construcció habitatges 0,00 
  
Total Capítol VI 0,00 
  
Variació d'existències 1.616.686,18 
  
Total Capítol VIII 1.616.686,18 
  
Total Despeses 7.844.152,98 

  
Previsió de resultats  4.447,16 
  
Suma Deure 7.848.600,14 

 



 

 
Informació i Comunicació de Vilanova, SAM  
  
  
INGRESSOS  
  
Aplicació Euros 
  
Publicitat 248.000,00 
Altres ingressos d'explotació 224.800,00 
  
Total Capítol III 472.800,00 
  
Aportació Consorci Ajuntaments del Garraf 994.000,00 
Aportació Pla d'Ocupació 14.375,75 
  
Total Capítol IV 1.008.375,75 
  
Interessos bancaris 0,00 
  
Total Capítol V 0,00 
  
Aportació Ajuntament  461.769,00 
  
Total Capítol VII 461.769,00 
  
Préstec 95.405,00 
  
Total Capítol IX 95.405,00 
  
Total ingressos 2.038.349,75 

 



 

 
 

Informació i Comunicació de Vilanova, SAM 
  
  
DESPESES  
  
Aplicació Euros 
  
Personal laboral 710.979,00 
Seguretat Social i altres 263.838,44 
  
Total Capítol I 974.817,44 
  
Consum de mercaderies 7.000,00 
Despeses d'explotació 534.926,67 
Amortitzacions 34.347,00 
  
Total Capítol II 576.273,67 
  
Transferències corrents 0,00 
  
Total Capítol IV 0,00 
  
Inversió Neàpolis 391.330,00 
Equips TV 95.405,00 
  
Total Capítol VI 486.735,00 
  
Total despeses 2.037.826,11 

  
Previsió de resultats  523,64 
  
Suma Deure 2.038.349,75 

 



 

Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM 
  
INGRESSOS  
  
Concepte Euros 
Zones d'estacionament regulat 1.352.056,00 
Aparcaments  662.492,00 
Gestió administrativa de multes 93.359,00 
Servei de grua  316.108,00 
Altres ingressos 617.312,00 
  
Total Capítol III 3.041.327,00 
  
Operació financera 0,00 
  
Total Capítol IX 0,00 
  
Total ingressos 3.041.327,00 

  
DESPESES  
  
Aplicació Euros 
  
Personal laboral 1.422.788,00 
  
Total Capítol I 1.422.788,00 
  
Despeses generals 905.116,00 
Despeses d'explotació i canons 120.000,00 
Amortitzacions comptables 466.842,00 
  
Total Capítol II 1.491.958,00 
  
Despeses financeres 106.779,00 
  
Total Capítol III 106.779,00 
  
Inversions 0,00 
  
Total Capítol VI 0,00 
  
Total despeses 3.021.525,00 

  
Previsió de resultats  19.802,00 
  
Suma Deure 3.041.327,00 



 

 
Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 
  
  
INGRESSOS  
  
Aplicació Euros 
  
Venda d'aigua 3.745.608,00 
Escomeses 365.255,00 
Projectes 372.000,00 
Altres 62.800,00 
Clavegueram 853.165,00 
  
Total Capítol III 5.398.828,00 
  
Ingressos financers 35.000,00 
  
Total Capítol V 35.000,00 
  
Subvencions de capital i altres 0,00 
  
Total Capítol VII 0,00 
  
Variació d'existències 1.000,00 
  
Total Capítol VIII 1.000,00 
  
Préstec 846.505,00 
  
Total Capítol IX 846.505,00 
  
Total ingressos 6.281.333,00 

 



 

 
 

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 
  
  
DESPESES  
    
Aplicació Euros 
  
Sous i salaris 1.705.044,00 
  
Total Capítol I 1.705.044,00 
  
Despeses generals 213.645,00 
Explotació 2.456.937,00 
Impostos 15.500,00 
Amortitzacions comptables 407.748,00 
Cànon concessió abastament 171.273,00 
Cànon concessió sanejament 193.217,00 
  
Total Capítol II 3.458.320,00 
  
Interessos 92.155,00 
  
Total Capítol III 92.155,00 
  
Aportació Mancomunitat 175.740,00 
  
Total Capítol IV 175.740,00 
  
Inversions abastament  722.298,00 
Inversions sanejament 124.207,00 
  
Total Capítol VI 846.505,00 
  
Total Despeses 6.277.764,00 

  
Previsió de resultats 3.569,00 
  
Suma Deure 6.281.333,00 

 



 

 
Programa d'inversions i finançament 2011    
  Import Total  Total 
Aplicació Concepte 2011 Regidoria Àrea 
     
Inversions     
     

40,161,60100 
Urbanització Torrent de la 
Pastera 700.000,00   

 Urbanisme i Planejament   700.000,00   

 
Àrea de Ciutat Sostenible i 
Participació   700.000,00 

     
32,322,60101 IES Baix a Mar 5.332.535,00   
 Educació i Treball  5.332.535,00  
     
10,169,62200 Espai jove 128.035,00   
10,430,62203 Espai emprenedor 240.000,00   

 
Desenvolupament Local i 
Promoció Ciutat   368.035,00   

 
Àrea de Cohesió Social i 
Identitat   5.700.570,00 

     
 TOTAL INVERSIONS REALS 6.400.570,00 6.400.570,00 6.400.570,00 
     
     
 TOTAL TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 
     

 
TOTAL PROGRAMA 
D'INVERSIONS 6.400.570,00 6.400.570,00 6.400.570,00 

     
Finançament     
     
40,76101 Diputació, Xarxa Barcelona 700.000,00   
 Urbanisme i Planejament   700.000,00   

 
Àrea de Ciutat Sostenible i 
Participació   700.000,00 

     
32,75070 Generalitat, Ensenyament 5.332.535,00   
 Educació i Treball  5.332.535,00  
     
10,75080 Generalitat, PUOSC 128.035,00   
10,75090 Generalitat, FEDER 240.000,00   

 
Desenvolupament Local i 
Promoció Ciutat   368.035,00   

 
Àrea de Cohesió Social i 
Identitat   5.700.570,00 

     
 TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 6.400.570,00 6.400.570,00 6.400.570,00 



 

 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 2011 
AJUNTAMENT 

 
 

1. PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS DE 
CARRERA 

 
1.1 ESCALA DE FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE 

CARÀCTER NACIONAL 
  
 Subescala de Secretaria primera 
 
 Secretari   VACANT 
       
 Subescala d’Intervenció primera 
 
 Interventor 
    
 Subescala Tresoreria primera 
 
 Tresorer   VACANT 
    
 
1.2 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
 1.2.1   Subescala tècnica superior  (A1) 
 
 7   TAG    3 VACANTS (2 excedències) 
       

1.2.2   Subescala administrativa  (C1) 
  

28  Administratius  1 VACANT (1 excedència) 
    
 1.2.3   Subescala Auxiliar  (C2) 

 
20  Auxiliars administratius 4 VACANTS   

    
 1.2.4  Subescala de Subalterns (agrupacions professionals) 
 
 1  Sereno-Porter       * a extingir 
 6   Conserges       
    



 

 
 

   ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 

 1.3.1  SUBESCALA TÈCNICA 
 
 1.3.1.1  Subescala tècnica superior  (A1) 
 
 1  Tècnic superior en inspeccions sanitàries 

5  Tècnics superiors 
 1  Tècnic en medi ambient  
 1  Llicenciat en farmàcia 

1  Llicenciat en medicina 
2  Psicòlegs 

 1  Directora de Biblioteca 
 8  Arquitectes   2 VACANTS 
       1  Enginyer  
 1  Veterinari 
 3  Professors música  1 VACANT      
 1  Professor d’arts i oficis 
 1 Tècnic Superior de RRHH (interí) 
     
 1.3.1.2  Subescala tècnica mitjana  (A2) 

 
7  Bibliotecaris 
9  Treballadors Socials    
6 Educadors Socials  1 VACANT 
9  Enginyers tècnics     
8  Arquitectes tècnics  

 32  Tècnics grau mitjà  2 VACANTS (Excedències) 
  
 1.3.1.3  Subescala tècnica auxiliar  (C1) 
 

   60 Tècnics auxiliars   1 VACANT (pi) 
 3  Delineants  

 
   

1.3.2  SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS 
 
 1.3.2.1  Classe comeses especials 

 15 Informadors (C1)     
 8 Auxiliars de Biblioteca (C1)    

 13 Auxiliars tècnics (C2)    



 

 4 Auxiliar Tècnics C2 (interins)  
      2 Agents disciplina urbanística (C2) 
    
 1.3.2.2  Classe: personal d’oficis 
 

1 Encarregat (C2) 
8 Oficials  (C2)      
2 Mossos mercat  (AP) 
 

 1.3.2.3.  Classe: policia local 
 

  1  Inspector (A2)    
  1  Sots – Inspector  (C1)                       
  6  Sergents  (C1)    2 VACANTS 
14 Caporals (C2)       1VACANT (Excedència) 
72  Agents  (C2)      
  6  Segones activitats 
      Activitats administratives, dintre i fora de les dependències municipals 
  8 Agents interins  

   
                  
 
 

COMISSIÓ DE SERVEIS I CESSIONS DE TREBALLADORS A 
ORGANISMES I EMPRESES MUNICIPALS 

 
 

 TOTAL .....9 treballadors 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L/F ORGANISME/EMPRESA LLOC DE TREBALL 
F IMET Auxiliar Administratiu 
F IMET Conserge 
F IMET Tècnica de grau mig 
F IMET Auxiliar Tècnic 
F Víctor Balaguer Tècnica de grau mig 
F Víctor Balaguer Tècnica Auxiliar 
L Neàpolis Llicenciat Ciències 

Informació A1 
L Neàpolis Tècnic de grau mig 
L Neàpolis Tècnic Auxiliar 



 

2.  PLACES DE CARÀCTER LABORAL I EVENTUAL 
 
2.1 PLACES DE CARÀCTER LABORAL 
 

  2 Tècnic superior llicenciat en dret  (A1) 
  2  Tècnic superior  (A1)        
  1  Tècnic superior llicenciat en medicina  (A1)  
16  Professors de música  (A1) 
  6  Professors escola d’art  (A1) 
  1  Enginyer tècnic  (A2)     
17 Tècnics grau mitjà  (A2)     
  6 Professors de música (A2)  1 VACANT  (excedència) 
  3  Professors d’escola d’art  (A2) 
  1 Professor ensenyament  (A2) 
  6  Tècnics auxiliars  (C1)       
  1 Professor escola de música  (C1)  
  1 Administratiu  (C1)   
  1  Inspector (C1)       
  1 Tècnic instal·lacions (C1)     
  2  Auxiliars de biblioteca  (C1)      
  2 Auxiliars tècnics  (C2)     
  2  Auxiliars administratius  (C2)     
  1 Auxiliar de biblioteca  (C2)  
  1  Encarregat  (C2)    1 VACANT   
  6 Sots-encarregat  (C2) 
  4 Oficial Especialista C2 
31  Oficial  (C2)       
  2 Oficials senyalització  (C2) 
  6 Operaris especialistes (AP) 
16  Operari  (AP)          6 VACANTS                                       
  4 Mosso  (AP)      
  1 Vigilant  (AP)        
15 Conserges  (AP)       
 
    

2.2  PLACES PERSONAL LABORAL TEMPORAL  
 

 
11 Professors superiors Escola de Música  (A1)    
  5 Professors superiors Escola d'Art i Disseny  (A1)  
  3 Professors grau mitjà Escola d’Art i Disseny  (A2)  
  1  Arquitecte Tècnic (A2) 
  2 Tècnics mitjans – Nucli Antic  (A2) 
  1 Administratiu – Nucli Antic  (C1) 



 

  2 Professors auxiliars Escola de Música  (C1) 
  1 Professor auxiliar Escola d’Art (C1) 
  1 Auxiliar Tècnic (C1) Escola d’Art 
 

2.3 PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL EVENTUAL 
 
    3  Coordinadors 
    3  Caps de Servei 
    3  Auxiliars administratius 
 

  
PLANTILLA DE PERSONAL 2011 

ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 
 

1 Gerent 
1 Directora Museu 
2 Tècnics auxiliars biblioteca 
1 Tècnic mitjà gestió museus 
2 Tècnics mitjans 
1 Auxiliar tècnic 
1 Administrativa 
1 Cap manteniment patrimoni 
1 Auxiliar administratiu 
1 Conserge instal·lacions 
1 Conserge 
 

Nota: 1 dels tècnics mitjans i l’auxiliar tècnic estan en comissió de serveis a l’OAP des 
del 17/06/2006 

 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 2011 
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) 

 
Àrea de Gestió: (14 treballadors/es)  
 

□ Gerent (1) 
□ Adjunt a la Gerència (1) (1 plaça vacant) 
□ Secretària (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (3) 
□ Auxiliar tècnic/a (1) (interinatge) 
□ Auxiliar administratiu/va (2) (1 plaça vacant) (1 interí) 
□ Cambrer/a (2) 
□ Conserge (2) 
□ Subaltern/a (1) 



 

 
Àrea d’Orientació: (13 treballadors/es)  
 

□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (2) 
□ Tècnic/a de projecte (4) (2 contractacions temporals) 
□ Auxiliar tècnic/a (3) (2 contractacions temporals) 
□ Administratiu/va (1) 
□ Auxiliar administratiu/va (2) (1 interina) (1 plaça vacant) 

 
Àrea d’Educació: (20 treballadors/es) 
 

□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (1)  
□ Tècnic/a mig (1)  
□ Auxiliar tècnic/a (1) 
□ Auxiliar administratiu/va (1) 
□ Conserges (15) 

 
Àrea de Formació: (10 treballadors/es) 
 

□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (1) 
□ Tècnic/a de projecte (5) (3 contractacions temporals) 
□ Auxiliar administratiu/va (3) 
 

Àrea d’Ocupació: (5 treballadors/es)  
 

□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (1) 
□ Tècnic/a de projecte (1) (contractació temporal) 
□ Auxiliar tècnic/a (1) 
□ Auxiliar Administratiu/va (1) (contractació temporal) 

 
Àrea Aeronàutica: (10 treballadors/es)  
 

□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (3) (1 interí) (1 temporal) 
□ Tècnic/a de projecte (3) 
□ Experts aeronàutics (2) (2 contractacions temporals) 
□ Auxiliar administratiu/va (1) (interina) 

 



 

De les 72 places que formen la plantilla orgànica del centre, 4 estan cobertes 
per funcionaris de l’Ajuntament, 49 són contractes laborals indefinits, 5 són 
contractats interins, 11 són contractes temporals i 3 places estan vacants. 
________________________________________________________________ 
 
 

    

  AJUNTAMENT DE 
 VILANOVA I LA GELTRÚ            

    

 
CATALEG DE LLOCS DE TREBALL I  
TAULA RETRIBUTIVA ANY 2011         

         

Núm N 

Denominació 
del lloc de treball  Punts  Grup CD Específic Total 

         
       GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1             
         

120 0 

Cap de l’Àrea Ciutat Sostenible 
i Participació 2 684 A1 30 29.675,81 57.915,63 

130 0 

Cap de l'Àrea Cohesió Social i 
Identitat 2 684 A1 30 29.675,81 57.915,63 

1xx 0 

Cap de l'Àrea Serveis a la 
Ciutat 2 684 A1 30 29.675,81 57.915,63 

140 1 

Cap de l'Àrea Econòmica i 
Organització interna 2 684 A1 30 29.675,81 57.915,63 

4000 1 Secretari/ària 4 608 A1 30 26.821,22 55.061,04 

3000 0 

Gestió Pressupostària - 
Interventor/a 4 608 A1 30 26.821,22 55.061,04 

9000 0 

Gestió Tributària i Recaptació - 
Tresorer/a 4 608 A1 30 26.821,22 55.061,04 

9001 1 

Cap de Servei Gestió Tributària 
i Recaptació  7 542 A1 28 24.117,18 50.448,10 

12039 1 Cap de Servei de Planejament  7 542 A1 28 24.117,18 50.448,10 
12001 1 Cap de Servei d'Urbanisme  7 542 A1 28 24.117,18 50.448,10 

12011 2 

Cap de Servei dels serveis 
Jurídic, Administratiu i 
Contractació 7 542 A1 28 24.117,18 50.448,10 

12034 1 

Cap de Servei de Projectes 
Urbanístics i Paisatge 7 542 A1 28 24.117,18 50.448,10 

12044 1 

Cap de Servei d' Obra i Espai 
Urbà 7 542 A1 28 24.117,18 50.448,10 

25000 1 

Cap de Servei de Salut i 
Sanitat 8 461 A1 26 20.331,58 44.783,70 

5000 0 Cap de Servei de RRHH 16 461 A1 26 20.331,58 44.783,70 

11001 1 

Cap de Servei de 
Desenvolupament Econòmic 16 461 A1 26 20.331,58 44.783,70 

26009 1 Cap de Servei d'Esports 16 461 A1 26 20.331,58 44.783,70 

25013 1 

Assessor/a Jurídic/a- Cohesió 
Social i Identitat 16 461 A1 26 20.331,58 44.783,70 

10000 1 

Cap de Servei de Projectes 
Comunicatius 16 461 A1 26 20.331,58 44.783,70 



 

12025 1 Cap de Secció d'Enginyeria 16 461 A1 26 20.331,58 44.783,70 

12008 1 

Cap de Secció de Projectes 
Arquitectònics 16 461 A1 26 20.331,58 44.783,70 

9xxx 0 Tresorer/a 17 340 A1 24 17.728,17 40.566,37 

12006 1 

Tècnic/a Superior de Projectes 
Urbanístics i Paisatge 17 379 A1 24 17.728,17 40.566,37 

12003 1 

Tècnic/a Superior de Gestió 
Urbanística 18 379 A1 24 14.521,15 37.359,35 

22026 1 

Director/a Biblioteca Central-
Urbana 15 375 A1 24 14.956,73 37.794,93 

4001 1 Tècnic/a Administració General 21 340 A1 24 13.904,90 36.743,10 
5007 1 Tècnic/a Superior RRHH 21 340 A1 24 13.904,90 36.743,10 

12043 1 Tècnic/a Administració General 21 340 A1 24 13.904,90 36.743,10 
25014 1 Tècnic/a Superior Salut Pública 21 340 A1 24 13.904,90 36.743,10 

25016 1 

Tècnic/a Superior Inspeccions 
Sanitàries 21 340 A1 24 13.904,90 36.743,10 

25001 1 Veterinari/ària 21 340 A1 24 13.904,90 36.743,10 
25005 2 Psicòleg/òloga 21 340 A1 24 13.904,90 36.743,10 
26001 1 Tècnic/a Superior d'Esports 21 340 A1 24 13.904,90 36.743,10 
24013 0 Director/a Escola de Música 60 380 A1 24 15.408,98 38.247,18 
24014 1 Director/a Escola d'Art 60 333 A1 24 14.956,65 37.794,85 
24016 0 Cap d'estudis Escola d'Art 60 333 A1 24 12.770,26 35.608,46 
24018 1 Secretari/ària Escola d'Art 60 333 A1 24 12.770,26 35.608,46 

24015 1 

Coordinador/a Pedagògic 
Escola de Música 60 330 A1 24 13.071,64 35.909,84 

26017 1 Secretari/ària Escola de música 60 330 A1 24 13.071,64 35.909,84 

24019 0 

Coordinador/a cultural Escola 
de Música 60 309 A1 24 13.071,64 35.909,84 

24007 10 Professor/a Escola d'Art (TS) 60 309 A1 24 8.774,73 31.612,93 

24002 21 

Professor/a Escola de Música 
(TS) 60 309 A1 24 8.774,73 31.612,93 

         
         
      GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2             
         

1000 1 

Cap de Servei de Seguretat i 
Protecció Ciutadana 68 704 A2 25 36.256,94 57.835,98 

1000 0 Inspector/a Policia Local 69 540 A2 25 32.116,60 53.695,64 

13011 1 

Cap de Servei de Serveis Viaris 
i Mobilitat 71 461 A2 24 28.690,06 49.757,40 

2008 1 

Cap de Servei d'Informàtica i 
Telecomunicacions 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

6xxx 0 Cap del Servei d'Alcaldia 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

7007 1 

Cap de Servei de Participació 
Ciutadana 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

7012 1 

Cap de Servei de Convivència i 
Mediació 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

10000 1 Cap de Servei de Premsa  72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

12029 1 

Cap de Servei de Llicències i 
Disciplina Urb. 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

12035 1 Cap de Servei de Medi Ambient 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 



 

12042 1 Cap del Servei d'Habitatge 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 
16000 1 Cap dels Serveis Municipals 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 
22000 0 Cap de Servei de Cultura 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

24000 1 

Cap de Servei d'Escoles 
Municipals 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

25006 1 Cap de Serveis Socials 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

28000 1 

Cap de Servei de Joventut, 
Llengua i Agermanaments 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

29000 0 Cap del Servei de Compres 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

30000 1 

Cap de Servei d' Equitat, 
Infància, Adolescència i Gent 
Gran 72 427 A2 24 21.904,91 42.972,25 

1014 1 

Tècnic/a responsable de 
Protecció Civil 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

2001 1 

Tècnic/a Mig Informàtica de 
Gestió 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

2003 1 

Tècnic/a Mig Informació de 
Bases 74 379/328 A2 23 16.523,53 37.079,73 

2004 1 

Tècnic/a Mig Informàtica de 
Sistemes 74 379/329 A2 23 16.523,53 37.079,73 

3006 1 

Tècnic/a Mig Responsable de 
Serveis Generals-Compres 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

5005 1 

Cap Tècnic/a Superior 
Prevenció i Riscos Laborals 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

5007 0 

Tècnic/a responsable 
Organització (RRHH) 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

6007 1 Tècnic/a Mig d'Alcaldia 74 379/328 A3 23 16.523,53 37.079,73 

9019 1 

Tècnic/a responsable de 
Recaptació 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

11018 1 

Tècnic/a responsable de 
Comerç i Consum 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

11019 1 

Tècnic/a responsable  
d'Empresa i Formació 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

11021 1 

Tècnic/a responsable de 
Promoció de la Ciutat 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

12004 3 

Tècnic/a Mig Gestió 
Urbanística 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

12004 1 

Tècnic/a Mig de Llicències 
d'Obres 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

12007 1 

Tècnic/a Mig de Projectes 
Urbans 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

12026 2 

Tècnic/a Mig de Projectes 
Arquitectònics 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

12027 1 Tècnic/a Mig d'Enginyeria 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

12028 1 

Tècnic/a Mig de Gestió 
Activitats 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

12028 1 

Tècnic/a Mig de Llicències 
d'Activitats 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

12033 1 Tècnic/a Mig de Medi Ambient 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 
13007 1 Tècnic/a Mig d'Habitatge 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

1300X 1 

Tècnic/a Mig Responsable de 
Residus i Platges 74 379/328 A2 23 16.523,53 37.079,73 



 

1301X 1 

Tècnic/a Mig Responsable dels 
Serveis jurídics-administratius 
de Serveis Viaris 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

13012 1 

Tècnic/a responsable de 
Mobilitat 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

16022 1 

Tècnic/a responsable  
d'Ocupacions de Via Pública i 
Activitats 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

22027 1 

Tècnic/a responsable de 
Cultura 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

22xxx 1 

Coordinador/a Tècnic/a de 
Cultura 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

25015 1 

Tècnic/a responsable  
d'Atenció Primària 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

26010 1 

Tècnic/a Responsable  
d'Instal·lacions esportives i 
Gestió d'activitats 74 379/328 A2 23 16.523,53 37.079,73 

30001 1 

Tècnic/a Coordinador/a de 
Joventut 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

9xxx 0 

Tècnic/a responsable de Gestió 
Tributària 74 379/327 A2 23 16.523,53 37.079,73 

22015 0 Director/a Biblioteca de Barri 81 363 A2 24 15.716,94 36.784,28 
24020 1 Director/a Escola Música 77 410 A2 21 19.279,41 38.812,77 
24021 0 Cap d'Estudis Escola Música 77 360 A2 21 16.942,07 36.475,43 
24022 0 Secretari/ària Escola Música 77 360 A2 21 16.942,07 36.475,43 
24026 10 Professor/a Escola de Música 77 309 A2 21 12.409,99 31.612,93 
2007 1 Tècnic/a Mig d'Organització 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 
501X 1 Tècnic/a Mig RRHH 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

5015 1 

Tècnic/a Mig de Prevenció i 
Riscos Laborals 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

7002 1 

Tècnic/a Coordinador/a de 
Convivència 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

7005 1 Tècnic/a Mig Centres Cívics 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 
9015 1 Tècnic/a Mig Gestió Tributària 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

10002 1 Tècnic/a Mig de Publicacions 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 
11003 1 Tècnic/a de Turisme 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

11009 0 

Tècnic/a Mig d'Activitats de 
Promoció  78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

11022 1 

Tècnic/a Mig d'Empresa i 
Formació 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

11023 1 Tècnic/a Mig de Fires 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 
12007 1 Arquitecte/a Tècnic/a  78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

12026 1 

Tècnic/a Mig de Projectes 
Arquitectònics 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

12033 1 Tècnic/a Mig de Medi Ambient 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 
13010 2 Tècnic/a Mig de Serveis Viaris 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 
13012 0 Tècnic/a Mig de Mobilitat 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

22009 1 

Cap Unitat Administrativa de 
Cultura 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 

25007 8 Treballador/a Social 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 
25008 4 Educador/a Social 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 



 

26010 1 Tècnic/a Mig d'Esports 78 283 A2 21 10.936,52 30.469,88 
24023 0 Director/a Escola d'Art 83 345 A2 20 15.502,08 34.564,34 
24024 1 Cap d'Estudis Escola d'Art 83 312 A2 20 13.315,69 32.377,95 
24025 0 Secretari/ària Escola d'Art 83 312 A2 20 13.315,69 32.377,95 
24008 5 Professor/a Escola d'Art  83 245 A2 20 9.320,04 28.382,30 
7004 1 Tècnic/a Mig de Secretaria 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 

7004 1 

Tècnic/a Mig Convivència i 
Civisme 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 

7004 2 

Tècnic/a Mig de Participació i 
Convivència 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 

7004 1 

Tècnic/a Mig Pla de 
Convivència i Civisme 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 

12040 0 Tècnic/a Mig de Medi Ambient 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 
22004 1 Tècnic/a Mig Arxiu Històric 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 

22010 3 

Tècnic/a Mig de Gestió de 
Cultura 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 

22010 1 Tècnic/a Mig de Biblioteca 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 

23001 1 

Tècnic/a Mig del Pla de la Gent 
Gran 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 

24009 1 Tècnic/a Mig PTT 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 
25018 1 Agent Local de Diversitat 84 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 
22001 6 Bibliotecari/ària 85 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 
7016 1 Tècnic/a Mig Habitatge 90 239 A2 20 9.225,61 28.287,87 
4110 1 Tècnic/a  AODL 90 225 A2 20 7.986,02 27.048,28 

7015 1 

Tècnic/a SIAJ (Subrogat 
Mancomunitat) 91 225 A2 20 6.221,47 25.283,73 

         

         

         

      GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1             
         

1015 1 Sots-Inspector Policia Local 102 419 C1 22 30.194,06 47.216,66 
1001 4 Sergent Policia Local 108 357 C1 22 27.571,10 44.593,70 

8005 1 

Cap de l'Oficina de Servei  
d'Atenció al Ciutadà 101 323 C1 22 21.821,84 42.972,25 

24019 1 

Coordinador/a Cultural Escola 
de Música 120 309 C1 21 15.078,61 31.590,35 

24002 3 

Professor/a Escola Música i/o 
EMIT 120 SP C1 21 10.781,59 27.293,33 

4023 1 

Cap Unitat Administrativa de la 
Policia Local 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

5010 1 

Cap Unitat Administrativa de 
RRHH 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

6009 1 

Cap Unitat Responsable 
Protocol 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

8003 1 

Cap Unitat Administrativa de  
l'OAC 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

8003 1 

Cap Unitat Administrativa 
d'Estadística 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

11028 1 

Cap Unitat Administrativa de 
Mercats 117 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 



 

12013 1 

Cap Unitat Administrativa de 
Promoció Econòmica 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

12016 1 

Cap Unitat Administrativa de 
Contractació 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

12032 1 

Cap Unitat Administrativa de 
Planejament 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

25012 1 

Cap Unitat Administrativa S. 
Socials 111 252 C1 20 13.785,34 29.825,98 

6002 1 Secretari/ària Alcaldia 113 228 C1 20 12.389,22 28.429,86 

2004 1 

Tècnic/a Especialista Sistemes 
d'Informació 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

2006 3 

Tècnic/a Especialista Sistemes 
Informàtics 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

3002 2 

Tècnic/a Especialista en Gestió 
Pressupostària 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

5009 1 Tècnic/a Especialista de RRHH 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

5013 1 

Tècnic/a Especialista de 
Formació 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

700X 1 

Tècnic/a Especialista de 
Convivència 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

700X 1 

Tècnic/a Especialista de 
Joventut 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

700X 2 

Tècnic/a Especialista de 
Participació Ciutadana 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

8008 14 Tècnic/a Especialista OAC 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

9010 3 

Tècnic/a Especialista 
Recaptació 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

9016 1 

Tècnic/a Especialista 
Tresoreria 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

10007 1 

Tècnic/a Especialista en 
Comunicació 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

11012 1 Inspector/a de Consum 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 
12010 3 Delineant/a 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

12017 1 

Tècnic/a Especialista de 
Llicències Urbanístiques 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

12018 1 

Tècnic/a Especialista 
Administració Patrimoni i 
Gestió Urbanística 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

12022 2 Inspector/a Urbanístic 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 
12038 1 Inspector/a d'Activitats 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

12050 2 

Tècnic/a Especialista de 
Llicències d'Activitats 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

12050 1 

Tècnic/a Especialista 
d'Inspecció Urbanística 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

12xxx 0 

Tècnic/a Especialista en Gestió 
Urbanística 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

13002 3 

Tècnic/a Especialista de 
Serveis Viaris 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

13003 3 Inspector/a de Via Pública 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

13005 1 

Tècnic/a Especialista 
d'Habitatge 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

13012 1 

Tècnic/a Especialista de 
Serveis Viaris  117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 



 

22012 2 Tècnic/a Especialista de Cultura 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

13002 1 

Tècnic/a Especialista de NV i 
Residus 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

23006 1 

Tècnic/a Especialista Plans 
Equitat 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

25004 1 Tècnic/a Especialista de Salut 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 
25017 2 Tècnic/a Especialista de Salut 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

26004 0 

Tècnic/a Especialista Serveis 
Personals 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

4005 0 

Tècnic/a Especialista de 
Compres 117 219 C1 19 12.562,09 28.288,43 

21003 0 Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca 118 190 C1 18 10.473,27 25.885,17 
11004 0 Informador/a Turístic 118 190 C1 18 10.473,27 25.885,17 
11011 1 Informador/a d'OMIC 118 190 C1 18 10.473,27 25.885,17 
2005 2 Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

4023 0 

Tècnic/a Auxiliar de Compres i 
Serveis Generals 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

9xxx 1 

Tècnic/a Auxiliar de Gestió 
Tributària 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

9011 1 Tècnic/a Auxiliar de Recaptació 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

12013 1 

Tècnic/a Auxiliar Urbanisme i 
Planejament  123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

12022 1 Tècnic/a Auxiliar de Llicències 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

13014 1 

Tècnic/a Auxiliar de Serveis 
Viaris 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

22011 2 Tècnic/a Auxiliar de Cultura 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

10010 2 

Tècnic/a Auxiliar de 
Comunicació 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

22002/3 11 Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 
26002 0 Tècnic/a Auxiliar d'Esports 123 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

3004 1 

Administratiu/va de Gestió 
Pressupostària 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

4004 2 Administratiu/va de Secretaria 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

5003 0 

Administratiu/va de Prevenció i 
Riscos Lab. 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

5003 1 

Administratiu/va de Gestió 
RRHH 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

7003 2 

Administratiu/va Participació 
Ciutadana 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

8004 1 Administratiu/va de Estadística 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

9003 2 

Administratiu/va de Gestió 
Tributària 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

9012 0 Administratiu/va de Recaptació 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 
9017 1 Administratiu/va de Tresoreria 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

11006 3 

Administratiu/va Promoció 
Econòmica 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

12019 4 

Administratiu/va Urbanisme i 
Medi Ambient 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

12023 0 

Administratiu/va Inspecció 
Urbanística 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

13006 6 

Administratiu/va Serv. Viaris i 
Habitatge 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 



 

21008 1 

Administratiu/va Museu - 
Biblioteca- Arxiu 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

23005 1 

Administratiu/va de Plans 
d'Equitat 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

24012 1 Administratiu/va de l'EMAID 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

25019 1 

Administratiu/va de Serveis 
Socials 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 

26012 1 Administratiu/va d'Esports 126 178 C1 17 10.013,22 25.110,12 
         
         
      GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2             
         

1002 14 Caporal Policia Local 161 248 C2 18 21.096,78 35.002,42 
1008 1 Caporal Policia Local de Barri 161 248 C2 18 21.096,78 35.002,42 

11007 0 Encarregat/da de Mercat  163 201 C2 18 12.965,73 26.871,37 
16020 1 Encarregat/da de la USM 164 201 C2 18 15.196,05 29.101,69 
16030 0 Encarregat/da de la NV 165 201 C2 18 15.196,05 29.101,69 
11027 1 Sots-Encarregat/da Mercats 169 203 C2 17 13.409,49 27.000,13 
16002 4 Sots-Encarregat/da USM  169 203 C2 17 13.409,49 27.000,13 
26007 1 Sots-Encarregat/da Neteja V. 169 203 C2 17 13.409,49 27.000,13 

24010 0 

Cap Unitat Consergeria i 
Manteniment Educació 166 201 C2 17 13.280,25 26.870,89 

11026 0 

Cap Unitat Manteniment i 
Serveis de Mercats 166 201 C2 17 13.280,25 26.870,89 

1003 69 Agent Policia Local 167 200 C2 17 17.317,40 30.908,04 
1009 9 Agent Policia Local de barri 167 200 C2 17 17.317,40 30.908,04 
1013 8 Agent Policia Local (Estiu) 190 180 C2 17 11.566,10 25.156,88 

16013 5 Oficial 1ª Especialista 168 180 C2 16 12.237,96 25.515,56 

1004 8 

Auxiliar Tècnic/a Oficina 
Atenció Policia Local  170 151 C2 16 8.401,04 21.049,76 

4021 1 

Auxiliar Tècnic/a de Serveis 
Generals 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

6003 1 Auxiliar Tècnic/a de Protocol 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

7014 1 

Auxiliar Tècnic/a Pla de 
Convivència 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

9007 0 

Auxiliar Tècnic/a de Gestió 
Tributària i Recaptació 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

9013 0 Auxiliar Tècnic/a Recaptació 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

11024 1 

Auxiliar Tècnic/a de Promoció 
Econòmica 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

12020 1 

Auxiliar Tècnic/a de Medi 
Ambient 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

12024 1 

Auxiliar Tècnic/a Inspecció 
Urbanística 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

13008 1 Auxiliar Tècnic/a USM 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

13009 3 

Auxiliar Tècnic/a Inspecció Via 
Pública 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

13014 1 Auxilar Tècnic/a Via Pública 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 
22005 0 Auxiliar Tècnic/a de Cultura 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

22013 4 

Auxiliar Tècnic/a de Serveis de 
Biblioteca 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 



 

1007 2 

Aux. Administratiu/va de Policia 
Local 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

3007 1 

Aux. Administratiu/va Inspecció 
Tributària 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

4002 1 

Aux. Administratiu/va de 
Compres i Serveis Generals 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

5004 1 

Aux. Administratiu/iva de 
Prevenció i Riscos Laborals 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

6004 3 Aux. Administratiu/iva Alcaldia 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

9008 1 

Aux. Administratiu/va 
Tresoreria 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

9014 2 

Aux. Administratiu/va Gestió 
Tributària 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

11002 0 

Aux. Administratiu/va Promoció 
Econòmica 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

12020/30 4 

Aux. Administratiu/va 
Urbanisme i Planejament 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

12020 1 

Aux. Administratiu/va de 
Projectes, Paisatge i M. Ambient 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

12020 1 

Aux. Administratiu/va 
d’Habitatge 170 151 C3 16 8.401,04 21.678,64 

13008 0 

Aux. Administratiu/va Serveis 
Viaris i Habitatge 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

22007 1 

Aux. Administratiu/va de 
Cultura 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

24004 1 

Aux. Administratiu/va de Medi 
Ambient 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

22007 0 Aux. Administratiu/va Cultura 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

24004 1 

Aux. Administratiu/va Escola 
d'Art 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

25011 2 

Aux. Administratiu/va de 
Serveis Socials 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

26006 0 Aux. Administratiu/va d'Esports 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

23004 1 

Aux. Administratiu/va de Plans 
d' Equitat 170 151 C2 16 8.401,04 21.678,64 

1006 1 

Oficial 1ª de Grua i 
Manteniment Policia Local 172 164 C2 15 9.571,67 22.534,41 

160XX 34 Oficial 1ª USM 172 164 C2 15 9.571,67 22.534,41 
6005 0 Conserge/Xofer 173 160 C2 15 9.308,18 22.270,92 

160XX 7 Oficial 2ª USM 162 162 C2 14 8.783,84 21.432,56 

6030 1 

Auxiliar Tècnic/a Manipulats 
(ex-oficial esports) 182 190 C2 14 7.534,53 20.183,25 

26005 1 

Auxiliar Tècnic/a Serveis Viaris 
(ex-policia local) 183 190 C2 14 7.534,53 20.183,25 

12010 1 

Auxiliar Tècnic/a (ex-policia 
local) 183 190 C2 14 7.534,53 20.183,25 

         
         
    GRUP DE CLASSIFICACIÓ E             
         

22008 2 

Conserge d'Instal·lacions 
culturals 197 139 E 14 8.893,84 20.842,56 



 

24011 2 

Conserge d'Instal·lacions 
escolars 197 139 E 14 8.893,84 20.842,56 

26005 17 

Conserge d'Instal·lacions 
municipals 197 139 E 14 8.893,84 20.842,56 

25010 2 

Conserge d'Instal·lacions 
municipals 197 139 E 14 8.893,84 20.842,56 

21005 0 

Conserge de museus-
biblioteques 197 139 E 14 8.893,84 20.842,56 

16XXX 10 Operari/a Especialista USM 207 129 E 14 9.878,79 21.827,51 

16019 1 

Operari/a Especialista Serveis 
Municipals-Vigilants parcs 207 129 E 14 9.878,79 21.827,51 

16XXX 7 Operari/ària de USM 206 125 E 14 7.342,50 19.291,22 
11008 5 Operari/ària de Mercat 206 125 E 14 7.342,50 19.291,22 

16019 3 

Operari/ària de Serveis 
Municipals-Vigilants parcs 206 125 E 14 7.342,50 19.291,22 

         
         

    
PERSONAL DE CONFIANÇA I 
DIRECTIU             

         
 1 Cap del Gabinet d'Alcaldia 28     44.924,88 

 1 

Coordinador Àrea de Ciutat 
Sostenible i Participació 28     44.924,88 

 1 

Coordinadora Àrea de Cohesió 
Social i Identitat 28     44.924,88 

 1 Auxiliar grup municipal CIU SC     27.997,34 
 1 Auxiliar grup municipal CIU SC 0,9    18.330,00 
 1 Auxiliar grup municipal PPC SC 0,5    12.560,38 
 1 Cap de Servei de RRHH 28     51.900,00 
 1 Cap de Servei de Cultura 72     42.473,06 

 1 
Cap del Servei de Manteniment 
de la Ciutat SC     38.821,58 

         
                 
 
 
 

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2010 
 
 
D’acord amb allò que disposa  el Text Refós, Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, s'estableixen les següents Bases reguladores que hauran de servir de norma 
per a l'execució del pressupost municipal 
 
Règim jurídic 
 
Base 1. El pressupost general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’executa i 
liquida d’acord amb la normativa general vigent, amb les presents Bases d’execució i 
amb els reglaments, instruccions i resolucions que emanen dels òrgans municipals 
competents. 



 

 
Vigència 
 
Base 2. Les Bases s’apliquen al Pressupost de l’Ajuntament, dels Organismes 
Autònoms i empreses municipals, en tot allò que s’escaigui. La vigència de les Bases 
coincidirà amb la del Pressupost general. 
 
Estructura pressupostària 
 
Base 3. A efectes de la gestió pressupostària, l’Ajuntament queda dividit en els 
següents òrgans que tindran els codis que s'especifiquen: 
 

Codi Concepte 
 
01 Alcaldia 
02 Compres, Contractació i Serveis generals 
03 Comunicació i Premsa 
04 Personal 
05 Seguretat 
06 Participació 
07 Cooperació i Solidaritat 
08 Convivència i Mediació 
09 Joventut, Llengua i Agermanament 
10 Desenvolupament econòmic 
11 Societat de la informació 
20 Hisenda 
21 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
22 Servei d’Atenció Ciutadana 
31 Cultura 
32 Educació i Treball 
33 Esports 
34 Infància, Adolescència i Gent gran 
40 Urbanisme i Planejament 
42 Projectes urbanístics, Paisatge i Habitatge 
52 Unitat de Serveis Municipals 
53 Serveis viaris 
54 Mobilitat 
90 Càrrega financera 

 
 
Base 4.  Composició de les aplicacions pressupostàries. Els conceptes  de despesa 
es composen de número orgànic, número de programa, i del número econòmic. En 
els organismes autònoms no hi haurà número orgànic. 
 
Projectes de despeses: Tindran aquesta consideració els projectes d’inversió i 
qualsevol altre que es defineixi per tal de fer un seguiment concret i individualitzat. 
Tindran un codi  invariable per tota la vida del projecte, el qual contindrà com a mínim  
l’any d’inici, i  número específic del mateix. 
 



 

Partides ingrés: Les previsions de l’estat d’ingressos constaran de número econòmic  i, 
si s’escau,  de número orgànic. 
 
S’autoritza al Regidor d’Hisenda, a proposta de l’Interventor i justificat per raons 
tècniques, a ampliar, variar o suprimir dígits de la classificació orgànic, per programes 
i econòmica del present Pressupost,  sempre que es mantingui l’estructura prevista a 
l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008 i sense que suposi en cap cas una 
modificació de l’import dels crèdits. 
 
Base 5. Nivell de vinculació jurídica dels crèdits. Els crèdits de les diferents 
aplicacions de despesa estaran vinculats a nivell orgànic, de grup de programes i de 
capítol. 
 
La bossa de vinculació suposa el límit màxim de despesa dins dels nivells respectius, 
sobre la qual s’efectuarà el control fiscal. Això no obstant, quan la despesa excedeixi 
la consignació de la partida pressupostària dins de la bossa, Intervenció farà constar 
aquesta incidència a l’informe d’existència de crèdit. 
 
Podran declarar-se determinades aplicacions com de vinculació qualitativa, és a dir, 
que si bé participen d’una bossa de vinculació, el seu crèdit es reserva només per a 
les despeses que li siguin aplicables. 
 
 
Modificacions de crèdits 
 
Base 6.  Modificacions de crèdit. Quan s’hagi de realitzar una despesa que no disposi 
de crèdit suficient dintre de la bossa de vinculació jurídica s’haurà de tramitar un 
expedient de modificació de crèdits  amb les especificitats següents: 
  
1. Les propostes de modificació  seran iniciades per les àrees gestores mitjançant 

una Memòria justificativa, una Proposta de modificació i, si s’escau, documentació 
acreditativa de l’ingrés que provoca la generació. L’expedient serà tramés a la 
Intervenció municipal que fiscalitzarà el seu contingut . En general la modificació 
haurà de ser aprovada pel Ple de l’ajuntament amb els mateixos requisits que 
l’aprovació del Pressupost. 

 
2. No obstant això, d’acord amb l’art. 179 i següents de l'esmentat Reial Decret 

Legislatiu: 
  

a. L’aprovació de les transferències de crèdit dins del mateix grup de programes 
serà competència de l’Alcalde, excepte les que corresponguin al Capítol 1 que 
podran aprovar-se sense la limitació del grup de programes. En els 
organismes autònoms aquesta delegació correspondrà al seu president.  

 
b. La generació i ampliació de crèdits així com  la incorporació de romanents de 

crèdit  seran aprovats  mitjançant decret de l’Alcaldia.  
 
c. També s’aprovaran per resolució de l’Alcalde els crèdits que es reconeguin 

d’exercicis anteriors. 



 

 
d. La creació d’una nova  aplicació de despesa dins d’una bossa de vinculació 

que suposi només una major concreció d’un concepte econòmic existent, no 
s’entendrà com a modificació de pressupost, essent suficient la comunicació a 
Intervenció per part del responsable de l’àrea gestora. 

 
e. Es declaren obertes expressament, amb consignació cero, totes les partides 

que es preveuen a l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008. 
 
f. Per resolució del Regidor d’Hisenda es podrà variar el finançament de 

cadascun dels projectes d’inversió, en el marc dels ingressos de capital 
previstos, en funció del termini d’execució dels projectes i de la tipologia del 
recurs afectat, sense perjudici que la variació requereixi també la tramitació 
d’una modificació de crèdits. Així mateix també podrà modificar-se la 
denominació d’un projecte d’inversió.sempre que la modificació suposi una 
major concreció de les obres i activitats a desenvolupar. 

 
Base 7.  Partides ampliables. Es declaren ampliables les aplicacions de despesa que 
es relacionen a l’annex, per l’import que superi la previsió del respectiu concepte 
d’ingressos. 
 
Base 8.  Crèdits urgents i inajornables. Per aplicació analògica de l’art. 65 de la Llei 
general pressupostària, el president de la corporació podrà, per atendre despeses 
inajornables i amb el límit màxim de l'1 per cent del total de crèdits inicials del 
Pressupost, ordenar la immediata efectivitat d’augments de crèdits quan s’hagués 
iniciat la tramitació del corresponent expedient i els esmentats augments haguessin 
estat aprovats inicialment pel Ple. 
 
En cas que aquests augments de crèdit no s’aprovessin definitivament, el president 
procedirà a retenir part del romanent de tresoreria disponible o a declarar la no 
disponibilitat de crèdits pressupostaris fins que no s’aprovi una posterior i definitiva 
operació pressupostària. 
 
 
Gestió dels processos de contractació i compres de subministraments i serveis 
 
Base 9. Normes generals 
 
1. La compra i la contractació de subministraments i serveis es tramitarà a través del 

servei de Compres i Contractació, que es regirà pels preceptes de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre de contractes del sector públic i demés legislació complementària.  

 
2. Les despeses es tramitaran prèvia comanda emesa pel Servei de compres i 

contractació. La prestació d’un servei o realització d’un subministrament no serà 
títol suficient perquè l’Ajuntament es reconegui deutor per tal concepte, si no han 
estat requerits per l’òrgan competent. Si no ha precedit la corresponent 
autorització o disposició, es podrà produir l’obligació personal de retornar els 
materials i efectes o d’indemnitzar el subministrador o executant. 

 



 

3. En cap cas podrà fraccionar-se un contracte amb l’objectiu de disminuir la quantia 
del mateix i eludir així els requisits de publicitat, el procediment o la forma 
d’adjudicació que correspongui. 

 
 
Base 10. Normes internes de tramitació d’expedients segons la seva tipologia 
 
En relació als límits màxims d’imports per als diferents procediments seran d’aplicació 
els establerts per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic 
 
1. Contractes menors. 
 Es tramitaran a través del servei de compres i contractació. Les ordres de compra 

les efectuaran les persones autoritzades de cada departament mitjançant la gestió 
de compres de la intranet municipal. Serà imprescindible la descripció de la 
necessitat a cobrir així com l’aplicació pressupostària on s’ha d’aplicar la despesa, 
la descripció de l’objecte del contracte i departament de destí. 

 
2. Procediments negociats i oberts. 
 L’ordre de compra es realitzarà de la forma prevista en el punt anterior i els 

departaments sol·licitants hauran de trametre al Servei de compres i contractació 
la següent informació: 

 
- Plec de prescripcions tècniques 
- Criteris de valoració que determinaran l’adjudicació. 
- Temps d’exposició pública superior al mínim establert legalment. 
- Membres de la Mesa de contractació, en el seu cas. 
- Data d’inici i durada del contracte. 
- Documentació que es consideri oportuna i es sol•liciti des del Servei de compres 

i contractació. 
 

Posteriorment, el departament sol·licitant haurà d’emetre l’informe en què farà 
constar la valoració segons els criteris esmentats. 

 
 
Gestió pressupostària i comptable 
 
A) Ordenació de la despesa 
 
Base 11. L’autorització de la despesa, la seva disposició o compromís i el 
reconeixement i liquidació de l’obligació correspon als següents òrgans: 
 
 1. És competència de l’alcalde quan l’import de la despesa no excedeixi el 10% dels 

recursos corrents (suma del capítol I al capítol V d’ingressos). Per delegació de 
l’alcalde en els organismes autònoms aquesta competència queda atribuïda al 
regidor president de l'àrea de la qual depengui l’organisme. 

 
 2. Per delegació de l’alcalde, serà competència de la Junta de Govern   o de l’òrgan 

que assumeixi les seves funcions en els organismes autònoms   quan no superin 
el límit de l’apartat anterior i siguin de quantitat superior a 18.000,  euros, IVA 



 

exclòs. Aquesta delegació no tindrà efectes en casos de reconeguda urgència o 
de manca de convocatòria de la Junta de Govern. 

 
 3. És competència del Ple, l’autorització de despeses l'import de les quals excedeixi 

els límits que fixa el punt 1. 
 
 4. Per delegació del Ple, poden ser autoritzades per la Junta de Govern aquelles 

despeses la quantia de les quals no superi els límits de la contractació directa. 
 
 5. En els casos en què l'aprovació de la despesa correspongui a l’alcalde, o persona 

per ell delegada, s’instrumentarà mitjançant un decret que, en l’àmbit de 
l’ajuntament, es confeccionarà i tramitarà electrònicament utilitzant els aplicatius 
corresponents.  

 
 6. En els organismes autònoms, el reconeixement i liquidació de l’obligació 

correspondrà al gerent o director i s’efectuarà en el mateix acte de conformació de 
la respectiva factura o document. 

 
 7. Les despeses menors d’import no superior a 300,  euros podran fer-se efectives 

directament pel tresorer o persona especialment delegada amb la conformitat del 
cap de servei corresponent, havent se de justificar en tot cas en imports totals no 
superiors a 3.000 euros. En els organismes autònoms aquesta atribució 
correspondrà al gerent. 

 
 8. La disponibilitat dels saldos existents a rúbriques extrapressupostàries s’efectuarà 

indistintament per la Junta de Govern, l’Alcalde, o Regidor/a. 
 
 9. Despeses d’inversió: A l’expedient d’autorització d’un projecte d’inversió i, en tot 

cas, quan s’aprovi la despesa, hi haurà de constar un  calendari de realització que 
inclourà la data d’aprovació de l’expedient de contractació, data d’adjudicació, 
data d’inici d’obra, calendari de certificacions i data previsible de lliurament de la 
construcció o instal·lacions. 

 
10. Les aportacions a Organismes autònoms, Mancomunitats, Consorcis, Societats 

municipals, i demés entitats públiques, que figuren en el Pressupost com a 
partides individualitzades, s’entendran aprovada la despesa sense necessitat de 
cap acord exprés. 

 
11. A l’inici de cada exercici es comptabilitzaran amb document AD els contractes, 

lloguers i demés compromisos mensuals recurrents i amb preu fixat, per l’import 
determinat en el darrer acord municipal. 

 
12. Crèdits no disponibles. L’Alcalde  o, per delegació, el Regidor d’Hisenda, 

mitjançant Decret podran declarar, de forma raonada, la no disponibilitat de crèdits 
d’una partida, grup de partides o fins i tot de la totalitat de partides pressupostàries 
no compromeses. En aquest supòsit, comptablement s’efectuarà una retenció de 
crèdit. 

 



 

Base 12.  Serà competència del Ple municipal la contractació de despeses plurianuals 
quan els terminis o l’import de les anualitats no s’ajustin al que disposa l’article 173.3 
del TRLLH. 
 
Els expedients de contractació per avançat podran ultimar-se fins a l’adjudicació del 
contracte encara que l’execució es realitzi l’any següent, en una o diverses anualitats, 
sempre que:  
 
1)  En el plec de condicions o, si s’escau, en el mateix acord d’adjudicació es faci 

constar que l’adjudicació del contracte està sotmès a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit a l’estat de despeses de l’exercici futur, i  

2)  Aprovació de l’acord pel Ple municipal.  
 
No caldrà l’aprovació del Ple si l’expedient es refereix a serveis o subministraments 
habituals i periòdics, la despesa dels quals es consigna normalment en els 
pressupostos municipals. 
 
En els casos de tramitació d’expedient per avançat contemplats en aquest base, 
l’informe d’Intervenció d’existència de crèdit serà substituït per un informe en què es 
farà constar si es produeixen les condicions esmentades en els punts anteriors. 
 
Base 13. Tota despesa està sotmesa a fiscalització prèvia per part de la Intervenció 
municipal. S’exceptua d’aquesta disposició les despeses inferiors a  18.000  euros, els 
contractes de caràcter periòdic i de tracte successiu derivats d’un expedient inicial ja 
intervingut, i les despeses a justificar i bestreta de caixa fixa  que seran intervingudes 
quan es justifiqui l’aplicació de la despesa. En tot cas aquesta matèria es regularà 
d’acord amb la Instrucció per a l’exercici de la funció interventora en règim de 
fiscalització prèvia limitada, aprovada en el Ple municipal del 7 de gener de 2010. 
 
Base 14. Tot nou projecte, servei o conveni municipal l’aprovació del qual pugui 
comportar un increment de la despesa municipal, vigent o futura, o una disminució 
d’ingressos, haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica que justifiqui la 
despesa i les alternatives de finançament que es proposen. L’esmentada memòria 
serà estudiada  pels serveis d’Hisenda que emetran dictamen al respecte, amb 
independència de  la fiscalització reglamentària exercida per la Intervenció municipal. 
 
 
B) Ordenació de pagaments: 
 
Llur ordenació correspon en tots els casos al president de la corporació o organisme 
autònom, o persona que legalment el substitueixi, amb l'única excepció de les 
despeses menors les quals correspondran a la persona autoritzada per a efectuar la 
despesa. 
 
D’acord amb allò que disposa l’art. 168 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedició de manaments de pagament s’haurà de regular segons el Pla de 
disposició de fons establert pel president que, en qualsevol cas, mantindrà la prioritat 
de les despeses de personal i de les resultes d’exercicis tancats. 
  



 

Base 15.  Documentació de les despeses. Les despeses aprovades tal com disposen 
les bases anteriors hauran d’anar documentades de la següent forma a fi que es 
reconegui l’obligació. 
 
1. Despeses de personal: model de contracte quan es tracti d’una nova incorporació, 

acord del Ple de l’ajuntament, o òrgan similar en els organismes autònoms, pel 
que fa a les modificacions en les retribucions complementàries o treballs 
extraordinaris; i decret del president pel reconeixement d’hores extres o altres 
supòsits que no corresponguin al Ple. 

 
2. Béns corrents i serveis: factura o contracte de prestació de serveis. Totes les 

factures hauran de tenir un número de comanda expedit pel Servei de Compres, 
Contractació i Serveis generals. El registre i tramitació de factures s’efectuarà 
electrònicament a través de l’aplicatiu Firmadoc. 

 
3. Transferències corrents i actius financers: document aprovatori degudament 

explicitat, contenint en tot cas el nom, NIF i domicili fiscal del perceptor. Només es 
podran realitzar a nom de persones físiques o jurídiques. Quan es tracti de 
contraprestacions amb motiu de treballs prestats es practicarà la corresponent 
retenció per IRPF, d’acord amb la legislació vigent. 

 
4. Càrrega financera: model de contracte. 
 
5. Inversions reals i transferències de capital: certificat d’obres, factura o contracte 

de prestació de serveis signat pel tècnic director de l’obra o persona encarregada 
de la despesa que sigui responsable de l'àrea corresponent. També es podran 
documentar mitjançant acord de la Junta de Govern o bé decret del president. 

 
Base 16. Subvencions. La concessió de subvencions haurà d’adaptar-se  al que 
disposa la legislació general sobre el tema,  l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions aprovada pel Ple municipal el 6 de novembre de 2006, així 
com a les convocatòries específiques, en cas d’haver-n’hi.   
 
Els perceptors de subvencions hauran de rendir compte justificatiu que acrediti la 
despesa efectuada i el compliment de l’objecte de l’ajut concedit.  
 
L’esmentat compte justificatiu juntament amb un informe del Departament gestor 
responsable de la concessió de la subvenció, serà fiscalitzat per la Intervenció 
municipal. De les possibles incidències del compte, prèvia audiència dels beneficiaris i 
amb el coneixement del Departament gestor, es donarà compte a la Junta de Govern 
Local. 
 
Base 17. L’adopció d’acords d’acceptació de subvencions per part de l’ajuntament 
davant d’altres administracions correspondrà a la Junta de Govern. Eventualment, en 
casos de reconeguda urgència o de manca de convocatòria de la Junta de Govern, 
aquesta competència correspondrà a l’alcalde. 
 
S’incorporarà a l’expedient un model de document específic que serà informat per 
Intervenció per tal de fer un seguiment de les subvencions concedides a l’ajuntament. 



 

 
Base 18.  Acumulació de fases en un únic document. Les diverses fases d’execució 
del pressupost de despeses es podran acumular en un únic acte administratiu en els 
supòsits de despeses urgents, l'execució de les quals no pugui demorar se, i les 
despeses amb càrrec als capítols IV i VI. 
 
Base 19.  Lliuraments a justificar. Es lliuraran i comptabilitzaran com a lliuraments a 
justificar les quantitats que hagin de satisfer se per a l'execució de serveis o 
subministraments, els comprovants dels quals no puguin obtenir se abans d’efectuar-
se els pagaments corresponents. Els lliuraments que es realitzin en aquestes 
condicions s’aplicaran a les partides corresponents, restant obligades les persones 
que han rebut els fons, a justificar la destinació al servei pel qual foren lliurats, en el 
termini màxim de tres mesos. 
 
Abans de ser lliurada una altra quantitat a justificar a una mateixa persona habilitada 
pel mateix concepte pressupostari s’exigirà la formalització del lliurament anterior, 
sense perjudici d’instruir expedient de constrenyiment en contra del perceptor quan, 
transcorregut el temps fixat, no fes la justificació necessària. 
 
La justificació dels ajuts econòmics a famílies es farà mitjançant nota justificativa del 
personal acreditat del departament de Serveis Socials, d’acord amb els procediments 
i condicions adoptats pel mateix departament. 
 
En manaments a justificar per activitats o serveis determinats que superin els 18.000 
euros, el compte justificatiu formarà part d’un expedient de liquidació que incorporarà 
una memòria i un estat final d’ingressos i despeses. L’expedient, informat per 
Intervenció, es presentarà a l’aprovació de la Junta de Govern Local. 
 
Base 20. Bestretes de caixa fixa. D’acord amb la llei tindran la consideració de 
bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter no pressupostari i 
permanent que es realitzin a funcionaris habilitats  per al pagament  d’atencions 
corrents i periòdiques que pel seu caràcter, es consideri que han de ser satisfetes des 
de les diferents àrees i serveis i no des de la Tresoreria municipal. Per decret 
d’Alcaldia tramitat per la Tresoreria s’ordenarà l’obertura d’un compte corrent restringit 
amb la denominació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Bestreta de caixa fixa, més el 
nom de l’àrea o servei corresponent, i el nom de la persona o persones habilitades 
per disposar del compte. 
 
La forma, procediment i condicions  que tindran les bestretes de caixa fixa es regula 
en les Instruccions per al funcionament de bestretes de caixa fixa, aprovades per la 
Junta de Govern Local en sessió de 22 de gener de 2010. 
 
Base 21.  Dietes i despeses de desplaçament del personal al servei de la corporació. 
S’abonaran els imports realment gastats i justificats prescindint d’allò que disposin les 
reglamentacions sobre la matèria, excepte en el cas d’utilització del vehicle particular 
en què s’abonarà l'import per quilòmetre que les normes aplicables estableixin. 
 
Base 22.  Reconeixement de drets al personal. Els drets del personal per triennis es 
meritaran a partir de la data en què reglamentàriament procedeixi.  



 

 
Base 23.  Pagaments. El tresorer exigirà la identificació i acreditació de les persones 
a les quals pagui, si li fossin desconegudes. 
 
En general la realització dels pagaments es farà per transferència bancària. 
Excepcionalment i per causa justificada podran realitzar-se pagaments mitjançant 
xecs nominatius. 
 
Es podran carregar directament en compte els imports de telèfon, contractes financers, 
rènting,  targetes de crèdit i d’altres despeses amb la conformitat de la Tresoreria 
municipal. 
 
Base 24.  El suport documental del pagament material serà la relació comptable o el 
manament de pagament, i es justificarà amb l’apunt del càrrec bancari o amb la 
signatura acreditativa del perceptor. 
 
Base 25.  Compensació de pagaments. A instància de part, podran compensar se 
deutes a la Hisenda municipal d’un proveïdor sempre que els crèdits al seu favor 
representin per a l’ajuntament obligacions reconegudes i liquidades. En general no es 
compensaran rebuts periòdics en via voluntària que hagin de ser satisfets a través 
d’entitats col•laboradores. En el supòsit de deutes municipals del creditor en via de 
constrenyiment, la compensació s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria municipal. 
 
Base 26.  Cessió de crèdits. Els creditors que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament 
per obligacions reconegudes a favor seu, podran cedir el crèdit a tercers. El tràmit de 
cessió s’haurà d’efectuar a la Intervenció municipal, que farà la presa de raó de la 
cessió.  
 
No es tramitaran cessions de crèdit si el creditor té deutes a favor de l’Ajuntament en 
via de constrenyiment, per tal d’efectuar-ne la compensació.  
 
No es podran atendre diligències d’embarg de drets a cobrar de proveïdors i 
contractistes que es notifiquin amb posterioritat a la presa de raó la cessió de crèdit . 
 
Base 27. Operacions de Tresoreria. Els crèdits de tresoreria a favor de l’IMET  podran 
ser  contractats per l’Ajuntament, i en disposaran els respectius organismes. Per tal 
de calcular el límit màxim d’endeutament a curt termini es tindrà en compte els 
ingressos corrents  liquidats consolidats en el darrer exercici de l’Ajuntament més els 
dos organismes autònoms. 
 
Base 28.  Els regidors podran renunciar a les seves percepcions en virtut de 
dedicació exclusiva, dietes i indemnitzacions, i disposar que les quantitats que els 
corresponguin siguin transferides al grup municipal o partit corresponent. Aquesta 
disposició s'instrumentarà mitjançant un escrit signat pel propi regidor i adreçat a la 
Intervenció municipal.. 
 
Base 29.  Els grups municipals podran tramitar bestretes de l’aportació anual al grup 
prevista en els pressupostos municipals. El termini de reintegrament de les bestrets 
coincidirà com a màxim amb la finalització del mandat municipal. 



 

 
Base 30.  Per resolució del Regidor d’Hisenda, a proposta de la Intervenció municipal,  
podran establir-se mesures de  descentralització de la comptabilitat pública a favor de 
determinades  Àrees o Regidories d’acord amb les prescripcions tècniques que es 
fixin. 
 
Base 31. Els informes negatius de fiscalització emesos per la Intervenció municipal 
s’incorporaran al Compte general i es trametran juntament amb aquest a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Em plau presenta’ls-hi, senyores i senyors, l’últim 
pressupost d’aquesta legislatura, legislatura que, com tots sabem, ha vingut 
marcada per la denominada crisi econòmica i que ha fet que dins de 
l’administració pública els ajuntaments en sortissin bastant mal parats. Han 
estat quatre anys, doncs, on aquesta circumstància ha condicionat la política 
pressupostària de l’Ajuntament.  I, si recorden, ja a la tardor del 2008, un cop 
vàrem decidir rebaixar el pressupost del propi any, definíem una estratègia 
sustentada en tres pilars: estalvi pressupostari, suport a les persones i 
manteniment de la invesió. Dèiem ja llavors que aquest seria el full de ruta per 
als anys que faltaven per acabar el mandat.  I penso que així ha estat. 
 
Estalvi pressupostari.  Hem mantingut un considerable esforç de les despeses 
ordinàries.  Si recorden, l’any 2008 el pressupost era de 62’3 milions i el que 
presentem avui és de 62’5.  Si a la tardor de l’any 2008 no haguéssim fet la 
reducció de 800.000 euros i cada any l’haguéssim augmentat l’IPC 
corresponent el pressupost del 2009 hagués estat de 63’3, 64 al 2010 i el que 
presentaríem avui seria de 65’9, 3’6 milions de més.  Però si anem sumant el 
que hem reduït any a any tenim un estalvi de 9’7 milions d’euros en els quatre 
anys, pràcticament 10 milions d’estalvi.  És un estalvi important i que, també 
ho hem de dir, alguna regidoria ho ha notat.  Però si no hi ha prous ingressos 
no hi pot haver-hi més despeses, i és per això que en quatre anys hem reduït 
despeses d’algunes àrees: Alcaldia, Comunicació, Hisenda, Serveis Generals i 
d’altres.  
 
Suport a les persones –els tres pilars que deia-, estalvi, suport a les persones.  
Hem dotat de més diners a les regidories implicades i hem augmentat 



 

considerablement els ajuts a les persones.  A Serveis Socials la dotació 
econòmica ha augmentat un 14%, però els ajuts directes han augmentat un 
163%: ajuts socials, menjador social, menjars a domicili, conservació i accés a 
l’habitatge... Una aposta, doncs, al servei dels qui no segueixen i estan en risc 
d’exclusió social.  Així mateix hem apostat per l’activitat sociosanitària, no 
només en tant que servei públic garant de la qualitat de vida i de la cohesió 
social, sinó com una estratègia econòmica de futur.  En aquest sentit Vilanova 
és avui referent en la investigació i recerca en el camp de les tecnologies de la 
dependència, en el que sens dubte ha de ser un pol generador d’indústria 
vinculada a aquest sector.  Un sector en creixement i en el que Vilanova i la 
Geltrú hi està extraordinàriament ben posicionada.  L’Ajuntament va impulsar i 
és el soci majoritari del Consorci de Serveis a les Persones i a través del 
Consorci gestiona el CAPI de Baix-a-Mar i el mes vinent s’obrirà el Centre de 
la Plataforma a la Dependència.  Un cop funcioni la Plataforma el Consorci 
tindrà una plantilla de més de 280 persones.   
 
A Educació la dotació ha augmentat un 12%, però els ajuts un 163%, ajuts a 
llibres, material escolar, per a la bossa d’ajuts d’activitats, etc.  Amb la posta 
en marxa de l’IMET s’ha notat una major efectivitat, s’ha guanyat en 
coordinació i comunicació entre el món de la formació i el món empresarial per 
conèixer les necessitats i possibilitats d’uns i d’altres.  S’ha passat de 29 a 62 
cursos de formació professional; s’ha mantingut el Programa de Qualificació 
Professional Inicial; des del Club Emprendre s’han assessorat un total de 197 
idees empresarials incipients; el Club de la Feina haurà rebut més de 100.000 
visites durant aquests quatre anys; la borsa de treball ha rebut durant l’any 
passat 320 ofertes directes de 196 empreses diferents; s’han impulsat 
projectes pedagògics innovadors, com és el cas del Projecte Cultura 
Emprenedora a la primària, o bé el Projecte Guttemberg; s’han incrementat els 
projectes PAE, () i aules d’estudi.  
 
S’ha continuat impulsant el Projecte TIMOL i MATÍ; és gratificant veure que ja 
són deu les empreses que participen en aquesta iniciativa i, com va destacar 
l’alcalde l’altre dia, és essencial per convertir-nos en una societat en la que ens 
puguem mirar a la cara, els uns i els altres, i aquest projecte té sentit només si 
té continuïtat. 
 
Manteniment de la inversió, el tercer pilar.  No només hem mantingut la 
inversió, sinó que –i també s’ha de dir que gràcies als FEILs- la inversió ha 
estat la més alta de la història del nostre ajuntament.  Hem passat de 23 
milions fa cinc legislatures, a 46’2 la passada i a 76’5 milions la que tancarem 
enguany.  S’ha invertit molt i el resultat és una transformació urbana i una 
dotació d’equipaments per garantir la cohesió territorial.  Invertir arreu ha estat 
clau per fer possible que el conjunt de la ciutat gaudeixi de la mateixa qualitat i 
serveis.  Perquè hi hagi només una Vilanova i la Geltrú, amb les mateixes 



 

condicions a tots els barris.  Des del Fons de Sumella a Baix a Mar i des de 
Santa Maria fins la Muntanyeta.  
 
Quatre anys passen ràpid, però a voltes la memòria també va ràpida i no ho 
recordem tot, o no ho volem recordar.  El transvasament de torrents, Neàpolis, 
metres i metres de voreres arreglades i rebaixades, ampliació de la ronda 
Ibèrica, la Sala, el passeig del Carme, el Centre Cívic de la Geltrú, el Teatre 
Principal, l’illa de vianants del mercat central, la Llar d’Infants d’Escateret, el 
pàrquing de la plaça de les Casernes, els nous enllumenats de Mar, de Ribes 
Roges i Sant Joan, condicionament de la Platja Llarga, la urbanització dels 
carrers Teatre i Jardí del Centre Vila, la Llei de Barris aplicada al () més d’un 
milió, un milió en ajuts per arreglar façanes, col·locar ascensors, etc., l’Auditori, 
el nou IES, el CAPI de Mar, el cobriment del torrent de la Pastera, Centre Cívic 
Molí de Vent, etc., etc., etc.  I val a dir que si al principi de la legislatura el 
compliment de les inversions, tal com alguna vegada ens recordaven, era d’un 
35% amb un muntant de 46 milions, ara acabem amb un 70% amb un muntant 
de 76 milions.  Dada prou significativa i que demostra que no només hem 
pressupostat, sinó que hem seguit, hem executat i hem realitzat. Totes 
aquestes inversions dels quatre anys han permès donar feina a més de 3.500 
treballadors, molts d’ells provinents de l’atur principalment, en aquest cas a 
través dels FEILs.   
 
El pressupost que presentem avui tanca, doncs, aquesta legislatura en la 
mateixa línia que els últims: finalització de les inversions començades, 
contenció en la despesa corrent, augment en els serveis a les persones (ajuts 
socials i en educació) i també un augment en el desenvolupament local i 
promoció de la ciutat.  El pressupost global de l’Ajuntament i tots els seus 
organismes és per al 2012 97’2 milions, un 11% menys que al 2010, repartits 
Patrimoni Víctor Balaguer 811.000, IMET 7.450.000, Neàpolis 893.000, 
PIVSAM 7.850.000, ICVSAM 2.037.000, Vilanova Aparcaments 3.040.000, 
Companyia d’Aigües 6.280.000 i el del propi Ajuntament 68.899.000 euros. 
 
El pressupost de l’organisme autònom Patrimoni Víctor Balaguer pràcticament 
és igual que l’any anterior, excepte que seguint la tònica del pressupost 
general no hi ha consignació d’inversions. A l’IMET es redueix el pressupost 
mig milió d’euros, fruit de la disminució en l’aportació Programes de la 
Generalitat, que ha passat de 3 a 2 milions i mig.  A Neàpolis hi ha una 
reducció de 100.00 euros, fruit de l’adequació de les activitats al Cinema Bosc.  
A la PIVSAM s’ha reduït el pressupost un 10%, ja que la diferència amb la 
totalitat de l’any passat, que són 5 milions, ve donada que aquest any ja no hi 
ha la variació d’existències de l’any passat, que eren les naus de Santa 
Magdalena i alguna venda més.  A ICVSAM el pressupost augmenta un 14%, 
fruit de la major aportació que fa el Consorci d’Ajuntaments del Garraf, suposo 
que al comptabilitzar tots els ajuntaments un any sencer.  A Servei 



 

d’Aparcaments el pressupost és pràcticament com l’any passat, descomptant 
la inversió que es va fer per al pàrquing dels Camils.  A la Companyia d’Aigües 
es manté el mateix pressupost que a l’ordinari del 2010, però reduint una mica 
les inversions.  I en el pressupost de l’Ajuntament veiem que l’ordinari són 62 
milions i mig i el d’inversions 6’4. 
 
Un any més en els ingressos hem volgut ser realistes i pressupostar els 
imports que creiem es poden assolir.  En la presentació dels pressupostos de 
l’any passat la senyora Lloveras deia: “el senyor Sanabra ha comentat el tema 
de l’IBI, ens sorprèn que sense haver-hi un augment d’impostos augmenti d’IBI 
900.000 euros d’un any a l’altre.  No creiem que s’hi arribi.  Aquests ingressos 
s’han consignat per quadrar el pressupost.”  Doncs bé, com sempre hem 
arribat a l’IBI que vam pressupostar l’any passat.  A l’any 2008 vam dir 
11.760.000 i en vam fer 17.771.000.  A l’any 2009 vam dir 19.100.000 i en vam 
fer 19.160.000; i l’any 2010 vam dir 20 milions i n’hem fet 20.021.000, un cop 
tancat.  Per tant, si al 2011 diem 21, no pateixin que en farem 21. 
 
Vull insistir una vegada més que durant aquests quatre anys, i els anteriors 
també, hem estat molt curosos a l’hora de preveure els ingressos.  Tan 
curosos, que excepte l’any 2008, el pressupost sempre ha quadrat.  I vostès 
saben què va passar al 2008 en la partida d’impost d’obres, a tots, insisteixo, a 
tots els ajuntaments del país.  
 
En el capítol I es consignen 29 milions d’euros, que és un 4’7% més que al 
2010, provinents essencialment de l’IBI.  En el capítol II només hi consignem 
400.000 euros guiant-nos per l’estat de la liquidació del 2010.  El capítol II és 
un impost d’obres.  Per què posem això?  Si recorden, l’impost d’obres va 
baixar de 4 milions a 2.289.000 el 2007, a 685.000 euros al 2008 –encara que 
n’havíem fet un milió, però en vam tornar 335.000-, a 173.000 euros al 2009, 
que n’havíem fet 600 i tant, però en vam tornar 500.000, i enguany n’hem fet 
521, n’hem tornat 88 i per tant en tindrem 437 cash.  Per tant, si en preveiem 
400 de cara a l’any que ve penso que és prou moderat. 
 
En el capítol III hi ha un augment d’un 3’6% i en el capítol IV hi ha un augment 
d’un 6’3%, degut que aquest any hi hem consignat 524.000 euros de la Llei de 
Barris, ja que sinó l’augment seria d’un 3’6%, fruit de la diferència de la dotació 
de l’Estat, que és un 9% més i sobre el que ens han donat al 2010.  Enguany 
hem consignat la Llei de Barris al pressupost ordinari en no haver-hi cap 
projecte d’inversions. 
 
En les despeses, tal com hem fet en els últims anys, reduïm en una sèrie de 
regidories i augmentem a les de Serveis Socials, Educació i Desenvolupament 
Local.  En Serveis Socials augmentem un 25% la partida d’ajuts, ja que l’any 
2010 i fruit de la situació, es va disparar molt.  Concretament al 2010 s’han 



 

consignat en aquesta partida més de 300.000 euros, dels quals un 27% han 
servit per ajudar a pagar deutes de lloguer, un 13% per a aliments, un 12% per 
a formació, un 10% per a l’entrada d’habitatge i la resta per a allotjaments 
temporals, promoció de la salut, etc.  Més de 90.000 euros serveixen per 
donar servei a quasi 1.400 teleassistències.  Com saben, l’Ajuntament posa 
aquesta quantitat i la Diputació cobreix la resta del cost, que em sembla que 
és un 60% o cosa semblant.  També per a ajuts al menjador de Can Pahissa 
s’hi destinen 50.000 euros. 
 
En Educació augmentem l’aportació a l’IMET en 50.000 euros.  L’any 2010 
hem destinat a beques i ajuts 130.000 euros, repartits en: ajuts al transport 
escolar 58, ajut a l’escolaritat 48 i ajuts a AMPAs i entitats educatives 25.000 
euros.   
 
Finalment, la Regidoria de Desenvolupament Local augmenta 55.000 euros.  A 
ningú se li escapa que Vilanova ha esdevingut aquests darrers anys la capital 
comercial del Penedès i el govern local aposta per polítiques que tenen a 
veure amb el futur, amb la dotació de més i millors oportunitats de 
desenvolupament econòmic a la ciutat, amb formació, amb recerca, promoció, 
turisme i comerç.   
 
També augmenta la dotació a la Regidoria de Serveis Viaris, ja que 
incorporem la nova licitació del contracte de jardineria, que el tenim a 
inversions, que s’ha renegociat a la baixa.  I actualitzem la partida de 
l’enllumenat públic, tal com vàrem explicar a les comissions d’Hisenda i de 
Serveis a la Ciutat.  Aquests diners ja els hem pagat des de fa un parell d’anys, 
o sigui, no hem augmentat tot d’una 200.000 euros.  De fet, n’hem pagat més, 
però fruit de les actuacions en el nou enllumenat a Sant Joan i al sector de 
Ribes Roges i del contracte programa amb Endesa, disminuirem en més de 
50.000 euros la factura total. 
 
Augmenta, com ja sabíem, la càrrega financera fruit dels crèdits demanats per 
realitzar les inversions detallades anteriorment i el crèdit que vàrem demanar 
per compensar les pèrdues del 2008 degut a la baixada de l’impost d’obres.  
Esmentar, però, en aquest apartat, que ara fa un any la previsió de deute a 
llarg termini era de 41 milions, mentre que en el pressupost que presentem 
avui es redueix a 37’8.   
 
Disminueix el capítol I, el de personal, per efecte principalment de la reducció 
de la Llei 8/2010, o sigui, una mitjana aquella que no arriba al 5%.  També 
disminueix, ja que l’import de les hores extres s’ha reduït considerablement.  
L’any 2007 pagàvem 700.000 euros d’hores extres i al 2010 n’hem pagat 
320.000, menos de la meitat.  Val la pena esmentar que part d’aquesta 
reducció ha estat possible gràcies al pacte arribat amb els sindicats sobre el 



 

quadrant de la Policia local.  Variant el quadrant hem aconseguit més policies 
al carrer i menys hores extres.  Agraeixo, doncs, l’esforç i la col·laboració de 
les forces sindicals i també de tota la policia en aquest tema.  Ja saben el que 
en penso del capítol I, del tema del capítol I. Els ajuntaments som una 
administració que dóna serveis, per tant un tant per cent molt elevat del seu 
pressupost és mà d’obra que en dèiem abans, mà d’obra, ja sigui directa, 
capítol I, o indirecta, capítol II.  Si tota la brossa la tinguéssim de bandir de 
l’ajuntament tindríem quatre milions tots els senyors que es dediquen a netejar, 
eh?, tindríem al pressupost del capítol I quatre o sis o set milions més elevat.  
Si més no, de tota manera crec que en les circumstàncies actuals és bo que el 
capítol I no augmenti.  Durant l’any passat, i gràcies als plans especials 
d’ocupació que va atorgar la Generalitat, hem creat feina per a més de 140 
persones durant mig any.  Al mes d’agost del govern Montilla va convocar els 
plans d’ocupació per al 2010 i 2011.  Vàrem presentar projectes per crear 
ocupació per a 148 persones i ens els varen donar tots.  Abans d’acabar l’any 
van entrar 24 persones i ara estem fent la selecció de 124 que entraran a 
treballar entre el febrer i el març.  En aquests moments a l’Ajuntament hi 
treballen 568 persones, 325 homes i 243 dones.  I aquí hi hauríem de sumar 
214 més, que estan repartides entre les entitats municipals i organismes 
autònoms.   
 
El pressupost d’inversions –ja ho he explicat abans- tanca un cicle de quatre 
anys.  Hi ha consignats l’Institut de Baix a Mar, la urbanització del torrent de la 
Pastera, l’espai d’Emprenedors i una dotació per a l’Espai Jove.  L’Institut de 
Baix a Mar s’inaugurarà el proper mes de març i tindrà una capacitat màxima 
per a 500 alumnes.  S’acabaran, doncs, els mòduls prefabricats, tant en les 
aules de primària com de secundària.  Com saben, la totalitat de l’institut el 
subvenciona la Generalitat.  L’any passat hi vàrem consignar un milió i aquest 
any hi consignem la resta.  Amb la urbanització del torrent de la Pastera 
finalitza la realització d’un dels projectes més emblemàtics necessaris i 
demanats pel barri de Mar i pel conjunt de Vilanova i la Geltrú.  Fruit d’un 
procés participatiu i d’un taller de debat amb els propis veïns, s’ha fet un 
projecte que ha donat com a resultat un nou espai comunitari, polivalent, amb 
zones verdes i esportives, amable, amb accés senyalitzat per a les bicicletes, 
ben il·luminat i amb nou mobiliari urbà adient.  La partida ve suportada per una 
subvenció de la Diputació de Barcelona.  Destinem 240.000 euros provinents 
d’un FEDER a l’espai d’Emprenedors, que se sumen als 250.000 que hi vàrem 
destinar l’any passat.  Precisament l’any passat el regidor Álvaro deia: “ha de 
ser un centre de suport a la formació i desenvolupament de l’activitat 
econòmica, que combina l’emprenedoria, la innovació i la creació amb la 
projecció d’iniciatives empresarials sorgides de la col·laboració i el contacte 
dels propis usuaris, creadors, administració i emprenedors”.  En aquest espai, 
situat a la tercera planta de Neàpolis, hi podran accedir-hi més de 40 
empreses i estarà obert –suposo que amb un protocol de funcionament- les 24 



 

hores del dia dels 365 dies de l’any.  I finalment destinem 128.000 euros, fruit 
d’un PUOSC, a l’Espai Jove.  Tenim el projecte fet, però ara falten els diners.  
Els hi puc assegurar que des de la Regidoria de Joventut estan fent un gran 
esforç de treball i de recerca de recursos, i sé que malgrat sigui any 
d’eleccions municipals aquest esforç no pararà.  És un projecte del govern, de 
tot el govern, i tot el govern creu que s’ha de fer, i com que l’esperança és 
l’últim que hem de perdre segueixo pensant que tot just estem al febrer i per 
tant queden molts mesos per aconseguir encara aquest finançament. 
 
No voldria pas acabar sense reclamar el que cada any tots els regidors 
d’Hisenda del país venim dient: volem una nova llei de finançament dels 
ajuntaments.  Mirin, en aquest pressupost global de 97’2 milions els vilanovins 
hi aportem mitjançant els tributs propis un 30%, mentre que les aportacions a 
fons perdut de les administracions són un 14%, i això és poc.  I és veritat que 
la Generalitat aquests últims anys quasi ha doblat l’aportació, ja que de 
300.000 euros que teníem l’any 2005, ha passat a 567.000 al 2010.  En canvi 
l’Estat, de 14 milions l’any 2007, ha passat a 11’6 l’any 2010.  I amb la Llei de 
les hisendes locals a la mà això és correcte.  Però, i també com cada any 
recordem, els ajuntaments hem assumit el rol de realitzar feines que no ens 
pertoquen i que haurien de fer i pagar les administracions, tant l’Estat com la 
Generalitat: serveis socials, dependència, salut, llars d’infants, seguretat, etc., 
etc.  Aquí segurament vindria allò que la Generalitat diria que l’Estat ha 
d’abonar el que preveu l’Estatut i que encara no ho fa, però mentre qui estem 
al mig som els ajuntaments que, en un acte de responsabilitat, continuem 
absorbint aquestes despeses. 
 
Un diari comarcal publicava avui mateix que les entitats municipalistes 
calculen que els ajuntaments representen el 25% d’inversió del conjunt de les 
administracions, però en canvi només obtenen un 13% de participació en la 
despesa pública.  Sembla justificat, doncs, que els ajuntaments reclamin un 
nou sistema de finançament que els permeti tenir més autonomia fiscal en 
relació amb l’evolució de la renda i el consum, perquè l’actual sistema no 
s’adequa a la conjuntura econòmica i a la realitat dels serveis personals 
necessaris.  Estem llegint cada dia als mitjans de comunicació que molts 
ajuntaments han optat enguany per prorrogar el pressupost, nosaltres no ho 
fem ni se’ns ha passat pel cap.  Hagués estat la solució fàcil: un informe de 
l’interventor dient quines partides no podíem executar i passades les eleccions 
ja en parlarem.  Una vegada més hem optat per la versió responsable i 
sensata.  Com sempre, la confecció del pressupost no ha estat senzilla, 
sobretot per a aquells regidors i regidores que disminueixen les seves partides.  
Però penso que és un pressupost que permet que la ciutat continuï amb la 
qualitat de vida que tenim, amb una societat cohesionada i amb bona 
convivència, amb una ciutat en progressió i amb una qualitat dels serveis 
públics amb equipaments d’ús social per a la salut i la dependència, per a la 



 

difusió de l’art i la cultura, i amb una oferta educativa que supera la demanda 
de places existents. 
 
En definitiva, un pressupost d’oportunitats i projecció de futur –ja acabo, eh?, 
no pateixin.  Els hi demano, senyors i senyores, el seu vot favorable a aquesta 
proposta de pressupost per a l’any 2011.  Moltes gràcies per la seva atenció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Certament, des de la Candidatura d’Unitat Popular no esperàvem doncs un 
balanç dels quatre anys de la legislatura, sinó més aviat una explicació 
concreta del pressupost d’enguany.  En tot cas, fent una reflexió abans 
d’entrar en matèria sobre els pressupostos presentats enguany, fent una 
reflexió sobre aquests quatre anys, nosaltres hem de dir amb tota sinceritat i 
crec que a desgrat potser, però no hi hauria d’haver discrepància amb aquesta 
afirmació, que el govern ha plantejat els pressupostos en aquests quatre anys, 
excepte una vegada que va aconseguir tancar un acord amb el () de l’oposició, 
els ha plantejat no en termes d’acords, no en termes de buscar els acords 
pertinents amb l’oposició, en partides concretes, etc., sinó que ha fet una 
proposta de govern que ha portat al Ple i que normalment ha estat votada en 
contra pels altres grups, que s’han dedicat doncs una mica a laminar les 
propostes del pressupost, però sense cap voluntat d’arribar a acords.  Jo crec, 
o entenem des de la CUP que aquesta cultura, aquesta cultura entorn als 
pressupostos i de cara a l’oposició esperem que canviarà ben aviat i serà 
necessari un debat més a fons i més intens a l’hora de buscar acords en els 
pressupostos. 
 
Bé, el cert és que tanquem segurament quatre anys on la cultura política 
entorn als pressupostos, sobretot des d’una opció de progrés, ha estat amb els 
diners, amb els ingressos previstos, redistribuir-los cap a les partides que 
doncs toquen més de prop la població més desafavorida i doncs plantejar la 
inversió com un estalvi.  Ha dit els tres pilars de la proposta de pressupost, 
d’ença de l’esclat de la crisi des del govern tripartit d’esquerres de l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.  En tot cas les reivindicacions de més diners a Madrid a 
través de l’Estatut, la reivindicació d’una nova llei de finançament des dels 
municipis, les esperances a que millori les economies locals a partir doncs 
d’aportar els ingressos () això sembla més aviat lluny i també si es tanca un 
cicle de pressupostos enguany, se n’obre un altre en què una opció a les 
opcions de progrés que optin a governar Vilanova i la Geltrú segurament, o els 
ajuntaments en general, hauran d’anar encara més enllà i qüestionar-se l’ús 



 

que fins ara... l’ús o partides que no eren dotables, que fins ara no s’han dotat i 
que haurem d’anar analitzant, treballant i suant per poder encara, tot i la crisi i 
la reducció d’ingressos, fer polítiques de progrés. 
 
Enguany el govern presenta una proposta de... després d’analitzar la proposta 
de pressupostos que es presenta avui, enguany el govern presenta una 
proposta de pressupostos similar a la de l’any passat. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
No se sent, eh?, el micro no funciona bé.  Jo et sento, però crec que no et 
senten prou bé, eh?  Eh que no? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Se sent ara?  Se sent?  Hola, hola.  Enguany el govern presenta una proposta 
de pressupostos similars a la de l’any passat, sense objectius polítics clars, 
sense resposta a la situació de crisi.  El govern congela la seva proposta 
política i es desentén de donar respostes necessàries a les problemàtiques 
que planteja socialment Vilanova, d’altra banda comprensible per la proximitat 
de les eleccions municipals i, per tant, per la necessitat de deixar un 
pressupost més aviat neutre que no pas arriscat davant dels propers comicis 
electorals.   Els ajustats augments en 50.000 euros en aportació a l’IMET per a 
la formació, i en uns altres 50.000 euros més en ajuts a Serveis Socials és, de 
facto, tot el moviment destacable que ens brinda aquest pressupost respecte 
al de l’any passat, a banda dels esforços de reducció de la despesa que cada 
regidoria, excepte algunes excepcions, han fet per afrontar una situació 
econòmica ajustada i excepte el lleuger augment en desenvolupament 
econòmic que preveuen aquests pressupostos degut a la tercera planta de 
l’IMET... ai, de Neàpòlis.  Una situació econòmica ajustada en bona part per 
l’arribada del retorn dels nombrosos crèdits demanats els darrers anys, i al 
final dels períodes de carència dels mateixos.  El retorn dels crèdits suposen 
ara mateix per a les arques municipals 2’8 milions d’euros, un milió més que 
l’any passat, i el cost financer de l’endeutament puja també en uns altres 
centenars de milers d’euros.  Ens preocupem, és clar, sobretot per l’evolució 
futura dels comptes municipals, on augmentaran encara més en volum 
l’amortització de crèdits, i podem comptar que els anys que vénen seran anys 
desastrosos per a les finances municipals si el context econòmic no es capgira, 
cosa que més enllà del fals optimisme del govern central ningú no preveu.   
 
En aquest context de forçosa retallada de la despesa pública el govern ha 
decidit ordenar a les seves diferents regidories que rebaixin despesa i ens 
trobem amb uns pressupostos similars als de l’any passat, però amb un retall 
generalitzat de la despesa.  Bé, era una solució còmoda i fàcil, però 



 

probablement la menys esforçada i la menys beneficiosa per a la ciutat i per a 
les finances del seu ajuntament.  Entre d’altres, perquè denota iniciativa 
política, manca d’iniciativa política.  Des de la Candidatura d’Unitat Popular 
som contraris a la progressiva externalització de serveis.  Seguim qüestionant 
la idoneïtat d’haver seguit externalitzant els serveis de recollida de residus via 
concessió, factor que ens limita enormement la possibilitat avui de 
reestructurar i racionalitzar la despesa pública del nostre ajuntament.  Sis 
milions d’euros per a la concessió privada, tant si hi ha crisi com si no, tant si 
els euros haurien de ser més necessaris per a la formació dels joves, per a 
dinamització econòmica, o per altres despeses.  La lògica de les 
externalitzacions, privatitzacions i concessions troba normal que d’un any per 
l’altre, en plena crisi, Vilanova adquireixi desenes de camions nous, màquines 
noves, nous vestits i canviï tots els contenidors.  La lògica humana, però, 
sempre un pèl més racional i raonada, ens diu que una gestió municipal del 
servei hauria racionat la despesa altrament, permetent un estalvi en aquest 
servei més que necessari.  Però també ens diu que el govern llavors es podria 
haver fixat objectius en la política de recollida i triatge de residus sòlids urbans, 
orientats a augmentar la separació i el reciclatge, i així –i això no es diu mai- 
estalviar diners a les pròpies arques, doncs els residus enviats a l’abocador es 
paguen i els enviats a plantes de reciclatge es cobren.  Però la política del 
govern d’ara i fins d’aquí uns quants anys ha estat dimitir d’aquests esforços i 
enlluernar Vilanova. 
 
Tema a banda és la privatització encoberta –tema més menor, però igualment 
important per a la CUP- de les campanyes de civisme, de les quals la CUP 
qüestionem la utilitat, però que a partir d’aquest any han passat a ser encàrrec 
de la mateixa companyia de recollida de brosses, la constructora Sacyr 
Vallehermoso. 
 
Saludem l’esforç del govern en renegociar els nombrosos lloguers que paga.  
Hi ha hagut una reducció general, per tant hi ha hagut un esforç d’anar a parlar, 
de revisar cadascun dels contractes de lloguer de les nombroses oficines que 
té l’Ajuntament que no són de propietat seva, malgrat ens continuï semblant 
excessiu que amb els jutjats d’aquí a la vora en estat avançat i amb el trasllat 
de l’OTG, que deixa la Casa de Cultura lliure, el govern no hagi fet un esforç 
pressupostari per avançar en aquest sentit.  Seguim pagant alts arrendaments 
i tenint espais municipals buits.  Ens agradaria saber l’interès que hi ha en 
seguir pagant 100.000 euros l’any pel lloguer de les oficines d’Urbanisme 
perquè no ens ho expliquem.  I ens agradaria saber quin tracte té el govern 
amb la Policia nacional, personal o polític, per seguir-los pagant el lloguer de 
les seves comissaries.  No ens expliquem tampoc com per esforç de contenció 
no han entès, per exemple, explicar-se, explicar-nos i resoldre la partida de 
364.000 euros que seguim pagant en concepte de servei de recollida de 
vehicles, és a dir, una grua.  O altres partides, com la nova consergeria 



 

externalitzada, on es fan un fart de fer hores extres, o l’externalització de la 
neteja dels edificis municipals, que ens costa un milió d’euros i no podem tocar, 
i no sabem doncs perquè no és municipal.  Si es va ser valent en el seu 
moment per enfrontar-se a centenars o milers de vilanovins a l’hora de 
mancomunar el servei de recollida d’animals i per tant fer-lo més econòmic, o 
més eficient, etc., crec, creiem que s’hauria de ser també prou valent, prou... 
que s’hauria de suar prou la samarreta com per agafar aquestes partides 
també i qüestionar-ne o redefinir-ne doncs les seves condicions.   
 
Els animem a fer front a aquestes despeses que ens donarien marge per fer 
política de progrés, política d’activació econòmica i política en general, per 
comptes d’estar debatent ara sobre uns pressupostos de pura gestió, 
continuació de la gestió de la institució.  Però també hauríem entès com a 
prioritari una reflexió sobre la política de personal, que no s’ha tingut, o que 
s’ha tingut amb escasses repercussions.  D’una banda, sobre l’optimització del 
rendiment del personal, procurant fer tots els esforços per treure de cadascú 
dels professionals de la casa el millor partit; amb tots els maldecaps que això 
pot comportar al governant, però maldecaps necessaris.  I de l’altra procurant 
eliminar al màxim les hores extres en general i, en particular, les hores extres i 
les baixes, com hem comentat nombroses vegades a la Comissió d’Hisenda, 
del cos de la Policia local, on algun regidor futur haurà de posar ordre perquè 
els justos no paguin pels pecadors i la ciutat en surti beneficiada.   
 
És fals, d’altra banda, que l’Ajuntament no s’endeuti.  L’Ajuntament, recordem, 
enguany no es pot endeutar perquè ja acumula prou deute, però és fals que 
igualment no s’endeuti; l’any passat ja ens vam alarmar de com pensava 
l’Ajuntament que podria pagar la segona anualitat, la més forta, la més 
quantiosa, del nou Auditori.  Enguany l’Ajuntament no pot fer-hi front, perquè 
no té permès l’endeutament, però ho farà PIVSAM.  Tot això de multiplicar 
agències, empreses i organismes públics està molt bé, o en tot cas ho 
discutiríem un altre dia, però no s’hi val a dir que l’Ajuntament no s’endeuta, 
segueix fent-ho.  
 
La CUP no pot donar suport, doncs, a aquests pressupostos, en resum per 
tres raons. La primera perquè no dibuixen cap objectiu polític i la ciutat no es 
pot permetre a dia d’avui, quan una majoria de la població ho està passant 
cada vegada pitjor, no tenir plans ni estratègies de futur.  Dos, perquè malgrat 
les retallades generals i necessàries no s’ha estat prou valent per encarar les 
principals partides anacròniques i enquistades que redueixen el debat 
pressupostari a un a veure com paguem l’amortització del crèdit, per comptes 
d’estar parlant de propostes de futur.  I finalment perquè votar-lo seria assumir 
que això és tot el que des de les esquerres es pot fer en un ajuntament, i això 
senzillament no és cert, sinó que respon a qüestions en tot cas que pertanyen 
a l’actual govern.  Gràcies. 



 

 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, tal com dèiem l’any passat en l’aprovació del 
pressupost del 2010, vam dir que havíem de presentar un pressupost 
inevitablement marcat per la situació actual que està vivint el país i la ciutat.  
Afegir també enguany que és el final de la legislatura del 2007 al 2011, fet que 
normalment acostuma a condicionar quansevol realització d’un pressupost en 
quansevol ajuntament i administració pública i, per tant, nosaltres, tal com deia 
el regidor Sanabra, portem aquest pressupost a aprovació amb aquests 
condicionants.  El més normal, com fan la majoria dels ajuntaments, és fer 
pressupostos prorrogats, però naltros volem tancar aquests quatre anys de 
govern també portant a terme aquest pressupost per al 2011 i que a partir del 
juny doncs el govern que hi hagi doncs també que pugui gestionar, si més no, 
les modificacions pressupostàries que en el seu moment doncs els hi pertoqui, 
no?  Però de fet doncs ja tindran un pressupost. 
 
La situació actual afecta de manera directa la posició econòmica de 
l’Ajuntament, és cert, hi han menys diners, no tenim possibilitat tampoc 
d’endeutar-nos, però també la relació fiscal amb l’Estat central continua doncs 
sent la mateixa de sempre, és a dir, un tracte fiscal discriminatori vers els 
ajuntaments i també ens posa pràcticament entre l’espasa i la paret, no?  No 
és de rebut el menyspreu que rebem any rere any i per tant doncs les 
competències municipals són les que són, però l’esforç suplementari que hem 
de fer cada dia per donar resposta a les necessitats de les persones a la ciutat 
ens aboquen en aquesta situació.  Per tant, quan parlem d’endeutament 
excessiu i dèficit de molts ajuntaments segurament, segurament és culpa dels 
propis ajuntaments que no expliquen clarament que els ajuntaments fem 
moltes inversions i prestem serveis que competencialment no ens són propis, 
no?  Per tant, les llars d’infants, els centres d’atenció primària que en un 
moment donat doncs també donem suport, suport a les primeres acollides, els 
manteniments de les escoles públiques, etc., etc.  Seria allò que algú un dia va 
dir que eren les incompetències que tenien la majoria dels ajuntaments, no?  
Per tant, la realització d’aquest pressupost d’enguany mostra, com deia abans, 
d’una manera ben clara la voluntat de disposar d’una eina que piloti l’any 2011, 
per tant doncs que hi hagi un pressupost i que es pugui treballar.  La 
responsabilitat de les administracions i dels partits polítics és ara més que mai 
la de donar exemple i per tant ens toca donar la cara.  Ser més valents, ser 
més valents que mai i ser capaços d’arriscar i donar exemple.  Aquest 
pressupost contempla, en aquest cas, la realitat actual de la ciutat i del país, 



 

és a dir, la contenció, retornar els diners demanats que vam demanar en el 
seu dia per poder realitzar inversions molt clares i molt necessàries en aquesta 
ciutat.  Per tant, doncs home, si hem demanat diners per fer uns equipaments 
que aquests existeixen, doncs el més normal és que hem de tornar aquests 
diners amb els seus interessos i en aquest cas enguany són 5.100.000 euros 
entre amortització i els interessos, no? 
 
Per tant, repeteixo, ho he dit abans, jo penso que és un moment també de 
tocar de peus a terra, i això... quan diem això no vol dir que no hem de fer res, 
no?  Això no vol dir que hem de... no pot significar que la ciutat quedi aturada, 
per tant hem de ser imaginatius, hem de cercar els recursos en altres 
administracions, en diputacions, Generalitat, Estat espanyol, Europa... I per 
tant doncs hem de calibrar encara molt més com destinem aquests recursos.  
De fet, és el tercer any que estem realitzant uns pressupostos que són força 
calibrats, no?, perquè ja fa anys que estem estructurant i en aquest cas també 
analitzant la despesa i també voldria recordar que fa doncs dos anys, 
pràcticament tres, que l’apujada d’impostos, en taxes i impostos en aquesta 
ciutat han estat congelats.  Per tant, estem realitzant feina i més feina amb els 
mateixos recursos pràcticament perquè no hem pujat en aquest cas la càrrega 
fiscal a la ciutadania de Vilanova, no? 
 
Si em permeten, moltes vegades quan parlem també de promoció econòmica, 
i voldria fer esment també del que dèiem l’any passat del que significa en 
aquest cas, com deia... es referia abans el senyor Albert Sanabra, regidor 
d’Hisenda i de Règim Intern, el fet de crear aquest espai en aquest entorn de 
treball obert, agradable i altament connectat i tecnològicament avançat, no?  
De fet, aquest és un espai de la tercera planta de Neàpolis que és una manera 
també de generar activitat econòmica, no?  Moltes vegades parlem de quina 
manera es pot generar i com es pot fer la creació de riquesa i la creació de 
riquesa és en aquest cas doncs que les administracions més properes mirem 
de ser imaginatius i mirem de buscar fórmules i qüestions perquè finalment la 
ciutadania se’n pugui acollir, no?  Aquest espai que l’any passat ja vàrem 
pressupostar 240.000 euros i que hem estat treballant finalment perquè els 
fons europeus també ens donguessin 240.000 euros més, per tant vol dir al 
voltant dels 580.000, més també uns acords amb la Diputació de Barcelona 
per poder treballar i desenvolupar activitat en aquest espai –estem parlant 
també de 120.000 euros-, hem estat tot un any treballant per poder aconseguir 
aquests recursos, no?  I de fet aquest espai neix com un centre de suport, com 
dèiem abans, suport públic als emprenedors i per tant doncs la seva funció és 
agrupar aquests emprenedors en un espai que sigui compartit, que permeti 
treballar individualment i col·lectivament, i per tant doncs també és la creació 
d’una nova cultura d’innovació empresarial i també del coneixement obert i 
flexible, no?  Això de fet està destinat a persones i projectes en aquest cas que 
estiguin en els àmbits dels TIC mèdia, amb () de mèdia, sobretot també 



 

persones que vulguin transformar una idea en un projecte emprenedor, i 
també dir-vos que aquesta ubicació a la tercera planta, doncs tal com deia 
abans també el senyor Albert Sanabra és un espai que estarà obert 365 dies 
l’any, les 24 hores del dia, i per tant doncs permet que un es pugui adaptar i 
pugui anar a treballar en qualsevol moment; aquesta és la idea que en el seu 
dia doncs es va fer en l’espai Neàpolis, l’espai de la tecnologia i les idees.  És 
a dir, que puguis tenir un espai per poder treballar quan t’ho permeti i per tant 
doncs el fet de que estigui tot l’any obert és molt positiu.  És una manera 
d’intentar recuperar el talent en aquest cas a Vilanova, és també la creació 
d’un nou teixit empresarial relacionat amb el món de les TIC mèdia i de fet 
també és la creació d’ocupació d’un valor afegit a Vilanova i la Geltrú, no? 
 
De fet, durant aquest any el treball que s’ha estat fent ha estat precisament 
perquè altres institucions s’hi poguessin acollir i col·laborar.  En aquest cas 
doncs és una iniciativa que neix des de l’Ajuntament de Vilanova i en aquest 
cas des de Neàpolis, però que també en aquest cas hi col·labora la 
Mancomunitat, el Servei d’Iniciatives de la Mancomunitat del Penedès-Garraf, i 
també des de l’Associació d’Empresaris del Garraf, amb les seva secció de 
tecnologies d’informació i comunicació, no? 
 
Per tant, nosaltres oferim un espai, segurament que podrem disposar de 40 
empreses que s’hi volen ubicar i la nostra voluntat és que aquestes 40 
empreses que hi siguin en un futur doncs també donguin un lloc de feina i per 
tant doncs () de la creació de llocs de treball. 
 
A banda d’aquests dos organismes que he comentat abans, també hem arribat 
a acords amb el Col·legi Professional d’Enginyeries, també hi ha la 
col·laboració directa d’una altra institució lligada amb l’Ajuntament de Vilanova, 
que és l’Institut Municipal d’Educació i Treball.  En aquest cas doncs també hi 
ha la Jove Cambra, la Cambra de Comerç de Barcelona, etc.  Per tant, ha 
estat treballat i es treballa en aquest cas amb totes les administracions que hi 
poden haver, no? 
 
Com també el fet de lo que és l’EPE Neàpolis, en aquests moments, tal com 
es referia també el senyor Albert Sanabra, l’aportació econòmica s’ha 
disminuït en aquest cas l’aportació directa de l’Ajuntament amb una empresa.  
I voldria recordar que la majoria d’empreses d’aquest Ajuntament o en aquest 
cas que pengen d’aquest Ajuntament els seus consells d’administracions, el fet 
de crear aquestes empreses és una manera també de reduir despesa per part 
de l’Ajuntament, perquè una empresa un cop tu l’has creat la seva funció 
principal és la de cercar recursos i, per tant, si analitzéssim tots els 
pressupostos veuríem com a la majoria d’empreses l’aportació municipal ha 
tendit a disminuir perquè han tingut la manera de generar i de trobar altres 



 

recursos per poder tirar endavant, no?  Per tant, és una manera també de 
millorar aquest acte, no?, o aquest fet.  
 
En el tema de Promoció també vostès segurament han analitzat el pressupost 
i la partida econòmica que s’hi destina, amb tot el que significa també 
aprofundir en el tema del turisme, no?, el turisme gastronòmic, que és 
precisament un dels temes que nosaltres estem treballant i potenciant, i per 
això mantenim i fins i tot dotem de més partida pressupostària.  La potenciació 
de la potencialitat que té aquesta ciutat amb els seus recursos en quant a 
diferenciats, o aquest valor afegit que significa tenir mar, muntanya i vinya, ens 
permeten en aquest cas doncs també disposar d’una feina a fer i sobretot 
poder aconseguir aquest valor afegit.  Per tant, l’afirmació i segurament la 
consolidació de la majoria de les fires en èpoques que no són estacionals, és a 
dir, en moments que hi ha baixa rendibilitat turística a la ciutat, el fet de que les 
fires es puguin celebrar al mes de novembre i mes de desembre segurament 
consoliden tot un espai que genera activitat econòmica i ocupació hotelera i 
per tant nosaltres el que fem és aprofundir en aquest tema i em fa l’efecte que 
els canvis que s’han fet en reconvertir altres festes tradicionals en el que ha 
estat festes gastronòmiques i cuines d’hivern hem millorat en aquest cas tot el 
que significa la part de promoció. 
 
I quan parlem de promoció –ja per finalitzar- voldria recordar que moltes 
vegades només mirem les partides clarament amb una regidoria, no?; si per a 
Educació, si per a Mobilitat, si per a Serveis Viaris... Quansevol actuació que 
en aquests moments es fa urbanísticament a la ciutat al cap i a la fi té una 
repercusió a la curta i a la llarga que beneficia finalment el que significa 
l’activitat econòmica.  Per tant, tota la feina que s’ha fet amb la Llei de Barris, 
tota la feina que s’ha fet amb els FEIL i amb els FOL aquest darrer any, 
significa una gran illa de vianants a la nostra ciutat, i per tant a la possibilitat 
segura de que Vilanova i la Geltrú en un futur no gaire llunyà, en tots aquests 
espais que en aquests moments s’han urbanitzat i que és illes de vianants, la 
implicació i l’ocupació que es farà de comerç serà molt positiva per a la ciutat.  
Hi han hagut exemples que en el seu moment varen ser criticats i crec que hi 
han hagut governs de tots colors que ho han tirat endavant, és impensable que 
en aquests moments el carrer Caputxins fos un carrer on hi passessin cotxes, 
o la rambla Principal i la rambla de la Pau fossin un lloc on hi passessin cotxes.  
El fet de fer una actuació urbanística, en consolidar aquesta passejada amable 
fa que el comerç s’hi instal·li.  I molts de vostès em diran: és que hi ha moltes 
franquícies.  Doncs miri, les franquícies ens poden agradar o no ens poden 
agradar, però Vilanova és una capital de tot el Penedès que és la que disposa 
de la majoria de les franquícies que hi ha al nostre país, i per tant això també 
és un pol d’atracció important.  I volia recordar un alcalde, no molt llunyà de 
Vilanova i la Geltrú, que fins i tot quan fa articles a la premsa més propera fa 
articles renyant a la seva població perquè es desplacen a la capital comercial 



 

del Penedès a comprar.  Per tant, totes aquestes actuacions urbanístiques que 
es desenvolupen i es fan a la nostra ciutat tenen una repercusió a curt i a mig 
termini en que el comerç s’hi instal·larà. Plaça de les Cols, carrer Comerç, 
carrer Sant Gregori, són llocs on s’han fet actuacions urbanístiques i que en 
aquests moments doncs el comerç i la concentració és molt positiva.  Per tant, 
quan parlem de promoció econòmica no només mirem, si pot ser, la dotació 
econòmica que es posa en una partida, sinó mirem tota l’acció i activitat que 
es fa en aquesta ciutat per generar aquesta riquesa que, a curt i llarg termini, 
doncs ens acaba abocant. 
 
Per tant, des d’Esquerra Republicana, com no podia ser d’una altra manera, i 
formant part de l’equip de govern, donarem suport en aquest pressupost. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bona tarda.  Permeteu-me que iniciï, tal i com també en el 2009 i crec que 
encara té doncs plena vigència, aquesta petita intervenció utilitzant doncs el 
que en deia, el que deia el Premi Nobel Paul Krugman sobre la despesa 
pública:  És un instrument important per combatre la crisi actual i suavitzar el 
perfil de recessió que s’aveïna.   
 
Plenament vigent entenem doncs que la despesa pública i la inversió pública 
és un instrument articulador de la cohesió social i del treball que hem de fer, 
hem anat donant suport des del nostre grup a les diferents propostes 
pressupostàries en aquests anys.  A les propostes pressupostàries i, 
evidentment, a l’execució d’aquestes propostes pressupostàries.  Els 
pressupostos i la línia que aquest govern ha portat ha estat claríssima i seguint 
un full de ruta clar.  L’execució del Pla de Mandat i en el seu dia l’acord que el 
govern d’entesa de progrés doncs va realitzar.   
 
Aquest pressuposto, com han vingut sent els altres, respon a dos criteris 
bàsics: el de responsabilitat i el d’oportunitat.  Responsabilitat en el sentit de 
donar resposta al moment actual, als moments actuals i a les necessitats dels 
seus ciutadans.   I d’oportunitats per mantenir doncs l’impuls, la capacitat de 
projecció i de projectes de la nostra ciutat.  Ho dèiem clarament i l’Albert, 
l’Albert Sanabra doncs el regidor d’Hisenda ha presentat en resum i 
claríssimament doncs les actuacions i línies de treball.  Sí, els pilars han estat 
clars, la inversió pública, i concretament també doncs l’oportunitat de fer de 
l’acció social, del treball cap a les persones, de brindar noves oportunitats a les 
persones, aquest treball que hem desenvolupat.  Inversió pública que ha estat 



 

clara en equipaments i en espai públic, en la seva millora i en posar avui la 
ciutat com la tenim, cuidada, curada i amb projecció de futur.  I treball social, 
treball de donar noves oportunitats a les persones que en aquests moments 
doncs estan sent afectades, estan sent vulnerables per la crisi econòmica, ho 
demostra doncs des de tot el seguit de treballs i tasques que des de la 
Regidoria de Serveis Socials s’ha desenvolupat.  Formació a través de l’IMET, 
doncs amb el compliment dels objectius del treball i de la tasca.   
 
Com sempre és cert que els gots es poden veure mig plens, mig buits.  
Nosaltres entenem que, tot i la situació complicada, complexa i la realitat del 
moment, i la realitat que viuen els ciutadans i les ciutadanes de Vilanova i la 
Geltrú, aquest pressupost, com els projectes pressupostaris que hem aprovat 
durant aquest mandat i les realitats que aquests han reflectit, han donat 
resposta, han sigut responsables i han generat possibilitats i oportunitats 
noves a la ciutat.  Per aquest motiu el nostre grup municipal donarà suport als 
pressupostos 2011. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Jo volia començar amb una reflexió genèrica sobre els 
pressupostos i al fil de la intervenció de la portaveu d’Iniciativa, que m’ha 
semblat interessant la reflexió, l’ha fet altres vegades i aquesta vegada li 
voldria contestar breument, no?, tot i que no he vingut a fer un debat sobre 
teoria econòmica, no?, són prou conegudes les teories que parlen de que 
l’increment de la despesa pública té que ser l’eina que intenti compensar la 
manca d’activitat privada, no?  Però tota teoria econòmica té dues parts, 
perquè si només se n’aplica una, com vostè diu, se’n desequilibra una altra 
que són els dèficits públics.  I els dèficits públics es podrien corregir amb un 
increment de l’oferta monetària, amb política monetària, que l’Ajuntament de 
Vilanova no té, ni a la Generalitat de Catalunya tenim.  Qui en té, en aquest 
cas, és la Unió Europea.  Quan s’ignora això i es gasta més del compte passa 
que doncs té que venir el que té a les seves mans la política monetària i 
rescatar economies, i dictar les polítiques econòmiques d’aquells països 
quines economies han estat rescatades.  Per tant, home, està bé que mirem 
les teories econòmiques, però també a vegades convindria que les miréssim 
globalment, amb tots els seus efectes, amb les seves ventatges i els seus 
inconvenients. 
 
De totes maneres deixi’m dir-li que no veig tampoc la traslació de lo que vostè 
ha dit en aquests pressupostos.  Jo trobo, el Partit Popular jo crec que ens 
trobem molt més propers a la intervenció que ha fet avui el regidor d’Hisenda, 
el senyor Sanabra, entorn a aquests pressupostos, que no pas els que han fet 
altres membres del govern.  I després... allò... especificaré d’una forma una 
mica més concreta la intervenció del senyor Álvaro.  Però tot i trobar-nos més 



 

propers a la intervenció del senyor Sanabra, també he de dir que discrepem 
d’alguns adjectius, bastants, dels calificatius que ha emprat per denominar 
aquest pressupost, no?  I el primer és que és un pressupost de contenció.  
Globalment no és un pressupost de contenció un pressupost que incrementa 
la despesa, eh?, per tant serà de poca expansió, però el pressupost en el 
moment en què incrementa és un pressupost expansiu.  Si bé és cert, i això 
creiem que també tenim una crítica a fer-li, si bé és cert que vostè ha donat 
instruccions a totes les regidories de que disminuïssin, jo no sé si les despeses 
o les partides, en un 10%.  I la realitat és que la majoria de partides de les 
regidories, no totes, han disminuït en aquest 10%; dic la majoria, no totes.  I en 
canvi nosaltres també creiem –i ho ha dit un altre grup, i en aquest sentit 
compartim aquesta opinió- que segurament el que s’ha de fer, crec que s’ha 
de fer de tant en tant l’exercici de fer un pressupost allò de se’n diu de base 
zero, és a dir, plantejar-se cadascuna de les despeses com si no haguessin 
existit amb anterioritat.  De tant en tant s’ha de fer aquest exercici.  Però 
segurament quan es vol fer un veritable pressupost de contenció de despesa 
és quan més necessari és fer aquest exercici de qüestionar-se totes i cada una 
de les despeses d’un pressupost. 
 
Globalment, globalment hem vist que es mantenen determinats hàbits que 
nosaltres vàrem criticar en el pressupost de l’exercici passat, i ho continuem 
posant en evidència ara en aquest moment.  No creiem que la política de 
jubilacions anticipades de personal de l’Ajuntament sigui adequada; sabem 
que forma part del conveni, sabem que els convenis s’han de complir, però 
també sabem que els convenis es poden renegociar i els sindicats estan per 
parlar de les clàusules del conveni.  I creiem que... nosaltres ja ho vàrem dir 
l’any passat, amb les actuals circumstàncies, i el debat va començar 
precisament l’any passat en el debat de pressupostos i casualment doncs la 
setmana passada tornàvem a tenir aquest debat en els mitjans de comunicació, 
sobre l’allargament de l’edat de jubilació, i a l’Ajuntament de Vilanova 
continuem amb jubilacions... incentivant jubilacions anticipades. 
 
Respecte de si s’incrementen o no s’incrementen les despeses que ara toquen 
i que degut a la circumstància, circumstàncies de crisis, ara tocarien 
incrementar.  Nosaltres valorem positivament, i els hi avanço el fet de que 
s’incrementin les partides d’ajuts de Serveis Socials, ajuts econòmics de 
Serveis Socials, valorem positivament la partida d’ajuts en el marc del Pla 
Integral del Nucli Antic, i per tant, des del punt de vista social, valorem l’esforç 
que es fa en aquests pressupostos i aquí no hi ha problemes de que si 
s’incrementa doncs que s’incrementi el que sigui necessari per estar al costat 
de la gent i ajudar la gent, però falta una altra part, que no sé si el senyor 
Álvaro s’ha mirat els pressupostos, però falta una altra part, que és el de la 
promoció econòmica, és a dir, no n’hi ha prou amb fer un servei assistencial 
des de l’Ajuntament, sinó que s’ha de fer un paper actiu de promoció 



 

econòmica, de generació econòmica, de generació de riquesa, etc., a la ciutat.  
Precisament perquè el millor benestar social dels ciutadans el tindran en el 
moment en que tinguin un futur amb un treball i, per tant, deixin de dependre 
dels ajuts municipals.  En aquest sentit, home, constatar i celebrem, celebrem, 
ja ho celebràvem l’any passat, però és que a vegades celebrem moltes coses 
durant massa temps sense que s’acabin de veure; fa tres anys que estem en 
crisi i la primera iniciativa que ha pres aquest govern d’intentar reactivar el 
mercat de treball és aquest... ara n’hi diuen cotreball emprenedor, l’any passat 
se n’hi deia d’una altra manera, però és igual, diguem-ne està encara en obres, 
està encara en obres, després de tres anys encara no s’ha posat en 
funcionament, no?  Però clar, veiem com altres partides de Promoció 
Econòmica i de Promoció de la Ciutat, tot i la visió diferent del senyor Tomàs 
Álvaro, disminueixen.  Per exemple, no volia donar masses xifres, però m’hi 
veig obligat, no?, perquè igual sóc jo que no interpreto bé les diferències, no?  
Accions de foment de l’activitat econòmica, any 2010: 60.000 €, any 2011: 
45.000.  Per a mi això ha disminuït.  Programa comerç i mercats, any 2010: 
26.000, any 2011: 22.000.  Per a mi això ha disminuït.  Promoció i màrqueting 
turístic, any 2010: 22.000, any 2011: 20.000.  Per a mi això ha disminuït.  
Plans sectorials de turisme nàutic, any 2010: 75.000, any 2011: 50.000.  Per a 
mi això ha disminuït, no?  Per tant, jo no sé on veu vostè els increments de 
suport al turisme, de promoció de la ciutat, etc., etc., més enllà d’aquest 
projecte que, insisteixo, després de tres anys encara no ha obert les portes. 
 
A l’àrea de projectes urbanístics també veiem com hi han... sí que hi han les 
activitats socioculturals del Pla Integral del Nucli Antic.  No creiem que sigui 
segurament el moment més adequat per invertir una cantitat de diners tan 
important com es destina en aquestes activitats.  Així com dèiem valorem 
positivament els ajuts en el marc del Pla Integral, aquestes activitats no creiem 
si són les més adequades en aquest moment.  Amb el regidor, o la Regidoria 
d’Unitat de Serveis Municipals i Serveis Viaris, jo no sé si deu tenir alguna 
responsabilitat en l’elaboració de les llistes del PSC, no s’havia tocat el 
pressupost, no s’havia tocat.  És més, s’ha incrementat d’una forma notable, 
no?  I em diuen: escolti’m, és... l’enllumenat hem pujat 200.000 perquè és lo 
que s’ha gastat.  D’acord, ja ens sembla bé.  S’ha mirat, senyor regidor, totes 
les partides?, perquè clar, n’hi han hagut que han baixat i aquestes no les han 
tocat, o és que li han colat un gol?  Per exemple, la de conservació de 
l’enllumenat pujava 155.000 i només n’han gastat 85.  Aquí podrien haver 
rebaixat, però no ho han fet, mantenen els 155.  O la jardineria; suposo que sí 
que deuen haver negociat a la baixa el contracte, però gastem 600.000 euros 
més que l’exercici anterior, 600.000 euros més.  Home, a mi em dóna la 
impresió de que en aquest sentit es podria haver fet algun esforç addicional.   
 
També presenten aquests pressupostos una bona notícia, després de molts 
anys; jo no ho recordo, no m’atreviria a dir si és la primera vegada en molts 



 

anys o no, però sí que em crida l’atenció que baixi l’endeutament global de 
l’Ajuntament, l’Ajuntament en si.  I en aquest sentit es quedarà aquest any a 50 
milions d’euros, comptant pòlisses de crèdit i comptat endeutament a llarg 
termini, no?  Home, per primera vegada disminueix i això és una bona notícia.  
Llàstima que ens llegim la lletra petita i hem vist... i hem vist, eh?, suposo que 
no era petit per amagar, sinó perquè la fulla era petita en si mateixa, no?, que 
tenen... que hi ha una previsió de demanar una nova pòlissa de crèdit de 
gairebé 6 milions d’euros, eh?  Per tant, del 50% del que tenen ara. 
 
I entenem... no ho compartim que s’hagi de demanar aquesta pòlissa de crèdit, 
no?, però entenem que hi hagi aquesta pòlissa de crèdit. I ho entendríem 
doncs per exemple per pagar amb els proveïdors als quals se’ls hi deu més de 
10 milions d’euros per damunt del temps que ens marca la llei.  Però clar, no 
ho entendríem si això té que servir per finançar equipaments d’aquells que 
vostès diuen contínuament d’aquells que no ens toca fer i hem de fer, d’aquells 
que no ens toca fer i hem de fer.  Doncs escolti’m, potser lo que hauríem de fer 
és negociar millor amb aquests governs, amb el govern de la Generalitat, i 
sobretot, home, quan són del mateix color polític, per tal que aquells 
equipaments que tenien que fer i que tenien que finançar ells directament ho 
haguessin fet ells directament, i no ho haguessin fet a través de l’Ajuntament, 
la qual cosa ens provoca una manca de liquidés important; no només a 
l’Ajuntament directament, que segurament no ens afecta tant, però sí, sí, amb 
alguna empresa municipal, com per exemple PIVSAM, que està en una 
situació de liquidesa extraordinàriament dolenta, extraordinàriament dolenta, i 
així ho mostren els mateixos números que es presenten a la Societat 
Municipal PIVSAM.  Per què?, perquè és que al final li fem assumir 
determinades inversions que difícilment en condicions normals es poden 
assumir.  
 
Ens crida l’atenció també... desapareixen les inversions en millores a les 
escoles, que fins ara doncs apareixien en el pressupost d’inversions, i ens 
sorprèn també les explicacions que ens dóna de que... home, és que com la 
Generalitat que aportava el 50% ara no ho aporta, escolti, pues nosaltres 
tampoc no ho posem.  Home, després de que ens estem gastant 6 milions 
d’euros que els havia d’haver posat la Generalitat per fer un IES, clar, 
segurament l’IES es pot tallar la cinta d’una forma més vistosa i les millores a 
les escoles segurament no és tan vistós, no?  Doncs miri, la veritat és que ens 
sap molt greu, no?  Però encara ens sap més greu que ens diguin: li hem 
encomanat a PIVSAM que faci un estudi de les necessitats de manteniment de 
les escoles i ja anirem fent.  Un de seguida se’n va a buscar el programa 
d’actuació de PIVSAM i espera veure-hi reflectit aquesta voluntat.  Ja no 
espera veure una partida pressupostària per a les millores a les escoles, 
necessària, per cert, per exemple, només vull recordar la mancança eterna de 
supressió de barreres arquitectòniques a l’escola Pompeu Fabra, per exemple.  



 

Doncs no només en el pressupost de PIVSAM no hi ha partida per les millores 
a les escoles, sinó que ni en el programa d’actuació es fa referència a que 
s’haurà d’assumir aquesta nova responsabilitat.  Per tant, aquí hi deu haver 
algun problema de comunicació.  O entre el govern i PIVSAM, o entre PIVSAM 
i els papers, o entre PIVSAM i el Consell d’Administració.  Però em dóna la 
impresió de que aquí hi ha una manca de comunicació.  Ja ho posava en 
evidència a l’exercici passat, l’any passat, quan els hi deia: escoltin, aquí no 
han desaparegut, en el bon sentit de la paraula, eh?, però han desaparegut 
terrenys per valor de 12 milions d’euros, o 10 milions d’euros, que han anat a 
parar a PIVSAM sense que a PIVSAM en sàpiguen absolutament res.  
Escolti’m, aquí hi ha algun problema de comunicació, o sinó això no s’acaba 
d’entendre. 
 
Per acabar.  Escolti’m, nosaltres entenem que vostès... i nosaltres també ho 
fem, eh?, amb les dificultats que tindrem absolutament tots per aconseguir-ho 
algun dia, no?, de demanar una millora del finançament de les administracions 
locals.  Miri, a nosaltres ens hi trobaran.  Ara, jo no sé si vostès tindran gaire 
força a l’hora de demanar una millora del finançament de les administracions 
locals quan vostès tenen la capacitat de finançar, repeteixo, equipaments que 
no els hi corresponen a vostès i equipaments que no valen quatre duros.  Clar, 
después vostès diuen: hem fet en quatre anys 70 milions d’euros d’inversions.  
Sí, però clar, comptin que com a mínim 10 estan duplicats, perquè 10 els ha 
fet la Generalitat, encara que no estiguin en els pressupostos CAPI i IES Sínia 
de les Vaques, senyor alcalde.  Els ha contemplat la Generalitat i después 
vostès els tornen a contemplar com a inversió.  Bueno, els compten una 
vegada o l’altra, però no les dues vegades.  Per tant, escolti’m, si això no els hi 
correspon a vostès, no els hi correspon i si els hi correspon, els hi correspon.  I 
els altres 20 milions d’euros són els que ens han vingut directament donats pel 
govern de l’Estat, no?  Escolti’m, magnífic, però si no hagués sigut d’aquesta 
manera, segurament la inversió en aquests quatre anys hagués disminuït 
moltíssim.  Tant de bo que hi hagi hagut aquesta inversió, això permet millorar, 
i molt i molt, la ciutat.  Però la realitat és que si aquest any el pressupost 
d’inversions és de poc més d’un milió d’euros, perquè els altres 5’3 milions 
d’euros és de l’IES de la Sínia de les Vaques, si la inversió és de poc més d’un 
milió d’euros és per una circumstància també única en els darrers anys, que és 
que no es demana crèdit per finançar inversions.  I això ni molt menys és 
degut a una bona gestió financera, això és degut a que hi ha una llei que els 
impedeix demanar crèdit perquè el nivell d’endeutament supera un determinat 
nivell que fa que vostès no puguin demanar crèdit.   
 
Per tots aquests motius el nostre grup votarà en contra d’aquest pressupost. 
 
 
 



 

ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, el grup municipal de Convergència i Unió voldríem començar expresant 
que valorem positivament l’esforç que s’ha fet des de la Regidoria per mantenir 
durant aquests anys l’equilibri pressupostari.  Després de l’any 2008, on vam 
tenir... on ens vam trobar amb tres millons de dèficit, tot i que s’havia avisat 
amb molt de temps i els grups de l’oposició havíem anat advertint de que 
s’havia de revisar el pressupost, l’any 2008 vam tenir tres millons de pèrdues, 
després d’això realment des de la Regidoria d’Hisenda s’ha pres una actitud 
de treballar per mantenir l’equilibri pressupostari i s’ha aconseguit.  Els 
pressupostos del 2009, 2010 i aquest són continuistes en la línia d’ajustar tot 
el que calgui perquè quadrin els números.  Però nosaltres creiem que amb 
això no n’hi ha prou, amb això ens quedem a mig camí, no n’hi ha prou perquè 
continuem trobant despeses que creiem que són qüestionables, i per altra 
banda creiem que tal com estan les coses ara i amb els escassos mitjans de 
tenim el que hem de fer és intentar fer més amb menys.  I aquest pas no s’ha 
fet.  Per aquest motiu resumiríem que creiem que és un pressupost continuista, 
però poc imaginatiu i un pressupost hipotecat.  Crec que hem de destacar 
aquest aspecte, és un pressupost hipotecat. 
 
Portàvem molts anys avisant que s’estaven fent... ens estàvem endeutant 
força i que ademés s’estaven demanant molts préstecs amb una època de 
moratòria i que arribaria un moment que s’haurien de pagar... d’amortitzar 
aquests préstecs.  Això ens ha passat ara aquest any 2011.  En un any ens 
augmenta allò que hem de pagar d’interessos més de 200.000 euros i les 
devolucions de préstecs ens augmenten un milló d’euros.  Això què suposa?  
Que tot l’increment que s’ha generat durant aquest any per IBI i per increment 
de valors de terrenys, que són més d’un milló i mig d’euros, que haguéssim 
pogut destinar a fer més coses, lo que he dit abans, a fer més, perquè creiem 
que és el que ara s’ha de fer, intentar fer més, tot això se’ns ho emporta 
l’amortització del crèdit.  A part també que aquest alt endeutament fa que 
aquest any no es puguin demanar préstecs per inversions, amb la qual cosa 
ens trobem ara amb un estancament.  L’endeutament ens ha hipotecat.  Ara 
no podem demanar més préstecs.  Nosaltros ho vam dir i realment creiem que 
és un problema que en els propers anys ens dificultarà molt fer un pressupost 
ambiciós i amb més oportunitats de fer coses.   
 
Jo voldria destacar també un tema que el senyor Sanabra no ha tret i que ens 
preocupa.  Ens preocupa el tema de l’increment de les multes de circulació.  
Creiem que, tot i l’esforç que es fa per mantenir l’equilibri, el senyor Sanabra 



 

continua utilitzant aquesta partida per quadrar allò que no li quadra de cap 
manera, i ens preocupa perquè això el que ens generarà serà tenir un grapat 
de rebuts de multes emeses que se’ns quedaran allà pendent de cobrar i que 
no cobrarem mai.  Per tant, ens estarem enganyant, ens estarem enganyant 
perquè realment se’ns dirà que comptem amb uns diners que dubtem en que 
es puguin cobrar.  També li dic senyor Sanabra, l’any passat em vaig 
equivocar quan vaig dir que no cobraríem tot l’IBI i espero realment equivocar-
me amb el tema de les multes, però no deixa de ser sorprenent que fins a 
l’últim tancament que teníem de la previsió que s’havia fet per a l’any 2010 de 
2.100.000 euros només s’haguessin cobrat un milló d’euros, ens preocupa 
aquest fet. 
 
Después, en quant a despeses que creiem que encara continuen sent 
qüestionables, nosaltres cada any ens trobem amb el tema dels lloguers.  
Paguem més de 300.000 euros de lloguers mentre l’obra d’aquí al costat dels 
antics jutjats, es va començar l’any 2005 i només la bastida va costar 250.000 
euros.  Jo crec que aquest hauria d’haver estat un projecte que s’hagués tingut 
que prioritzar i avançar amb l’objectiu de no anar gastant durant cinc anys 
300.000 euros de lloguers.  Gairebé tindríem l’obra feta.  Ha estat, per a 
nosaltres ha estat molt poc encertat.  
 
També ens sorprèn l’augment de despeses en jardineria, quan és una partida 
que l’any passat... més de 500.000 euros d’augment, quan l’any passat la 
partida de neteja viària i jardineria ja s’havia incrementat també 800.000 euros.  
Tot això en la línia de que creiem que hi han... encara hi ha molt a fer en 
aquest pressupost i que encara s’ha de discutir de moltes partides per tal de... 
no n’hi ha prou amb que quadrin els números, senyor Sanabra, el que cal és 
intentar que realment les partides siguin les més adequades i que es pugui fer 
bastant més, perquè després ens veiem, ens mirem partides com Promoció 
Econòmica, que el senyor Tomàs Álvaro explicava, i en conjunt aquesta 
partida, que hauria d’estar realment una partida a la qual en aquests moments 
s’hi hauria de destinar força recursos perquè l’ocupació és la principal 
preocupació de la majoria de ciutadans de la nostra ciutat, aquesta partida 
s’incrementa respecte l’any passat 50.000 euros.  Després de tots els munts 
de cents de mil euros i millons d’euros que he parlat, aquesta partida tan 
important té un increment de 50.000 euros.  Creiem que aquí no s’ha prioritzat 
com es ves tingut que fer. 
 
En resum, nosaltres creiem que és un pressupost continuista, com ja he dit, 
poc imaginatiu, hipotecat, i per a nosaltres demostra un desgast, una falta 
d’idees, un estancament; un estancament que ens preocupa perquè ara més 
que mai el que es necessita és molta imaginació i realment molta empenta per 
tirar endavant la ciutat.  
 



 

No voldria acabar sense donar recolzament al senyor Sanabra en una 
afirmació que ha fet, totalment: volem una nova llei de finançament local. Estic 
totalment d’acord amb vostè, és una necessitat, però amb el que ara tenim, 
això no treu que amb el que ara tenim hàgim de fer més del que estem fent.  
Cal donar-li un gir a l’organització municipal, hem de ser capaços de poguer 
fer més amb el que tenim. 
 
I ara sí per acabar, demanaríem més rigor quan es parla de xifres.  El senyor 
Sanabra ens ha repetit dos vegades que les inversions dels darrers anys han 
estat 76 millons d’euros.  Fa pocs dies, en aquesta mateixa sala de Plens, es 
va donar a totes les associacions de veïns uns fulls on es parlava de les 
inversions que s’havien fet.  Ho tenim aquí davant.  Total inversions fetes: 89 
millons d’euros.  Jo demanaria que quan es parli d’aquestes coses es parli 
amb rigor i no es donguin les xifres de manera que es puguin entendre coses 
que no són.  També en el tema de les inversions insistir que es parla molt de 
les inversions que s’han fet, però crec que en cap moment s’ha parlat de les 
inversions que es donen de baixa.  Hi ha hagut dos anys consecutius, l’any 
2008 i 2009, que s’han donat els dos anys gairebé tres millons d’euros de 
baixa.  Vostès recorden aquell... el pavelló Isaac Gàlvez?  Aquest pavelló ja no 
hi és al pressupost, s’ha donat de baixa.  El pavelló de l’Arjau, ja no hi és al 
pressupost.  Per tant, concretem quan parlem d’inversions.  Primera, donem 
els números correctes i quan es donen de baixa inversions fem la mateixa 
publicitat que hem fet quan les hem anunciat.  Gràcies. 
 
Perdó, crec que no he dit el vot del nostre grup.  S’ha entès, per això, que 
votarem en contra.  Gràcies. 
 
La Sra. ARIADNA LLORENS marxa de la sessió i ja no torna. 
 
ALCALDE 
 
Ho intuíem.  Endavant, ara té la paraula el senyor Sanabra.. ai, el senyor Ruiz, 
disculpi. 
  
JUAN LUIS RUIZ 
 
Moltes gràcies.  Se sent?  Se sent?  Sí?  Senyor alcalde.  Bé, evidentment, 
des del grup municipal Socialista que donarem suport a la proposta de 
pressupost que avui se’ns presenta i que valorem molt positivament, i en tot 
cas sí que voldria, en nom dels meus companys i companyes, doncs fer un 
agraïment molt especial al regidor d’Hisenda pel seu rigor, el seu esforç, el seu 
treball i la seva dedicació durant aquests quatre anys, vuit anys, perdó. 
 



 

Entenem que aquest és un pressupost sensible i coherent amb els valors que 
defensem des de la nostra organització política.  No podem oblidar, ja s’ha dit 
de forma reiterada, doncs que vivim uns moments d’una certa dificultat i un 
context general difícil i complicat, però en tot cas nosaltres entenem que 
aquest govern municipal doncs ha estat a l’alçada de les circumstàncies.  El 
full de ruta ha estat clar durant aquests darrers anys: una especial atenció a 
qui més ho necessita, aquells col·lectius que més estan patint la situació actual; 
una gran inversió pública com a motor econòmic, generadora d’oportunitats i 
alhora també de llocs de treball; contenció fiscal, amb increment zero de taxes 
i impostos en els darrers dos anys; i contenció també en la despesa ordinària 
de l’Ajuntament, però optimitzant els recursos econòmics com hem fet amb el 
servei de neteja i recollida d’escombraries.  És per tant aquest un pressupost 
que prioritza de nou les polítiques socials, incrementant els recursos 
d’educació i treball i de serveis socials i salut, garantint, per tant, la cohesió 
social alhora que també genera noves oportunitats.  Entenem que aquest 
pressupost es troba al servei de les necessitats de la ciutat, com ho han estat i 
han esdevingut els passats pressupostos d’aquest passat mandat, durant 
aquests quatre anys, en els quals Vilanova i la Geltrú ha rebut una inversió 
d’exactament 89 milions d’euros, que han permès transformar-la i preparar-la 
realitzant nous projectes a tots els barris, amb una aposta clara pels serveis 
per a la millora de l’espai públic i de les polítiques socials.  Inversions que han 
permès impulsar i projectar el Pla de Barris al Nucli Antic i de realitzar 
projectes emblemàtics al barri de Mar, com la rambla de la Pau, el cobriment i 
reurbanització del torrent de la Pastera, o bé la millora del centre de la ciutat, 
convertint Vilanova i la Geltrú en la capital comercial del nostre territori.  
També impulsant projectes relacionats amb la innovació tecnològica, en 
matèria de dependències i amb la creació d’un viver econòmic a la tercera 
planta de Neàpolis a partir d’enguany.  Inversions fetes amb ambició de futur, 
com la Plataforma de Serveis a la Dependència, els dos nous centres cívics, 
un al Molí de Vent i l’altre a la plaça de la Sardana, el CAPI de Baix a Mar, 
l’Institut d’Educació Secundària de Baix a Mar -no de la Sínia de les Vaques, 
com s’ha dit-, l’escola Volerany, el nou auditori o el centre municipal d’esports i 
salut de la piscina. 
 
Es resolen també qüestions que no són menors per a la qualitat de vida, com 
la renovació d’enllumenats, l’arranjament de carrers i places o la millora dels 
serveis de neteja i de la jardineria.  Inversions fetes que responen al model de 
ciutat que nosaltres defensem.  Un model basat en una Vilanova i la Geltrú 
referent territorial, una Vilanova i la Geltrú que s’ha esdevingut capital 
econòmica, comercial, universitària i cultural del Gran Penedès, i que de ben 
segur encara ho serà més gràcies a les possibilitats que ens obre la nova C15.  
Un model de ciutat basat en un urbanisme amable i per a les persones, en un 
espai públic de qualitat, sense barreres arquitectòniques, eficient i sostenible 
mediambientalment. Un model de ciutat basat en l’equilibri territorial de la 



 

nostra ciutat.  Vilanova i la Geltrú n’és una de sola, d’aquí les diferents 
inversions a tots els barris que la conformen.  I un model d’una Vilanova i la 
Geltrú amb oportunitats per a tothom, una ciutat cohesionada socialment, una 
Vilanova i la Geltrú que avança amb qualitat d’oportunitats. 
 
El pressupost que avui es presenta és coherent amb aquest model de ciutat 
que defensem i és per això que li donarem suport. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Senyor Rodríguez, començo per vostè, perquè 
veig que el representant de la CUP no hi és, eh?... () després ja anirem...  A 
veure, exactament el pressupost, el que en diem pressupost ordinari, que 
també seria el total, no ha augmentat, ha disminuït.  I li explicaré perquè i amb 
la contestació segurament contestaré dos o tres intervencions, també una 
intervenció de la senyora Lloveras.  Al pressupost d’enguany hi posem lo que 
l’any passat hi havia a inversions de jardineria, que a llavorens s’ho havia... i 
hauríem de treure els 500.000 euros del Nucli Antic, la Llei de Barris, que l’any 
passat estava a inversions i per tant aquest any està a l’ordinari.  Per tant, si 
nosaltres agafem 61 milions i mig, que era el pressupost de l’any passat, i 
augmentem aquest 0... els 800.000 euros i aquests 500.000 euros, passaríem 
a tindre 62’8 milions sobre 62’5. O sigui, el pressupost realment disminueix. 
 
Vostè deia sobre Promoció Econòmica doncs de que hi ha una disminució de 
partides igualment com a Via Pública, que hi ha una disminució de partides, 
igual... bueno, com a Via Pública que amb el liquidat del 2010 hi ha partides 
que no arriben al que està pressupostat.  Vostè sap perfectament, ho sap 
perfectament, de que hi ha una cosa que a Intervenció en diuen vinculació de 
partides, per tant que en tot cas una partida que no s’hi arriba en posen una 
altra.  I quan nosaltres estem fent aquest pressupost, que normalment el 
comencem a fer al novembre, la liquidació encara no està feta, de fet 
l’acabarem aquesta setmana la liquidació.  Per tant, a llavorens normalment 
mantenim, a no ser que la regidoria ens digui el contrari, com alguna altra 
regidoria ens ho ha dit, mantenim el mateix valor perquè després aquesta 
vinculació fa pujar o baixar.  L’important és de que la totalitat de la regidoria 
disminueixi o quedi igual, o augmenti, no?  Li contesto ja, també quan vostè 
deia: és que a la jardineria hi ha 600.000 euros de més, no, a la jardineria no hi 
ha més.  Si vostè agafa lo que hi havia l’any passat i lo que hi ha aquest any, 
lo que havia l’any passat hi suma lo que hi havia al pressupost d’inversions i lo 
que hi ha aquest any, veurà que n’hi ha de menys.  I per què?  Perquè 



 

realment es va fer una licitació nova, on doncs com que sembla que la 
maquinària doncs ja estava amortitzada doncs es podia reduir i de fet doncs es 
va reduir, no? 
 
Les jubilacions anticipades, que vostè també ja ho va dir l’any passat.  Bueno, 
jubilacions anticipades en continuarem fent en l’aspecte de que hi ha un 
conveni signat i també hem de dir doncs que amb les expectatives de la llei 
que es va aprovar la setmana passada, doncs ha fet també doncs de que 
potser molta gent que es volia esperar, doncs ara no s’esperi per poguer-se 
jubilar anticipadament.  I aquí doncs segurament, quan vostè arribi als 60 anys 
potser pensarà diferent de lo que pensa ara. 
 
La qüestió és de que nosaltres dotem uns diners, perquè està pactat d’aquesta 
manera.  També, com li deia abans, de perquè vostè hauria de mirar si quan hi 
ha –li asseguro que des de Personal i des d’Hisenda ho mirem-, si quan hi ha 
una jubilació es cobreix o no es cobreix.  Si no es cobreix –allò que deia el 
senyor Arrufat, que no hi ha política de Personal, li deu semblar que no hi ha 
política de Personal-, si no es cobreix, benvinguda sigui per a Hisenda la 
jubilació anticipada, perquè paguem uns diners, és veritat, perquè està pactat 
per conveni, però ens estalviem 30 o 40.000 euros si no es cobreix.  I si es 
cobreix, de tota manera ens costa menys, perquè vostè sap que els 
funcionaris tenen allò que diuen dels triennis, els quinquennis i tot això, i 
normalment si entra una persona nova doncs entra a zero de triennis, per tant 
ens podem estalviar a l’any entre 4, 5 o 6.000 euros, depèn de l’antigüetat que 
tingui la persona que es jubila, no? 
 
Les intervencions... hi ha hagut una cosa que potser jo li he explicat abans i no 
li he explicat prou bé.  Cuidado, jo li he dit: les inversions a les millores de les 
escoles antiguament la Generalitat pagava el 50% i nosaltres l’altre 50%, quan 
al pressupost d’inversions, si no recordo malament, hi havia 100 o 150.000 
euros.  Va ser quan la Generalitat va deixar de pagar això, que nosaltres a 
llavorens pràcticament ens vam veure obligats a posar la totalitat, i d’aquí ve 
els salts, si mirem els pressupostos anteriors, dels 100 o 150 als 300.000 
euros, no? 
 
L’estudi de la PIVSAM sí que hi és, o sigui, això estava mirant () el senyor Ruiz, 
de que dintre del pressupost de la PIVSAM hi ha una veu que em sembla que 
diu “altres projectes”, que dintre d’aquesta veu doncs hi estaria... bueno, jo li 
responc lo que vostè m’ha dit, hi estaria contemplat això, no? 
 
Senyor Arrufat, vostè cada vegada que ha intervingut en aquest Ple ha dit el 
mateix: no hi ha projecte polític.  Vostè o la seva organització, no?  Bueno, tot 
depèn, no faré teoria, com ha fet la senyora Iolanda Sánchez abans, ni 
esmentaré cap autor, però faltaria veure aquí què vol dir per a cadascú el 



 

projecte polític.  Si projecte polític per al govern vol dir atenció a serveis socials, 
atenció a la dependència, en aquesta legislatura que ens ha tocat passar, 
disminució del pressupost, de la despesa corrent, manteniment de les 
inversions, donar feina a 3.500 persones en quatre anys, etc., etc., si això no 
és projecte polític, segurament per a vostès no ho és, però per a nosaltres sí 
que això és projecte polític.  Evidentment vostès poden dir una altra cosa i 
aquí no arribarem d’acord, que tampoc es tracta d’arribar d’acord, perquè 
vostès tenen una altra concepció segurament per al projecte polític. 
 
Neteja Viària.  Vostè també va dir l’any passat això de l’externalització, no?  I 
diu: és que ara hem comprat, o s’han comprat camions i cotxes i carritos, i tot 
això i tot això.  Escolti, això no ens ha costat ni un duro a nosaltres, això està 
dintre de la licitació.  Però si nosaltres tinguéssim la neteja viària, evidentment 
en un any no ens haguéssim pogut pagar no sé quants milions que deu valdre 
tota aquesta maquinària de cop, per tant la tenim de cop, tota... bueno, de cop, 
suposo que en tres o quatre mesos o en el temps que s’hagi implantat, la 
tenim tota, fruit de la licitació que hi ha.  I de tota manera jo diria que el 99% 
d’ajuntaments del país deuen anar equivocats amb aquesta idea, deuen anar 
equivocats, el 99% o jo diria que el 100% deuen anar equivocats, que tothom 
ha externalitzat aquesta feina, quan fa 50 o 60 anys passava el carro de la 
brossa, que anava amb un cavall i hi havia doncs tres escombriaires que en 
dèiem, i ara tothom ho ha externalitzat.  I dic tothom, eh? 
 
Un clàssic també d’aquest Ple, del dia d’avui, és lo del lloguer dels locals 
d’urbanisme, projectes i medi ambient, que ens costen 200.000 euros menys 
que l’any passat –ja ho ha reconegut algú-, perquè realment ho vam 
renegociar, i que si doncs aquesta regidoria estigués aquí al costat doncs no 
ens costaria res.  Però és clar, és una qüestió aritmètica, està aquí al costat... 
em sembla que l’altre dia el regidor de Projectes xifrava en 3 milions i mig 
poguer fer habitable això d’aquí al costat, no?  Per tant, els 3 milions i mig no 
hi són, i com que no hi són hem de continuar mantenint això.   
 
Senyora Lloveras, el pressupost és poc imaginatiu, no?, i hipotecat.  
L’amortització de... bueno, salto: les multes.  Això de les multes ja m’ho 
esperava, he portat un dossier expressament de les multes.  Miri, aquí en 
aquest Ple, em sembla que per unanimitat, vam traspassar la gestió de les 
multes i l’executiva a la Diputació, i el vam traspassar no perquè la Policia local 
posi més multes o menys multes, el vam traspassar perquè qui ha de pagar la 
multa un cop posada pagui, perquè la gent no pagava.  Recorden, això, no?  
L’any 2008 es van posar, quan dic multes pensin en multes de trànsit, en radar 
–perquè nosaltres diferenciem- i en les multes de la zona blava, tres conceptes.  
L’any 2008 es van posar 49.585 multes i se’n van cobrar a 30 de desembre de 
l’any 2008, 785.000 de diners.  L’any 2009 es van posar 45.778, i l’any 2010 
43.205, 6.000 menos que al 2008 al 2010.  Però a caixa a 31 de desembre en 



 

tenim 1.170.000, un 50% més que al 2008.  Jo diria que això va bé, això va bé.  
Ara bé, vostè diu: oh, és que l’any passat que vam dir que hi havia pendents 
1.658.000 euros, a llavorens això no ho cobrarem.  Miri, el 1.658.000 euros 
que el dia de la liquidació –jo ja els hi vaig dir- evidentment que no els 
cobrarem tots, és clar que no els cobrarem tots, per això es van donant de 
baixa durant l’any, doncs bé, durant l’any 2010, del 1.658.000 euros n’hem 
cobrat ja 531.000.  Per tant, l’any 2009 en vam cobrar cash un milló i mig, i 
500.000 el 2010, dos millons.  2008 785.000 euros, 2009 2 millons.  I n’hem 
donat de baixa 300.000, que quan surti la liquidació, que quan surti la 
liquidació aquests 300.000 euros sortiran de baixa. 
 
L’altre dia, a la Comissió Informativa algú em preguntava com pot ser que si la 
liquidació del 2010 són 4 millons d’euros de multes, només en poseu 2’7 al 
pressupost.  Evidentment que només en posem 2’7, en posem 2’7 perquè si 
poséssim els 4 hauríem de crear una veu, hauria de dir al pressupost “baixes 
previstes” de l’any anterior: un milló.  Bueno, nosaltres ho fem al revés, és 
possible que un altre regidor, en una altra ciutat és possible que ho facin d’una 
altra manera, que no ho discuteixo, però nosaltres ho fem al revés.  Per tant, 
nosaltres anem a la baixa.  Però el que sí consignem és el que hi ha.  Per tant, 
home, em sap greu que diguin o que pensin, una cosa és pensar i una altra dir, 
o una cosa dir-ho i és pensar-ho, que pensin que quadrem els pressupostos 
amb el tema de multes.  Quadraríem els pressupostos en el tema de multes si 
en comptes de 2’7 milions n’hi haguéssim posat 4.  I vostès no dirien res, ah, 
com que n’hi ha 4 al 2010 i n’hi ha 4 al 2011... I a lo millor si n’haguéssim 
posat 4 i mig tampoc dirien res.  () posar més multes, no dirien res.  Però no, a 
mi em sembla que... o sigui, l’exercici penso que el fem ben fet i quan arribi la 
liqui... en tot cas quan arribi la liquidació total ho veurem, no? 
 
Lo de jardineria ja ho he contestat abans, quan ().  Els interessos... les 
inversions.  Les inversions, matitsar que segurament si es mira la llista, que ho 
deu haver fet, de lo que es va presentar a la premsa, i això normalment ho 
fem... o sigui, quan el govern cada any diu les inversions que hi ha hagut a la 
ciutat, suma les inversions que s’aproven aquí amb les inversions que ens 
dóna la Generalitat.  Quan el regidor d’Hisenda presenta les inversions per 
aprovar, només pot portar les que realment passen pel pressupost de 
l’Ajuntament.  Jo no puc parlar dels no sé quants millons que val la Plataforma 
de la Dependència, perquè no passen per aquí, però si sumem aquests 76 
dels quatre anys, més la Plataforma i alguna cosa més, d’això deuen sortir els 
90.  Home, de veritat, home, no enredem, no enredem; en tot cas, si algú té 
aquest... però no és una cosa que es faci expressament, sinó perquè el govern 
presenta totes les inversions que es fan a la ciutat.  El regidor d’Hisenda 
només pot presentar les que passen per aquest Ple. 
 
 



 

ALCALDE 
 
Paraules.  Sí, sí, endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, no, només una segona ronda per puntualitzar alguns aspectes.  El primer 
és en referència a l’equipament juvenil, o sigui, enguany es reben 128.000 
euros d’una altra administració per a aquest equipament juvenil, que està dins 
el capítol d’inversions.  L’any passat se’n van rebre 100.000.  No és suficient 
això per començar les obres, per tant intuïm que no hi haurà equipament 
juvenil enguany i que en tot cas aquests diners es guardaran per quan hi hagi 
prou transferència de capital doncs per fer... des d’altres administracions per 
fer aquest equipament juvenil.  En tot cas, és una mica el mateix que passa 
amb els lloguers que paga l’Ajuntament per les seves dependències i els locals 
que manté buits, o a mig construir, que és que l’Ajuntament gasta 100.000 
euros l’any per un envelat i n’ingressa 100.000 també per al futur equipament 
juvenil, cosa que podria ser un... o sigui, que s’anul·la una mica una cosa amb 
l’altra, que si es pogués haver fet l’equipament juvenil bastant abans doncs 
serien tots uns diners estalviats.  En tot cas l’equipament juvenil o l’envelat de 
pedra, que és d’alguna manera com ho designem, com ho definim nosaltres.   
 
El regidor Sanabra ha dit que no... cada vegada que intervé el grup municipal 
de la CUP diem que no hi ha projecte polític.  Home, no ho sé, eh?, em sembla 
que matisem una mica més.  Cada vegada que intervenim nosaltres en aquest 
Ple diem que no hi ha projecte polític.  Em sembla que nosaltres hem matisat 
bastant bé les nostres intervencions al llarg d’aquests quatre anys.  Cada 
vegada que he intervingut en aquest debat d’avui?  He intervingut una vegada.  
Cada vegada que he intervingut... he intervingut una vegada en el debat de 
pressupostos d’avui. 
 
No diem que no hi ha projecte polític, diem que en tot cas en una situació de 
tensió social, d’augment de la pobresa, bueno, els esforços de contenció en 
determinades partides de regidories no ataquen, o no veiem nosaltres que 
ataquin o que dissenyin una proposta política.  I que més enllà de la proposta 
política que es va fer fa dos o tres anys de reforçar formació i de reforçar 
serveis socials, no s’ha avançat en el disseny de cap altra proposta política.  
S’arrossega des de fa dos anys la mateixa, no n’hi ha cap altra mentres la crisi 
i els diners del finançament, com he dit abans, del nou finançament local que 
no es farà, dels diners que han de venir de Madrid a través de l’Estatut que no 
vindran, de tota la resta d’esperances que hi ha posades en no sé quantes 
negociacions que no es faran, algú haurà de dissenyar la proposta política per 
avançar.  Dos anys reforçant formació i serveis socials.  Quina és la proposta 
ara, després de dos anys?  Quina proposta dissenyen aquests pressupostos?  



 

Ho hem preguntat en Comissió d’Hisenda, no és que ens amaguem a les 
comissions informatives i ara sortim amb aquest discurs.  Quins són els 
objectius polítics?  Contenció, se’ns ha dit.  Era l’objectiu polític.  Nosaltres 
demanem: calen altres objectius polítics en aquests pressupostos i en aquesta 
situació, perquè el problema de la ciutadania no és els comptes municipals, 
sinó que són altres.  Per tant, cal aquest esforç i per tant hi ha una sèrie de 
despeses, que nosaltres hem definit com a enquistades o no sé com ho hem 
dit en el discurs abans, que nosaltres haguéssim atacat.  Haguéssim atacat 
també altres despeses petites que veiem que no s’ataquen, entre d’altres –
també ho vam dir a la Comissió Informativa- haguéssim atacat la subvenció 
extraordinària que rep el grup principal de l’oposició; són petites despeses, 
però nosaltres ni l’haguéssim proposat al principi ni la mantindríem, perquè em 
sembla doncs que en situació de crisi, com a grup a l’oposició hi renunciaríem i 
com a govern proposaríem treure aquesta subvenció. 
 
De fet, el tema de les xifres que ha comentat la Neus al voltant de les 
diferències d’inversió segons si es diu al Diari o al Consell Municipal surt aquí... 
bueno, això no sé si és comú en tota la comptabilitat sempre, que cadascú 
llegeix les xifres que vol, o en tot aquest és aquest govern, però a nosaltres 
ens sembla que és bastant sovint que passen aquestes coses, però també 
llegint els pressupostos hi ha partides que són bastant exemplificants 
d’aquesta comptabilitat creativa, no?  Quan hi ha un pressupost de 580.000 
euros de subvenció a les entitats esportives, que és una entrada de 580.000 
euros a la vegada, perquè el que realment passa és que no se’ls hi cobra el 
lloguer, les taxes que estan estipulades per la utilització de les pistes 
esportives, per tant es pot colar com a subvenció a les entitats esportives el 
simple deixar que juguin a les pistes municipals que hem pagat entre tots.  
Amb la qual cosa apareixen 600.000 euros de cop en el pressupost i un pot 
argumentar, doncs, que dóna barbaritat de diners a les entitats quan l’únic que 
fa és donar les claus, per dir-ho d’alguna manera, dels equipa... exagerant, 
perquè hi ha... home, perquè hi ha un manteniment, etc., però en tot cas és 
com si es volgués fer veure que es cobren les taxes i després es donen com a 
subvencions.  És comptabilitat creativa també.  De cop apareixen 600.000 
euros més al pressupost, que no hi eren, que ningú els paga, que no van 
enrere i endavant. Home, que les entitats no els paguen i vosaltres no els 
doneu com a subvenció.  En tot cas és una entrada... o sigui, comptable 
només, que em sembla molt bé com a concepte, o no em sembla molt bé, però 
en tot cas apareixen 600.000 euros que no circulen amunt i avall. 
 
Bé, per acabar, tothom ha externalitzat la brossa, i nosaltres sabem que lluitem 
contra tota corrent traient aquest tema a debat, però pensem, i pensem en 
global que serà un tema a debatre en els propers anys, que estarà a l’agenda 
política i a l’agenda econòmica, estarà i diferenciarà bastant polítiques 
conservadores i polítiques de progrés, posar això a l’ull del debat polític també.  



 

Aquestes externalitzacions dels sistemes per exemple de brossa, per tornar-
les o en tot cas crear-ne serveis que puguin gestionar-se des dels municipis, 
mancomunats o no, però que pugui tornar a regular-se aquesta despesa, 
perquè resulta que totes les despeses es contenen, no?, i es conté la 
promoció turística, i es conté la despesa de no sé... totes les despeses es 
contenen, però clar, les que no es toquen són les que estan externalitzades, 
no?  Sacyr Vallehermoso no tindrà cap mena de contenció a la seva despesa, 
per entendre’ns, no?, perquè l’Ajuntament de Vilanova trinco-trinco li pagarà 
allò que va estipular al concurs, com no pot ser d’una altra manera, no?, allò 
que va estipular al concurs, mentres tots fem esforços de contenció.  Però ells 
no, ells rebran òbviament el que està estipulat en contracte.  Home, és injust, 
és injuts.  No sé si s’hauran de... de posar en debat aquesta privatització que 
hi ha hagut d’aquests serveis i en tot cas recuperar-los o mirar de fer sistemes 
mixtes de gestió, o en tot cas inventar-se noves clàusules, com que vagi a tant 
per cent de pressupost municipal, a tant per cent del pressupost municipal i 
que no suposi... alguna cosa que vagi en aquest sentit.  
 
Després, home, també és un clàssic, perquè ara d’alguna manera li retrauré 
que utilitzi la paraula clàssic, però és un clàssic que quan el regidor d’Hisenda 
intervé sobre una partida que reiteradament li hem dit que no hi estem d’acord, 
reiteradament li hem dit que hauria de corregir-se, reiteradament, des d’un 
grup o des de diversos, utilitza la paraula “és un clàssic”, com si això fos... com 
si nosaltres reiteréssim per plaer les partides que al nostre entendre s’haurien 
de solucionar i fa anys que arrosseguem.  És un clàssic, però “és un clàssic” 
no és una explicació de la partida dir que és un clàssic. 
 
I finalment farem en ferm la proposta, ja de cara al futur, la vam fer a la 
Comissió d’Hisenda i d’alguna manera l’hem arrossegat aquests quatre anys, 
el descontent de rebre doncs a última hora els papers dels pressupostos, etc., 
de després anar a Comissió Informativa... aquest descontent que hem 
expressat alguna vegada, que suposo que els deu sonar, i farem la proposta 
en ferm, proposem que quan es parlin els pressupostos els terminis intentin 
ser una mica més generosos, però sobretot la Comissió d’Hisenda compti, 
com a mínim, amb els principals regidors o els caps de les principals àrees, o 
sigui, els regidors que s’ocupen de les principals àrees, perquè sinó no 
avancem.  O sigui, el regidor d’Hisenda ens explica comptablement com ha 
quadrat el pressupost, correcte, correcte, o sigui, com a molt li podem trobar 
errors que després corregeix, però correcte, i després hem de fer un galimaties 
d’excursions amunt i avall per saber per on van les partides, com s’expliquen 
unes despeses o altres, aproximadament això... aquest mig milió d’euros 
aproximadament va per aquests conceptes, etc.  I no ens en acabem de sortir.   
 
I després que responguin les preguntes.  A la primera intervenció, a la 
Comissió Informativa vaig demanar, a la primera intervenció ho he demanat i 



 

continua sense quedar clar 365.000 euros per a la gestió de la grua, servei 
externalitzat.  No ens quadren.  O sigui, ho vam dir a la Comissió Informativa, 
o és una grua molt grossa i no la coneixem, o no ens quadra que es destinin 
365.000 euros l’any en això.  I aquests 365.000 euros és important la seva 
dimensió per entendre que s’ha augmentat 50.000 en Serveis Socials, 50.000 
en l’IMET, que no és gaire, que és positiu, que nosaltres ho hem valorat, és 
positiu i estem d’acord, però que no és gaire, que el es continua... els diners 
que no ens quadren d’aquests 365.000 van de l’ordre dels 150.000 euros que 
no ens quadra en aquest servei externalitzat, que equival a tot l’augment que 
ha fet l’Ajuntament en desenvolupament econòmic, en formació i en serveis 
socials. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Breument per tres puntualitzacions, però jo diria que són bàsicament 
dos... dos qüestions, no?  Una primera qüestió és la d’explicar com intentem 
mirar des del Partit Popular els pressupostos any rere any, no?, i dintre d’un 
mateix any, no?  Intentem fer-ho amb coherència, no?  És a dir, intentem no 
dir un any una cosa, un altre any una altra cosa, o en una intervenció una cosa 
i a la intervenció següent una cosa diferent, no?  I home, a vegades fins i tot jo 
reconec que a vegades és difícil, no?, mantenir aquesta coherència, perquè 
els entorns canvien i al canviar els entorns doncs també hem de canviar els 
posicionaments de cada u, no?  Però clar, jo lo que li demanaria al regidor 
d’Hisenda és intentar mantenir també una certa coherència en el discurs.  I 
nosaltres entenem perfectament l’explicació que vostè ens dóna respecte de 
l’estat d’execució del pressupost, quan nosaltres li diem: escolti’m, és que hi 
ha una partida que l’any anterior no s’ha consumit i en canvi aquesta no es 
rebaixa.  Nosaltres li diem això perquè quan la partida del costat creix, perquè 
en l’estat d’execució ha crescut, li diem, home, per lo bo i per lo dolent.  Si una 
creix i l’altra baixa ja estem d’acord en que una creixi, però fem que la del 
costat també baixi.  I per tant l’explicació que vostè ens dóna seria coherent si 
apliqués el mateix criteri tant amb la que creix com amb la que baixa, però no, 
només ho aplica en una i no en l’altra, no?  I això és lo que li venia a dir de la 
coherència. 
 
Miri, sobre la coherència també, nosaltres fins i tot estaríem... estem disposats 
a acceptar-li que el pressupost ha disminuït respecte de l’any passat, acceptar 
que en el pressupost ordinari hi han partides que l’any passat, l’exercici passat 
estava en el pressupost d’inversions.  Estem disposats a acceptar-li que això 
és així.  Si us plau, accepti vostè també que quan nosaltres històricament hem 



 

anat dient: els pressupostos que vostès ens presenten són deficitaris, perquè 
desvien despesa ordinària al pressupost d’inversions, també tenim raó, també 
tenim raó.  Bueno, reconegui-ho. “escolti’m, tenien raó, desviàvem despesa 
ordinària a inversions”.  Perquè porten... vostè deu portar vuit anys negant que 
es feia això.  Bueno, i avui ve i ens reconeix, sí, aquelles partides que estaven 
a inversions ara estan a ordinari.  Magnífic.  Miri, jo li reconec, reconegui’m 
també que els pressupostos anteriors eren deficitaris perquè hi havien 
despeses ordinàries.   
 
I la segona... tercera i darrera.  A mi em dóna la impresió que amb això del 
manteniment de les escoles i la PIVSAM vostè s’ha tret de la màniga el 
comodín del público, no?  Miri, porto el programa d’actuacions de la PIVSAM 
aquí, que ha aprovat la Junta avui, val?, i allà on diu els “altres projectes”, que 
suopso que... no miri el públic, escolti’m a mi, allà on diu “altres projectes”, 
“redacció de projectes”, diu: es preveu la realització d’altres projectes, entre els 
que destaquem reurbanització de carrers dintre el projecte global de 
Plataforma Única, pas de vianants sota la via en el carrer Llibertat, continuïtat 
en l’elaboració del Pla Local de l’Habitatge, redacció de la segona fase del Pla 
d’Habitatge, redacció de projectes encaminats al planejament d’urbanitzacions 
marginals, participació en fires -no miri el públic, miri’m a mi- Barcelona 
Meeting Point i Fira de Novembre i treballs encaminats a la promoció 
econòmica de la ciutat -ja se li ha acabat el comodí del públic- i aquests 
treballs revertiran en uns ingressos a la societat, etc.  És a dir, no parla de res 
de manteniment de les escoles.  Però encara li diré més, sap quin pressupost 
es preveu per fer tot això?  50.000 euros.  Si amb 50.000 euros s’ha de fer tot 
això i a més a més els 300.000 de manteniment de les escoles que vostès 
feien a l’exercici passat, ja m’ho explicaran, però em sembla que això no 
quadra.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras.  Gràcies, Santi Rodríguez. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Jo d’aquí un moment diré les meves conclusions, però només... només per 
acabar de puntualitzar algun tema de discusió que hi ha hagut.  En primer lloc, 
en quant a les inversions.  Crec que he dit que demanava més rigor, no he dit 
en cap moment que s’enredi, he demanat més rigor i això... així és com ho he 
dit.  I torno a insistir en el que he detallat.  Més rigor i sobretot aquelles obres 
que es publicita que es faran, que es publiciti igual també quan es decideix no 
fer-ho i es donen de baixa.  Això en quant a les inversions. 
 



 

Després, respecte a les multes estic il·lusionada, que veig que ja m’adivina els 
pensaments i tot, senyor Sanabra, i que ho portava molt ben preparat.  Amb la 
seva explicació m’he quedat parada, perquè de fet m’està donant la raó, crec.  
Si l’any passat ha cobrat, diu, realment al final un milló i mig, una cosa així, per 
què em posa pel pressupost que al 2011 2.700.000?  No ho entenc.  És a dir, 
m’està posant... m’està dient així de clar que per a l’any que vem estar posant 
al pressupost una xifra que no ha aconseguit mai.  Per tant, ojalà no 
s’equivoqui i realment sigui així, però nosaltres en dubtem.   
 
Jo crec que això són detalls i jo crec que lo important és lo que hem estat dient 
abans, que per a nosaltres no n’hi ha prou amb ajustar les despeses, cal 
prioritzar i cal fer molt més.  Calen més recursos que s’han de treure d’on sigui 
per ajudar les persones i per crear ocupació.  Cal una millor gestió municipal 
per poder fer més amb els mateixos diners.  I això creiem que aquest 
pressupost no ho garanteix.  Per aquest motiu nosaltres votem en contra. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Bé, jo, en tot cas només puntualitzar alguna... una qüestió que ha 
comentat amb relació a les contractacions de serveis.  I és veritat que és un 
debat de fons que es poden tenir posicions diferents i és llarg.  El que sí que 
també és cert que la diferència que hi ha entre unes i les altres no és que si 
són municipals els serveis prestats per l’Ajuntament es puguin reduir i ja està, i 
que en canvi si són externalitzats tens l’obligació de mantenir-los.  Perquè un 
percentatge, aproximadament el 70%, crec que això ho ha explicat en diverses 
ocasions a la Comisió Informativa el senyor Ruiz, és personal, i la resta és 
l’amortització de la maquinària que es compra.  I en aquest cas s’ha canviat 
tota la maquinària perquè efectivament la maquinària tenia dotze anys i la 
majoria dels camions estaven fets malbé i era necessari reposar-los.  Però les 
conseqüències d’una rebaixa de la prestació del servei per part de l’empresa 
concessionària és directament la disminució de personal, és directament 
proporcional en aquest cas, en el cas de que hi hagi una concessió.  Però en 
el cas de que l’Ajuntament tingui el personal, la reducció del servei també té 
una conseqüència, perquè el servei de neteja, el de jardineria, el de recollida, 
el fan bàsicament dos coses: una maquinària i un personal.  En conseqüència, 
no és que si és municipal diguis: rebaixi el 20% i ja està, i es rebaixa.  No, 
després passen coses i les coses que passen són doncs que hi ha un personal 
que està treballant i que, per tant, té conseqüències respecte d’ells, tres quarts 
del mateix en el cas d’una concessionària, més enllà d’entrar en el fons de si 
és millor un sistema o un altre.  Que és veritat que malgrat –com deia el 
senyor Sanabra- la immensíssima majoria dels ajuntaments de Catalunya han 
optat pel servei de l’externalització, això no significa necessàriament que no hi 
hagi una altra opció, que existeix, que és la que es presti el servei des de 
l’Ajuntament directament.  I tan legítima i raonable és la defensa d’una com 



 

l’altra i té unes coses a favor i en contra cada una d’elles.  Aquí no voldré 
entrar en el fons, però sí que... aviam, no, no, la disminució directa del servei 
de neteja tindria una conseqüència directa també en les persones que presten 
el servei, això és indiscutible, no té volta de full perquè, insisteixo, hi han 
només dos actors que són la maquinària i el personal. 
 
Jo crec que s’ha expresat molt clarament quins eren els tres eixos, no?  I el 
primer eix és clarament el de la reducció de la despesa corrent.  El de la 
reducció de la despesa corrent com ha de fer qualsevol empresa, institució, 
família, persona, que viu una situació com la que s’ha viscut aquests darrers 
anys, en els quals hi ha una reducció dels ingressos corrents de l’Ajuntament.  
I des del 2008, amb més encerts o errors, la prioritat va ser triple: per una part 
la reducció de la despesa corrent, com deia, però per una altra reconegut amb 
més o menys entusiasme, també l’increment de les partides destinades a ajut 
a les persones que tenen dificultat.  Perquè necessàriament l’Ajuntament ha 
d’optar per prioritzar aquestes polítiques.  Que s’ha anat fent des de fa anys, 
perquè l’increment de les partides no cal referenciar-les només respecte de 
l’any anterior, sinó també respecte de l’anterior i de l’anterior i de l’anterior, de 
tots els anys, i ja en fa molts, que s’estan prioritzant les polítiques socials, les 
polítiques d’educació, les polítiques de foment del treball.  Aquest era el segon 
eix que s’ha explicat, i no em vull estendre.  I el tercer... el primer era el de la 
reducció de la despesa corrent, el segon el de l’ajut a les persones que tenen 
dificultats, que no poden seguir, i el tercer el del suport, el de l’aposta per la 
inversió pública.  I això és el que explica que hi hagi hagut aquest increment 
exponencial de la inversió pública aquests anys a la ciutat.  Per una part 
perquè genera activitat econòmica, en segon lloc perquè crea serveis i 
equipaments necessaris per a la ciutat.  I és una evidència, insisteixo, amb 
més encerts o errors, però és una evidència que a la ciutat s’ha fet una 
inversió intensa, notable, necessària, amb tants i tants equipaments i serveis i 
reurbanitzacions al conjunt de la ciutat.  Amb una orientació, el de garantir la 
cohesió social de la ciutat, i per això jo sóc partidari de que si una 
administració no presta el servei que ha de prestar, en aquest cas el fer un 
Centre d’Atenció Primària, l’Ajuntament faci el que pugui per fer possible que 
aquest Centre d’Atenció Primària sigui una realitat a la ciutat.  Perquè més 
enllà de la queixa tenim més obligacions.  I per tant ratifico aquest compromís 
necessari de poder fer el possible des de l’Administració local per prestar els 
serveis, malgrat no siguin de competència estrictament municipal, perquè no 
ens podem limitar a fer-ho.  Per tant, inversió per garantir equipaments públics, 
en educació, en salut, en dependències.  Aquest és el que explica el per què hi 
ha aquest decalatge entre el que va... el paper que es va donar i el pressupost 
municipal que estava explicant el senyor Sanabra.  Però era una cosa que es 
deia, eh?, per això ell deia que no s’enredava en el sentit de que en el paper 
que es va donar efectivament hi havia clarament quines eren les partides i en 



 

aquest cas la residència era la diferència aquesta de preu de la que estem 
parlant, que és aproximadament de 13 millons d’euros. 
 
Per crear serveis públics, inversió per crear equipaments al servei dels serveis 
públics essencials que necessita la ciutat.  Però també inversió per generar 
activitat econòmica, i també inversió al servei de l’activitat econòmica, al servei 
de la recerca, al servei del comerç reurbanitzant tot el centre de la ciutat, al 
servei del turisme també, amb una aposta de futur reurbanitzant el Nucli Antic, 
el barri de Mar, totes les inversions que es fan al centre de la ciutat.  Inversions, 
en definitiva, per posar al mapa i per dotar de més oportunitats a la ciutat.  
Cohesió social, cohesió territorial, serveis públics essencials i també 
oportunitats per a la ciutat. 
 
Sens dubte, en una situació de crisi, inevitablement és evident que les coses 
no són fàcils i que hi han moltes opcions.  Però se n’han pres d’opcions i molt 
clarament determinades en aquesta direcció.  Per tant, és per això que crec 
sincerament que es tracta d’un pressupost adequat, necessari, i el que la ciutat 
necessita en aquests moments en les circumstàncies que té.   
 
Passem, si els hi sembla, a la votació.  Vots a favor del pressupost municipal?  
Vots en contra?  S’aprova amb els vots del govern i els vots en contra de la 
resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
  Vots en contra: CIU, PP i CUP (11) 
 

    7. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS DE SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2011. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número set, perquè el sis recorden que ja l’hem fet, que és 
les bases de la convocatòria d’ajuts de suport a projectes de cooperació 
internacional al desenvolupament 2011. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està plenament implicat i identificat amb la 
lluita per un món més just i solidari amb l’objectiu que totes les persones 
gaudeixin d’una vida digna. Prova d’aquest compromís és que la institució 
municipal destina des de l’any 2007 l’1% dels ingressos propis a donar suport 



 

al treball de les ONGDs amb els països del Sud,  així com a la sensibilització 
al nostre entorn més immediat. 
 
El 60% del pressupost total de Cooperació i Solidaritat es destina a 
subvencionar els projectes de desenvolupament que realitzin les ONGDs i 
entitats de Vilanova i la Geltrú. Aquests projectes s’han de realitzar amb la 
participació dels beneficiaris per tal que siguin subjectes actius en el procés de 
canvi de la seva pròpia realitat social.  
 
Els requisits que han de reunir les entitats, així com els projectes per poder 
optar a subvenció, queden recollides a les Bases de Suport a Projectes de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament, aprovades per la Comissió 
Tècnica del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat el dia 12 de gener de 
2011. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Aprovar les Bases de Suport a Projectes de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament destinat a entitats locals de cooperació. 
 
SEGON. Aprovar la convocatòria de subvencions per als esmentats projectes 
per a l’any 2011.  La quantitat màxima total que es destinarà a aquestes 
subvencions serà de 130.000 € per a l’exercici 2011, amb càrrec a la partida 
pressupostària 07.169.48000, Cooperació i Solidaritat. 
 
TERCER. Sotmetre aquestes bases a informació publica per un termini de vint 
dies, mitjançant la seva publicació en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
QUART. Facultar la regidora de Cooperació i Solidaritat per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.” 
 

 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE 
SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2011 
 

 

1. Objecte de la convocatòria 
 
És objecte d’aquesta convocatòria la concessió de subvencions per a projectes de 
cooperació al desenvolupament amb països del Sud que realitzin les ONGDs i entitats 
locals sense afany de lucre. 
 



 

El present document descriu les bases que regiran l’esmentada convocatòria. 
 
2. Sol·licitants 
 
Poden sol·licitar subvenció aquelles entitats o ONGDs sense afany de lucre que 
acompleixin els següents requisits: 
 

a) Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats d’aquest 
Ajuntament amb anterioritat d’almenys un any a aquell en el qual se sol·licita la 
subvenció i, per tant, disposar de seu social o delegació a la ciutat de Vilanova 
i la Geltrú. 

b) Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la 
realització d’activitats i projectes de cooperació i solidaritat amb els països del 
Sud. Si en els estatuts de l’entitat no hi consta aquesta finalitat, es podrà 
presentar l’acord adoptat per assemblea relatiu a la voluntat de realitzar 
projectes de cooperació al desenvolupament. 

c) Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, 
dins del termini marcat en la convocatòria i d’acord amb les bases aprovades 
l’any de la sol·licitud. 

 
La present convocatòria no atendrà projectes provinents d’aquelles entitats o 
ONGDs sense afany de lucre que no acompleixin els tres requisits anteriorment 
esmentats. 
 
3. Projectes de cooperació al desenvolupament 
 
Els projectes de cooperació al desenvolupament que es presentin a la present 
convocatòria han de complir els següents requisits: 
 

a) Que tinguin per finalitat la cooperació al desenvolupament.  
b) Que a la sol·licitud del projecte presentat hi consti la previsió de finançament 

de la totalitat dels recursos econòmics externs per a la realització del projecte. 
c) Que hi hagi coherència amb els objectius establerts i l’acció proposada i 

claredat en la formulació del projecte i el pressupost presentat. 
d) Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials 

necessaris per realitzar el projecte i assolir els resultats esperats.  
 
4. Criteris de valoració de projectes de cooperació al desenvolupament 
 
4.1.  Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents: 
 

En relació amb l’entitat: (màxim 20 punts) 
 

a) Accions de sensibilització realitzades en el municipi de Vilanova i la Geltrú 
durant l’any anterior a la convocatòria. S’acreditarà amb la presentació d’una 
breu memòria de les activitats realitzades per l’entitat a Vilanova i la Geltrú. 
(Fins a 9 punts) 

b) Assistència i participació en les activitats promogudes pel Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Fins a 9 punts) 



 

c) Es valorarà que l’entitat pertanyi a la Federació Catalana d’ONGD o xarxes 
similars. Per a aquelles que no pertanyin a cap xarxa es tindrà en compte que 
en el seus estatuts consti que es regiran pel codi ètic i de conducta de la 
Federació Catalana d’ONGD o altres xarxes similars. (Fins a 2 punts) 

 
En relació amb el projecte de cooperació al desenvolupament: (màxim 80 
punts) 
 
Les característiques que hauran de reunir els projectes de cooperació al 
desenvolupament són les següents: 
 

• Han de generar canvis cap a estructures justes que permetin el dret de les 
persones a una vida digna, tot intentant eradicar la pobresa al món. 

• S’han de desenvolupar amb la participació directa i continuada dels 
beneficiaris en el sentit que siguin subjectes actius i protagonistes en el 
procés de canvi de la seva pròpia realitat social. 

• Han de generar i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos 
materials de les comunitats beneficiàries, contribueixin a la millora de la 
qualitat de vida. 

• Han de ser promoguts per organitzacions socials dels països del Sud i 
fonamentar-se en l’equitat i el desenvolupament sostenible. 

 
Els criteris que es tindran en compte per a la valoració dels projectes de cooperació 
al desenvolupament són els següents: 
 
La finalitat. El projecte ha d’anar orientat a eradicar la pobresa i a fer possible la 
consecució dels objectius del mil·lenni, però des d’una visió no assistencial i sí 
constructiva de recursos propis. (Fins a 8 punts). 
 
La contrapart local. Els projectes han ser formulats per les organitzacions socials 
dels països del Sud que, com a contraparts, ofereixin garanties suficients per 
aconseguir els objectius previstos. Es valorarà tant el tipus d’activitats de la contrapart, 
com l’experiència i capacitat de l’entitat per obtenir recursos. (Caldrà presentar els 
estatuts i una memòria narrativa i econòmica recent de la contrapart). (Fins a 10 
punts) 
 
El marc geogràfic i justificació del projecte. Descripció del context socioeconòmic i 
polític del lloc on es desenvoluparà el projecte. Es valorarà la participació de la 
contrapart en la identificació del problema. (Fins a 3 punts) 
 
Coherència del projecte. La relació entre els objectius plantejats i els resultats 
esperats, les activitats proposades, els recursos necessaris i el cronograma previst. 
(Fins a 25 punts) 
 
Viabilitat del projecte. La capacitat dels beneficiaris de poder assolir la continuïtat 
del projecte un cop finalitzat el suport extern. (Fins a 14 punts) 
 



 

Seguiment. Mecanismes i informes de seguiment que permetin avaluar l’avenç del 
projecte. (Fins a 9 punts) 
 
La participació i implicació de les persones a les quals va dirigit el projecte. 
(Fins a 8 punts) 
 
El treball continuat i la presència de l’ONGD en el mateix país. (Fins a 3 punts) 
 
 
4.2.  Per a poder rebre la subvenció s’hauran d’haver obtingut almenys 50 punts, dels 

quals com a mínim: 
 

• 4 punts siguin provinents de la finalitat del projecte, que 
• 5 punts siguin provinents de la contrapart del projecte, que 
• 12,5 punts siguin provinents de la coherència del projecte, i que 
• 10 punts siguin provinents de la viabilitat del projecte.  

 
 
4.3.  El valor de cada punt es calcularà dividint la quantitat total del pressupost 

destinat a subvencionar projectes de cooperació per la suma dels punts totals 
obtinguts una vegada efectuada la valoració de tots els projectes. 

 
5. Presentació de sol·licituds i documentació a aportar 
 
5.1.  Presentació 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOP. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Pl. de la Vila, 8, 
08800, Vilanova i la Geltrú) mitjançant el model normalitzat  que es facilita a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana i/o a través de la pàgina web de l’Ajuntament 
(http://www.vilanova.cat). 
  
Sempre que sigui possible, la sol·licitud de subvenció també s’haurà de presentar en 
format electrònic a la regidoria de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, sense que això tregui de l’obligatorietat de presentar la sol·licitud per 
registre. 
 
En cas que la documentació de les sol·licituds sigui incorrecta o incompleta es 
notificarà a l’entitat interessada. Aquesta tindrà 10 dies naturals després de la 
notificació per a la presentació de la documentació requerida. Si en aquest 
període no ha esmenat l’error o la mancança, s’arxivarà la sol·licitud sense cap altre 
tràmit. 
  
Les entitats sol·licitants podran demanar subvenció només per a un únic projecte de 
cooperació al desenvolupament per convocatòria.  
 



 

5.2. Documentació a aportar 
 

� Formulari del projecte (annex 1). 
� Acord de l’entitat concretant la voluntat d’engegar l’acció de cooperació al 

desenvolupament proposada, en el cas de les entitats ciutadanes que no 
siguin ONGDs. 

� Còpia dels estatuts de la contrapart (si aquesta documentació ja s’ha presentat 
anteriorment, la contrapart continua essent la mateixa i no s’han produït canvis 
en els seus estatuts, no cal tornar-los a presentar). 

� Memòria general d’activitats de l’entitat, però fent èmfasi a les activitats de 
sensibilització realitzades a Vilanova i la Geltrú, i balanç econòmic de l’entitat 
sol·licitant corresponents a l’exercici anterior al de la convocatòria.  

� Memòria narrativa de les activitats que realitza la contrapart així com un breu 
resum de la memòria econòmica recent de la contrapart. 

� Si l’entitat pertany a la Federació Catalana d’ONGD o a xarxes similars, 
document que ho acrediti. O bé documentació provatòria de la voluntat de 
l’entitat de regir-se pel Codi Ètic de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament (No caldrà tornar a presentar aquesta documentació si ja 
s’ha presentat anteriorment). 

� Full de transferència bancària (Annex 2). 
 

5.3  La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació 
d’aquestes bases. 

 
6. Import màxim de les subvencions 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no subvencionarà més del 75% del total de cost 
anual del projecte. 
 
Com a mínim un 10% del cost del projecte ha de ser finançat amb recursos provinents 
de l’ONGD que demana la subvenció, o bé de la contrapart.  
 
Com a màxim el 10% dels recursos rebuts de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es 
podran destinar a costos indirectes, entenent-se com a tals aquells que són propis del 
funcionament regular de l’entitat i de la seva contrapart i s’hauran d’imputar durant el 
període d’execució. 
 
L’import de la subvenció es calcularà multiplicant el total dels punts obtinguts pel preu 
de cada punt. 
 
Si l’import sol·licitat pel projecte resulta ser inferior a la quantitat que li correspon per 
puntuació, es concedirà com a màxim l’import sol·licitat. 
 
7. Resolució de la convocatòria 
  
Les resolucions seran dictades i notificades als ens interessats en el termini màxim de 
tres mesos comptats des de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds.  
 



 

8. Forma de pagament 
 
El pagament de les subvencions atorgades es realitzarà en un sol termini un cop 
aquesta hagi estat concedida, i es farà efectiu en el termini màxim de 45 dies a partir 
de la resolució. 
 
9. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Les entitats que hagin rebut la subvenció es comprometen a: 
 

a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores. 
b) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga el suport en els terminis indicats en la 

convocatòria. 
c) Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que l’Ajuntament pugui 

fer difusió del projecte, a l’igual que el permís per publicar les fotografies i el 
nom de la persona autora. 

d) Facilitar, previ requeriment per escrit, la informació que sigui necessària per a 
la comprovació de l’efectivitat de la subvenció. 

e) Participar en les activitats de difusió i sensibilització del projecte. 
f) Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 

el compliment de les obligacions establertes en aquestes bases mitjançant la 
presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, i s’han de 
justificar les causes que l’originen. 

g) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant, com un 
canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació 
que tingui transcendència per al seguiment del projecte.  

h) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, 
sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, l’entitat beneficiària caldrà que 
faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

i) Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans 
de la justificació. 

 
10. Justificació de la subvenció 
 
Una vegada rebuda la subvenció, l’entitat haurà d’executar i justificar la subvenció en 
el termini màxim de 14 mesos a partir de la data de transferència dels fons concedits 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  En el cas que no sigui possible, es podrà 
demanar una pròrroga. 
 
A la justificació s’hi adjuntarà la següent documentació: 
  

a) Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts, d’acord amb les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció, i  



 

b) Les factures originals o altres documents de valor provatori equivalent per 
l’import de la subvenció rebuda.  

 
Abans que acabi l’any en què s’ha atorgat la subvenció, es presentarà un breu 
informe de l’avenç del projecte així com la justificació de la transferència de l’import de 
la subvenció concedida a la contrapart. Si aquesta documentació no s’ha presentat 
dins del termini, l’entitat podrà sol·licitar una pròrroga màxima de 6 mesos. 
 
Si la documentació presentada com a justificació no compleix els requisits, es 
notificarà a l’entitat, per tal que en un termini de 10 dies naturals pugui esmenar-la. Si 
aquesta esmena no es produeix, hi haurà penalització per a les sol·licituds dels tres 
anys següents. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, gener de 2011 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, es tracta, com any rere any des d’aquest mandat estem fent doncs 
l’aprovació de les bases per a la convocatòria d’ajuts i suports a la cooperació.  
Creiem ademés, i també en aquest Ple que és el Ple de pressupostos, 
important que com a Ajuntament mantinguem, seguim apostant per allò que 
vam fer en el seu dia, jo crec que d’una forma unànim, que és que el nostre 
Ajuntament passés del 0’7% de cooperació a l’1% de cooperació, i que per 
tant avui també treballar per la cohesió social no és una qüestió exclusivament 
de la nostra ciutat, sinó més enllà, fronteres més enllà, i per tant doncs aquest 
és una eina, un instrument factible per fer concretament doncs que la nostra 
ciutat es solidaritzi, cooperi i pugui desenvolupar a través de la Xarxa d’Entitats, 
de tot el suport de les ONGs que volen fer possible doncs que altres persones 
en el món doncs puguin viure en desenvolupament.  En tot cas és una 
proposta que, com saben, reiteradament es realitza en el si de la comisió... de 
la comisió tècnica i participativa que es fa del Consell de Cooperació, proposta 
doncs que després té el seguiment tècnic, i que els projectes aquests reitero 
doncs es valoren a partir d’aquestes bases i els valoren els tècnics municipals i 
es dóna compte després al Consell de Cooperació, i després al Ple. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Paraules?  Passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 



 

    8. SERVEIS A LA CIUTAT. CESSIÓ A LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-GARRAF I AIGÜES TER 
LLOBREGAT DE LES CANONADES: RAMAL DE VILANOVA I DE 
SANTA MARIA, D’ABASTAMENT D’AIGUA. 

 
ALCALDE 
 
El punt número vuit és la cessió a la Mancomunitat Penedès Garraf de les 
canonades ramal de Vilanova i de Santa Maria, d’abastament d’aigua. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 14 de desembre de 
2009, va aprovar el contracte per l’establiment de les condicions de 
subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta aplicable al municipi 
de Vilanova i la Geltrú a partir dels punts d’abastament núm. 166, 167 i 168, i 
es va establir en la seva clàusula vuitena el següent: 
 
Vuitena. Cessió de drets damunt instal·lacions municipals 
 
Atesa la nova configuració de la xarxa d’abastament en alta després de la construcció 
a càrrec d’ATLL de la canonada de diàmetre 500 mm, d’on surten les derivacions cap 
als tres punts d’abastament anteriorment descrits, esdevé necessari, amb la finalitat 
d’explotar unitàriament la nova xarxa, la integració a la xarxa en alta Ter Llobregat 
dels següents trams de conducció:  
 

• tram de canonada de 600 mm. adscrita fins ara a l’abastament en baixa, 
que discorre entre el dipòsit de Costa de 20.000 m3, que gestiona ATLL i el 
dipòsit municipal de 3000 m3, gestionat per la Companyia, titularitat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; 

• tram de 250 metres de canonada de 160 mm, adscrita fins ara a 
l’abastament en baixa, que discorre entre el dipòsit municipal de 800 m3 de 
Santa Maria, gestionat per la Companyia i la nova canonada d’alta de 500 
mm, construïda per ATLL.  És igualment titularitat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
La citada integració es durà a terme mitjançant la signatura del o dels corresponents 
actes jurídics de transmissió de la plena titularitat i de cessió d’ús, que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, Aigües Ter Llobregat i la Mancomunitat Penedès-Garraf es 
comprometen a subscriure dins el termini de 12 mesos següents a la signatura del 
present contracte, on s’establiran les condicions i règim al qual s’ha de subjectar 
l’esmentada transmissió i cessió de drets pel preu que, en concepte de 
contraprestació econòmica, s’estableix en 238.823,5 €, IVA exclòs.  
 
Mentrestant, l’Ajuntament autoritza ATLL a utilitzar l’esmentada instal·lació com a 
integrada a la xarxa bàsica, si bé es pacta com a condició resolutòria de la present 
autorització l’incompliment culpós per part d’ATLL del termini pactat en l’anterior 



 

paràgraf, excloent-se en conseqüència el retard produït per a l’atorgament de les 
necessàries autoritzacions administratives per part d’altres Administracions de 
l’alienació i adquisició. Aquesta autorització té efectes des de la data de signatura del 
present contracte per raó de la funcionalitat del servei públic que presta ATLL i sens 
perjudici dels actes de caràcter jurídico-patrimonial que calgui realitzar i tramitar, 
d’acord amb l’actual estat de conservació i manteniment de la mateixa, assumint a 
partir d’aquest moment ATLL la responsabilitat de dur a terme les actuacions 
relacionades amb la seva explotació, conservació i manteniment.   
  
Atès que per informe de la gerència de la Companyia Municipal d’Aigües de 26 
de gener de 2011, es justifica la conveniència i l’oportunitat de cedir, en 
compliment de la clàusula abans esmentada, el dret d’ús dels ramals de la 
Costa i de Santa Maria a ATLL, i la titularitat a la Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès Garraf, per tal d’unificar en aquesta entitat la titularitat de les xarxes 
d’abastament d’aigua potable en alta. 
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de 6 de setembre de 2004, es van 
adscriure a la Societat Municipal d’Abastament d’Aigua de Vilanova i la Geltrú, 
SAM, entre d’altres, els béns de domini públic consistents en les canonades de 
conducció d’aigua potable de l’anomentat dipòsit de la Costa a dipòsit número 
3 i la mina de Santa Oliva a dipòsit de Santa Maria, essent la denominació 
actual ramal de la Costa i ramal de Santa Maria.  
 
Atesa la necessitat de regularitzar jurídicament i administrativament aquesta 
situació, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament de 6 de 
setembre de 2004, pel qual es van adscriure a la Companyia Municipal 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, els béns de domini públic consistents en 
les canonades de conducció d’aigua potable denominades dipòsit de la Costa 
a dipòsit núm. 3 i mina de Santa Oliva a dipòsit de Santa Maria, actualment 
redenominats com ramal de Vilanova i ramal de Santa Maria, d’acord amb la 
descripció que es fa al següent apartat. 
 
SEGON. Cedir l’ús i explotació onerosa a AIGÜES TER LLOBREGAT, en 
endavant ATLL, dels següents ramals de titularitat municipal: 
 

a) El ramal de Vilanova distribueix l’aigua de consum humà des de la seva 
posada en servei l’1 d’octubre de 1998. La canonada subministra aigua 
en alta des del dipòsit de la Costa d’Aigües Ter Llobregat, fins al dipòsit 
número 3, de Vilanova i la Geltrú. L’aigua subministrada per aquest 
ramal es queda tota al municipi. El ramal de Vilanova és de diàmetre 
nominal de 600 mm i té una llargada de 2.949 metres. 

 



 

b) El ramal de Santa Maria (DN 160 mm) distribueix l’aigua des de la 
canonada DN 500 d’Aigües Ter Llobregat fins al dipòsit de la 
urbanització de Santa Maria. Té una llargada de 293 metres i es va 
posar en servei l’1 de juliol de 1999. 

 
La present cessió comporta la desafectació de les instal·lacions al servei 
d’abastament d’aigua domiciliari competència de l’Ajuntament i la conseqüent 
afectació al servei públic d’abastament d’aigua en alta que es presta a través 
de la xarxa regional Ter Llobregat, de conformitat amb el Decret Legislatiu 
3/2003, d’aprovació del text refós de la legislació en matèria d’aigua de 
Catalunya i resta de normes i convenis aplicables. Alhora, comportarà la 
cessió de la seva titularitat a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, 
en endavant la Mancomunitat, segons s’acorda en l’apartat QUART.   
 
La present cessió s’efectua, per tant, condicionada a que el destí de les dites 
instal·lacions sigui l’abastament d’aigua a poblacions competència d’ATLL, 
sens perjudici del règim de titularitat de les mateixes.  
 
La present cessió s’instrumentarà a través d’acta administrativa, sens perjudici 
que ATLL sol·liciti la seva protocol·lització davant Notari. En aquest cas, les 
despeses derivades de la intervenció de Notari correran a càrrec d’ATLL.  
 
TERCER. Percebre com a prestació econòmica per l’esmentada cessió la 
quantitat de 238.823,05 €,IVA exclòs, que ATLL farà efectiva a l’Ajuntament en 
el moment en què es formalitzi aquesta cessió mitjançant el lliurament de xec 
a nom de l’Ajuntament de Vilanova.   
 
QUART. Aprovar la mutació demanial subjectiva dels béns descrits a l’anterior 
punt primer a favor de la Mancomunitat, a la qual se li transmet la titularitat 
plena de les instal·lacions i, per tant, de l’exercici de les potestats inherents 
legalment reconegudes. 
 
Aquesta transmissió de titularitat s’efectua amb les següents condicions: 
 
.-  La Mancomunitat haurà de respectar el dret d’ús del que resulta ser titular 

ATLL en funció de l’apartat segon d’aquest acord.  
 
.-  La Mancomunitat integrarà els béns cedits en la xarxa d’instal·lacions en 

alta a les comarques del Penedès i Garraf de la qual actualment n’és titular.  
 
.-  S’instrumentarà la present transmissió a través d’acta administrativa.  
 
CINQUÈ. Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament per la signatura dels documents 
que siguin necessaris per a la formalització dels pactes objecte del present 



 

acord, així com qualssevol altres complementaris o de desplegament dels 
mateixos.  
 
SISÈ. Notificar el present acord a la Mancomunitat Penedès-Garraf, a Aigües 
Ter Llobregat i a la Companyia Municipal d’Aigües, SAM.” 
 
ALCALDE 
 
Bé, això s’ha explicat a diverses comisions, no sé si requereix de més 
aclariment.  Doncs passaríem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  12. MOCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DE L’ESPAI NATURAL DE LA 
PLATJA LLARGA, LA MILLERA I EL MAS DE L’ESQUERRER. 

 
ALCALDE 
 
Passem a l’apartat de mocions.  Respecte de les mocions els hi faig dos 
suggeriments, un és que passem com a primera moció la que fa referència al... 
la presentada per la CUP sobre Platja Llarga, i a més... més que res perquè hi 
ha una petició de paraula per part de... si els hi sembla bé, eh?, ho dic perquè 
normalment intentem quan hi ha una petició de paraula que sigui la pimera, 
per part de l’entitat, no?, que demana la paraula, que és l’APMA en aquest cas.  
I l’altre és que després fem com a moció la de Santa Maria de Cubelles, i la 10 
i l’última la fem junta, perquè fa referència al mateix tema i per tant em sembla 
que seria reproduir dos debats i em sembla que seria bastant estèril, no?  Els 
hi sembla bé, doncs?  Sí?, doncs molt bé. 
 
Miri, han demanat la paraula en aquesta moció, la que fa referència a la Platja 
Llarga, l’Agrupació per la Protecció del Medi Ambient i a tal efecte doncs té la 
paraula durant 10 minuts el seu representant, el senyor Xavier Roset. 
 
XAVIER ROSET 
 
Sí, bona nit. 
 
Benvolguts regidors i regidores, la majoria dels que avui som aquí perquè es 
defensi la nostra proposta que vàrem participar a la Plataforma Salvem Platja 
Llarga del 2004.  Som part d’aquella societat civil vilanovina que es va resistir 
a creure que era inevitable continuar construint per sistema a les nostres 
platges. Tampoc estàvem d’acord que els municipis haguessin de sobreviure 
econòmicament lligats a l’edificació indiscriminada del territori.  



 

 
A causa de l’acció de tots els que s’ho van creure, la Platja Llarga es va poder 
preservar de la urbanització com a resultat d’aquella campanya impulsada des 
de la societat civil i que va culminar l’any 2006 amb els tres convenis que tots 
coneixeu, signats entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’empresa 
promotora, Subirats Berenguer, SA i l’INCASOL –adscrit a la Generalitat de 
Catalunya-. 
 
La campanya per salvar la Platja Llarga proposava la creació d’un espai 
natural protegit, constituït no només per la Platja Llarga, sinó també pels 
espais adjacents de la Millera, el Mas de l’Esquerrer i una petita part, la més 
occidental, de l’Ortoll. La campanya reclamava també que aquest espai natural 
estigués connectat amb el parc del Foix i altres espais naturals, connexió que 
es faria a través d’un connector natural situat al voltant del torrent de Santa 
Maria. 
 
Tots érem conscients que aconseguint tot això multiplicaríem el valor natural i 
patrimonial de la nostra vila, que disposaria com altres de Catalunya de grans 
valors naturals, com la presència d’espècies nidificants protegides –entre les 
quals el corriol camanegre-, o ecosistemes protegits per la Directiva Hàbitats –
com el salicorniar o les comunitats de duna i reraduna- que amb l’esforç d’uns 
quants hem aconseguit recuperar. Valors que en aquells moments eren riota 
d'alguns, que fins i tot feien acudits de mal gust. 
 
Però sobretot pel bon sentit de l’alcalde, la Regidoria de Medi Ambient i la 
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, vam aconseguir els convenis signats 
entre l’ajuntament, el promotor i la Generalitat on s’establien uns acords lligats 
a modificacions urbanístiques, que es troben en l’actualitat sotmesos a ritmes i 
condicionants que s’han vist afectats per la crisi actual de la construcció. Cal 
ressaltar que aquests convenis no garanteixen per ells mateixos la necessària 
conservació i restauració de la Platja Llarga i els espais naturals adjacents. Per 
aconseguir-ho era i és necessari actuar en conseqüència. 
 
En aquesta direcció l’Ajuntament va encarregar a l’empresa Barcelona 
Regional l’elaboració d’un Pla Especial de Restauració de la Platja Llarga de 
Vilanova i la Geltrú, redacció que ens consta és acabada des del 2009, no 
estant encara aprovat ni essent públic.  Cal que aquest Pla Especial es faci 
públic i s'iniciï la seva tramitació per tal d'actuar amb celeritat i continuïtat a la 
Platja Llarga per garantir la conservació dels seus valors naturals i restaurar el 
conjunt de l’espai. Cal recordar que al 2006 la Platja Llarga i altres sectors de 
la Millera i el Mas de l’Esquerrer es van incloure dins l’Inventari de zones 
humides de Catalunya, esdevenint així espais naturals protegits. 
 



 

També, en els anys transcorreguts des de la signatura dels convenis, s’ha 
constatat mitjançant estudis de seguiment de la biodiversitat realitzats des de 
la societat civil, concretament des d’Amics de la Platja Llarga, que aquesta ha 
estat experimentant un procés de degradació dels seus valors naturals, 
especialment visibles per la regressió del salicornar i l’expansió de flora 
al·lòctona o invasora, com l’espècie Lonicera japonica, o els esbarzers. 
  
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data 20 
d’abril de 2010, assenyala els sectors de la Millera, el Mas de l’Esquerrer, la 
part occidental de l’Ortoll i part de l’espai del Torrent de Santa Maria, com a 
espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari, i aquest mateix Pla, 
assenyala la Platja Llarga com un espai on cal reduir o limitar les expectatives 
de desenvolupament. En aquest sentit, cal impulsar una modificació del 
planejament urbanístic per tal de qualificar les zones descrites com a no 
urbanitzables d’alt valor agrícola i ambiental, per garantir la viabilitat de l’espai 
natural de la Platja Llarga. 
 
Per tot l’exposat en la totalitat de la nostra proposta de moció, i per la raó que 
considerem que ens atorga el portar més de 7 anys fent feina voluntària per a 
la consecució d’aquell compromís per tal de protegir la Platja Llarga, us 
demanem que considereu les nostres peticions i, per fi, es pugui desencallar i 
donar solució a la restauració de l’espai.  
 
Tot pregant-vos que accepteu aquest recordatori que us portem avui mateix 
present en forma material que us entreguem ara mateix. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs senyor Arrufat, que ha presentat la moció, endavant. 
 
XAVIER ROSET  
 
Perdó, us volem fer una entrega de... 
 
ALCALDE 
 
Jo li pregaria que ens ho deixin aquí i no cal que passin taula per taula, si us 
plau.  No, home no, ja les repartirem, faltaria més, però no és el que correspon. 
 
XAVIER ROSET 
 
És una entrega simbòlica... 
 
 



 

ALCALDE 
 
No, si ja ho hem entès, però no és... Molt bé, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Diverses matisacions abans... funciona aquest micro?  La primera és: la CUP 
no ha entrat la moció, en tot cas la CUP entra una moció oberta proposada per 
l’APMA enviada a tots els grups municipals i en el requadre de la CUP firma la 
CUP, no ha firmat cap més partit.  Però en tot cas és una moció entrada per 
l’APMA, una altra cosa és que formalment el ROM tampoc permeti això, però la 
moció no és de la CUP. 
 
ALCALDE 
 
Permeti’m un parèntesi.  El ROM, que vostès també van aprovar... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, que ens en penedim profundament. 
 
ALCALDE 
 
Se’n recorden, no?, i després... i després, tècnicament i jo estic en un acte 
institucional, he de dir que exactament la moció és de la CUP, una altra cosa és 
que l’origen vostè l’expliqui en la seva explicació.  Gràcies.  
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, també en referència a que després hi ha una moció que no... que en el 
titular no posa cap partit, però que és d’Esquerra Republicana, que l’anàvem a 
signar, però llavors hem vist que era d’Esquerra Republicana però no ho posa, 
però bueno, en tot cas és una matisació tècnica.   
 
Passo la meva paraula al següent grup que hagi d’intervenir perquè exposi en 
tot cas la proposta d’esmena que ha corregut, perquè no té sentit que faci la 
intervenció sense conèixer... en tot cas la determinació crec que és del govern 
de fer una esmena, i aquí el problema que exposarà és: podrà l’APMA defensar 
l’esmena?  O se li ha acabat el.... 
 
ALCALDE 
 
Sap perfectament... miri, escolti, senyor Arrufat, tenim un reglament de 
funcionament que vostè coneix, perquè l’han aprovat vostès també. 



 

 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
I que ens en arrepentim profundament. 
 
ALCALDE 
 
Se n’arrepenteixen?  Fantàstic, haver-s’ho pensat, però la van votar.  I això sap 
quins són els procediments que hi han.   
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
I quins són? 
 
ALCALDE 
 
I ara no intenti jugar amb un reglament que coneix perfectament i que vostès 
han votat, perquè sap quin és el mecanisme de funcionament.  El mecanisme 
de funcionament és si vostè vol defensar la moció que ha presentat, la defensa.  
I el govern i els altres grups poden aportar les mocions que estimin... ai, les 
esmenes que estimin oportunes.  I vostè i els altres grups decidir si la voten o 
no la voten.  I sap que aquest és el mecanisme, i ja està. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
I l’entitat que proposa la moció no pot després defensar-se enfront de les 
esmenes. 
 
ALCALDE 
 
Vostè sap perfectament, perquè va votar el reglament, que no.  Ho sap perquè 
ho va votar vostè. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies (). 
 
ALCALDE 
 
Doncs les esmenes?  Joan, en tot cas?, Iolanda. 
 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bueno, en tot cas farem la intervenció que en tot cas dividirem entre el Joan 
Martorell i jo, com a regidor, i que ell farà la proposta concretament d’esmenes, 
però en tot cas per... primer per dir la posició del govern front doncs davant 
d’aquesta moció. 
 
Primer de tot agrair a l’APMA l’interès i la reivindicació que expressen a través 
de la moció per fer realitat la recuperació de la Platja Llarga.  Manteniu viu, com 
explicaven molt bé ells, inclús avançant-se en algunes qüestions, l’esperit del 
que va ser la plataforma ciutadana Salvem la Platja Llarga.  D’allà parteix que 
al 2006 iniciàvem amb determinació i ferma voluntat el procés per salvar Platja 
Llarga i recuperar-la.  Conscients, jo crec que en tot moment, i des de la nostra 
responsabilitat, ho vàrem dir llavors i ho continuem i ho estem dient al llarg del 
temps, que aquest era un procés llarg, costós i molt condicional per la 
complexitat urbanística que comportava.  Bàsicament perquè hem fet una cosa, 
sense precedents al país i a l’Estat, que és parar unes obres amb llicències i 
evitar que avui la Platja Llarga estigui construïda i estigui edificada.  I vull 
remarcar-ho i ho remarcaven també l’APMA, que hem de donar molt de valor a 
aquella fita aconseguida entre tots.  Salvar i recuperar la Platja Llarga, 
insisteixo, bueno insistim, és un procés de passos que no són gens fàcils.  
Concretament, i ho sap tothom, hem d’aconseguir transformar un sòl urbà, en 
aquests moment urbà, en no urbanitzable, recuperat, restaurat i plenament 
protegit.  I aquest procés per a nosaltres té dos criteris fonamentals i dos 
condicionants importantíssims, importants.  Per un costat, el primer criteri és 
cercar aquella solució que sigui al menys traumàtica per a Vilanova, és a dir, 
que el balanç entre el que la ciutat aconsegueix i el que la ciutat ha de posar, 
ha de cedir, doncs sigui al màxim positiu possible.  I el segon criteri de treball 
és seguir uns passos, seguir una línia concreta, clara, que fagi que el que fem 
sigui realment irreversible, que sigui irreversible i que, per tant, tingui les 
màximes garanties, que no puguem posar en perill concretament la Platja 
Llarga. 
 
I els condicionants que tenim.  Doncs clarament el primer, el que hem tingut 
des del primer moment, el nus de la qüestió: per evitar que la Platja Llarga fos 
edificada l’Ajuntament, amb l’ajut de la Generalitat, l’INCASÒL, vàrem 
conveniar amb la propietat transferir els seus drets a l’Eixample Nord.  Doncs 
bé, estem, estem encara lligats, estàvem i estem encara lligats a aquests 
convenis, que són, i així ho deia el seu full de ruta i també lligats a mantenir un 
bon clima de confiança mútua entre les parts signants d’aquells convenis.  I vull 
recordar doncs l’element clau, i ho faig citant el pacte tercer del conveni, que 
deia, que diu: per donar sentit a aquest pacte, fins que no es formalitzin la 
totalitat de les permutes de les parcel·les, les R1, R2, R3, R4, per part de 
Subirats Berenguer Immobiliària i l’INCASÒL, l’Ajuntament no modificarà en 



 

cap cas la qualificació urbanística de la Platja Llarga, ni iniciarà cap revisió o 
modificació, ni alterarà ni suspendrà de cap manera la situació urbanística del 
sector de Platja Llarga vigent en aquest moment.  Per tant, aquest és el 
condicional, cal transferir abans de poder fer qualsevol canvi de qualificació 
urbanística i això, senyors i senyores, doncs sabem perfectament doncs que va 
al ritme que vagi l’Eixample Nord.   
 
El segon condicional que tenim doncs és evident, el de... com sempre, el dels 
costos econòmics.  Però davant de tot això, i amb aquests condicionants i amb 
aquesta complexitat, hem assumit, tot i la dificultat i aquesta complexitat, que 
hem anat treballant per avançar en els diferents àmbits, en l’ambiental, per un 
costat, i en l’urbanístic. 
 
Ambientalment destinant, evidentment, recursos econòmics i humans per 
mantenir, preservar, vigilar, informar i difondre els valors naturals i ambientals 
de la Platja Llarga.  Hem destinat, des del 2006 fins avui, fins al 2010, 500.000 
euros municipals per a aquesta tasca i activitat.  I vull donar exemples del que 
ha suposat aquesta tasca.  El comunicat que feia Amics de Platja Llarga ara fa 
just un any i dos mesos, deia quin era l’estat de la Platja Llarga, diu: La 
recuperació de l’espai natural segueix evolucionant força bé. El seguiment de la 
recuperació de la seva flora, que hem fet consecutivament cada primavera i 
tardor des del 2006, confirma que cada temporada d’observació s’ha constatat 
l’aparició de més espècies corresponents a un sistema de dunes i marjals.  
També l’avaluació positiva que fa el personal de grups de vigilància sobre els 
comportaments de respecte i conscienciació per part dels usuaris. Per tant, 
doncs, hi ha una constatació i una valoració positiva en aquest sentit, que la 
Platja Llarga està evolucionant positivament. 
 
També es reflecteix en l’estudi ambiental que realitza Barcelona Regional, i que 
hem fet públic, i que vostès coneixen, com ho confirmen doncs el seguit 
d’activitats que s’han fet d’anellaments d’ocells a la primavera i a la tardor, 
l’expansió i la recuperació del dunar de primera línia, o el fet de, com es 
comentava també, de la nidificació abans inexistent del corriol camanegre.  Per 
tant, crec que són exemples clars d’un treball, d’un treball també fet amb la 
societat civil i concretament amb Amics de Platja Llarga, en la línia de preservar, 
mantenir, vigilar la Platja Llarga. 
 
El segon que hem realitzat i s’apuntava també doncs molt bé, era encarregar 
concretament per un costat l’estudi de diagnosi ambiental per determinar quins 
valors naturals i ambientals tenia la Platja Llarga, i per altra banda doncs una 
proposta, un projecte de com hem de recuperar i restaurar la Platja Llarga.   
Treballs efectuats per l’empresa pública Barcelona Regional, a partir de la 
signatura de conveni interadministratiu que es va realitzar el 14 de novembre 
de 2007, i que va ser públic i evidentment recollit per la premsa local.  



 

 
Dic això perquè aquest encàrrec ens dóna dos elements que entenem 
importants.  Per un costat en aquests moments tenim una diagnosi, concreta, 
ferma, sobre aquests valors naturals i ambientals de la Platja Llarga, i que 
estan evolucionant positivament; i per altra tenim una proposta de com hem 
d’acabar, de com ha de ser la Platja Llarga un cop recuperada i restaurada.  
Evidentment, una proposta que recull la connectivitat, els corredors, l’execució 
de les obres, com s’han d’executar, els pressupostos, què val això, i les 
possibles fases d’execució i d’aprovacions possibles. 
 
Però dit tot això, evidentment aquest projecte tant de bo en aquests moments, 
avui en aquest Ple pogués ser aprovat.  Aquest és també el nostre desig i la 
nostra voluntat, però no es donen avui les condicions que han de fer possible 
que això sigui aprovat.  És evident que a vegades intentem... o voldríem que 
els nostres desitjos fossin realitat, però no podem confondre els desitjos amb la 
realitat.  Avui no disposem encara de la titularitat del sòl, avui no disposem de 
la possibilitat de realitzar aquesta aprovació.  I en aquest sentit, recollint 
l’esperit, recollint l’objectiu i la finalitat de la Plataforma en el seu dia, dels 
Amics de Platja Llarga i avui de l’APMA, i en aquest sentit amb la moció que 
avui aporten, hem plantejat i en tot cas presentarà el regidor d’Urbanisme, el 
senyor Martorell, doncs una proposta per transaccionar que mantingui, per un 
costat, aquest objectiu: salvar, recuperar, restaurar Platja Llarga, i per l’altre 
doncs mantenir els criteris i les garanties que han de fer possible que els 
passos que donguem siguin ferms i irreversibles. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Joan Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Bé, com deia la regidora Iolanda Sánchez, es tracta 
d’una qüestió de paciència.  Jo entenc... els papers que juguem tots plegats 
són diferents, qui està en un lloc de govern té unes responsabilitats, qui està en 
entitats, com l’entitat APMA, doncs té unes altres voluntats i necessitats, 
diguem, de fer activitat i de treballar doncs en aquest cas per millorar el medi 
ambient, que és un objectiu lloable i que sempre doncs reconeixerem, no? 
 
Bé, aquesta paciència de la que deia, és la que ens demana tot el procés que 
es va encetar quan es va tirar endavant la transferència d’edificabilitat del que 
és de Platja Llarga actual fins a l’Eixample Nord.  Hi ha uns convenis signats a 
tres bandes, en què un apartat com ha dit la regidora ens limita, ens limita en 
aquest sentit i és un calendari que s’ha d’anar doncs complint.  Aquest 
calendari ens permetrà posteriorment, quan sigui la data, i quan s’hagi pogut fer 



 

aquesta transferència, treballar en aquest espai.  I per tant jo el que aquí 
demano, jo ho entenc que des de l’APMA doncs hi hagi l’exigència de dir: tirem 
endavant més ràpid, que es vegin coses... però és que siguem conscients del 
que es va fer, perquè a vegades de tant sentir-ne, de tant criticar-ho, de tant 
lloar-ho, etc., doncs ho tenim tots al cap la Platja Llarga, però és que passa de 
ser, com ha dit la regidora Sánchez, un sòl urbà a un espai natural.  Per tant, 
poca broma, que això no és fàcil.  Si haguéssim tingut el suport d’altres 
administracions clarament, directament, pagant diners, doncs probablement ho 
haguéssim pogut resoldre d’una altra manera, però aquí una mica ens hem 
hagut de treballar en conjunt amb la col·laboració d’uns privats, de l’INCASÒL, 
de la Generalitat en el seu dia, i de l’Ajuntament per tirar endavant aquest 
objectiu, que és preservar aquest espai.   
 
Tot això fa que les coses siguin lentes.  Jo entenc que es demani més velocitat, 
però de tota manera anem fent els passos que estan previstos, i no anem 
enrere ni molt menys.  Pot ser que a la valoració ambiental doncs es pugui fer 
una interpretació que sigui negativa o positiva, pot ser que els espigons es 
puguin considerar més artificials o menys, que el salicorniar doncs estigui més 
doncs en pitjors condicions o més, etc.  Aquestes valoracions que entenc que 
qui hi enteneu més d’aquestes qüestions, a l’hora de valorar-ho doncs ho 
podeu opinar, però l’objectiu final es manté i anem avançant molt a poc a poc 
des de la visió ciutadana. Però és que hi ha un calendari que demanava moltes 
complicitats.  Un calendari urbanístic no és fàcil, es va a poc a poc, però allò sin 
pausas, no?, i anem avançant en aquest sentit.  I aquí la majoria de grups 
municipals en el seu dia van signar aquest conveni, li van donar suport i estem 
treballant perquè es pugui fer una realitat. 
 
Fer altres accions, com molt bé ha dit la regidora, en el conveni hi ha un apartat 
que es diu: no es podrà fer cap modificació que pugui afectar la zona fins que 
no hi hagi aquesta transferència.  Doncs hem d’anar amb compte a fer coses 
d’aquestes, perquè s’ha d’informar primer a la propietat, s’ha de... és a dir, hem 
d’anar sent bastant transparents en aquest sentit.  Això vol dir que 
probablement anem més a poc a poc del que vostès... que la gent que estan 
aquí, que han vingut de l’APMA, doncs voldrien... a nosaltres ens donen molts 
mal de caps, perquè acomplir aquest calendari és una operació urbanística que 
pel fet de ser singular doncs també ens porta problemes singulars, i per tant 
doncs anem salvant la situació i creiem i estem esperançats de poder fer 
realitat aquesta situació. 
 
De tota manera, jo voldria destacar un parell de coses.  La primera, que és que 
ha canviat el to del que és pròpiament els antecedents de la moció amb la 
presentació que hi ha aquí.  La presentació que hi ha aquí, que ha fet el senyor 
Xavier Roset doncs és una presentació que entenem que el que ha demanat és 
sumar, eh?, sumar gent per treballar doncs de cara a preservar espais 



 

mediambientals.  Dins la moció a mi em sembla que hi ha una certa 
bel·ligerància que no sé a qui és imputable, però que no casa gaire amb la 
voluntat de sumar com a objectiu.  Però vaja, com que no forma part dels 
acords ho aparto, però ho dic de passada perquè m’ha sorprès els tons 
diferents, no? 
 
I després l’altra qüestió és que l’espai que es proposa és un espai déu n’hi do, 
déu n’hi do el protegit que està.  És a dir, al Pla General és sòl agrícola, però 
no únicament això; el Pla Territorial Metropolità de Barcelona que es va aprovar 
li atorga una qualificació que el fa com a bastant intocable; el Pla Director del 
Sistema Costaner també li dóna qualificació de protecció. Podem fer-ne més?  
Sí.  Ho podem estudiar?  Potser sí, potser sí.  Segurament deurà tenir un cost 
que caldria tenir present, però no estem parlant d’un lloc que té poca 
preservació.   
 
I després hauríem de ser entre tots, entenc, perquè m’hi he trobat uns quants 
casos, una mica curosos a l’hora de demanar preservar espais.  Per preservar 
jo entenc –i no parlo per aquesta ocasió-, però sí que a vegades demanant que 
es preservi molt estem limitant determinats usos naturals, agrícoles, de certs 
espais.  Limitacions de que la gent pugui conrear determinades espècies o que 
pugui generar una certa activitat relacionada amb el món agrícola, que es fa 
difícil per l’ordenació de preservació.  En això hem tingut certs conflictes i 
creiem que s’ha d’estudiar.  Això és el que podria passar en el moment de 
declarar PEIN o de declarar... d’apujar la protecció d’aquests espais.   
 
Per això en la moció que s’ha presentat nosaltres proposem, per una banda 
unes esmenes en què quedi reflectit aquesta voluntat de confiança mútua entre 
aquestes parts que estan vetllant perquè es pugui fer aquesta transferència en 
el futur.  És a dir, en fem referència en cada punt al conveni que es va signar a 
tres parts i que, per tant, doncs, ha de donar aquesta confiança de dir: no, 
estem treballant, però el conveni el complirem i per tant no desconfieu si és que 
per atzar algú agafa aquest document i doncs pot desconfiar de nosaltres.  I 
després l’altra qüestió és que el que volem és que estudiar la implicació 
ambiental, econòmica i urbanística que pugui tenir una modificació d’aquest 
sentit, de la que es proposa, que són els dos últims punts.  Aquest full els hem 
passat en els grups, no a l’APMA, perquè ha sigut a última hora, i aquesta és la 
proposta.  Com que no acabo d’entendre el mecanisme de la presentació d’un 
text i altre, doncs m’aturo aquí i després, si convé, ja ho anirem explicant més 
tot. 
 
ALCALDE 
 
Vostè hauria de dir respecte de les esmenes, no?, i després es posicionen els 
altres grups. 



 

 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Per tant, dic si s’accepten o no les esmenes i també afegeixo algun 
posicionament? 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, de part de l’APMA s’accepten les esmenes, tot i no estar-hi plenament 
d’acord per aquesta voluntat de sumar.  En tot cas, el grup de la Candidatura 
d’Unitat Popular, davant d’aquestes esmenes, s’hi abstindrà.  I volem dues 
coses, dos detalls; un, el concepte estudiar, que és l’últim punt de l’esmena 
introduïda, estudiar les implicacions ambientals, econòmiques, urbanístiques, 
etc., això com es concretarà?  O sigui, nosaltres dubtem profundament que es 
concreti en res, però en tot cas com es concretarà?  O sigui, quins terminis, 
quin estudi, què és aquest estudiar?  Quedarà a l’aire fins a la... 
 
I l’altra qüestió, no entraré en un debat amb el senyor regidor d’Urbanisme, 
doncs amb les discrepàncies profundes amb urbanisme, però en tot cas on ell 
demana cautela a l’hora de demanar preservar espais, també nosaltres 
demanaríem cautela a l’hora de planificar zones urbanístiques, que una mica 
una cautela que hauria de ser recíproca.  I això, que... 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor... senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per posicionar el nostre grup respecte aquesta moció, 
primer començaré parlant de... bueno, al nostre parer el que significa el conveni, 
no?  La moció original ja hem vist que ara serà modificada penso que 
substancialment.  N’hi han aspectes que millor, n’hi han d’altres que no acaben 
de... bueno, de desvetllar doncs els dubtes que tenim en aquesta moció, i 
sobretot podem incidir en aspectes econòmics, no?  No hi ha cap mena de 
dubte que Platja Llarga està completament condicionada amb un conveni que, 
malgrat que nosaltres no vam donar suport, entenem que l’Ajuntament està 
obligat a complir.  Un conveni doncs que per a aquesta ciutat va ser molt costós 
signar-ho, però en qualsevol cas tindrem que arribar-ho fins al final i pagar els 
terminis i complir amb tot allò que disposa el conveni. 



 

 
Un conveni que si bé sí que reflexa doncs la recuperació de Platja Llarga, 
també és veritat que alguna vegada hem dit doncs que no s’estava complint i 
tampoc podíem exigir perquè l’Ajuntament no estava complint i s’ha tingut que 
renegociar el conveni per poder adaptar-ho a les noves circumstàncies 
econòmiques.  I llavors començar a demanar doncs que s’estableixin més 
zones, que s’ampliïn més zones de protecció, que està molt bé, sincerament, 
des del nostre grup ho valorem molt positivament, sempre i quan vagi 
acompanyat de l’impacte econòmic que això li pot suposar a l’Ajuntament, per 
no tornar-nos doncs a topar amb la mateixa sorpresa que vam tenir amb Platja 
Llarga i que doncs el cost econòmic que això tingui no li suposi a la ciutat més 
cost encara afegit a lo que ja... bueno, doncs a l’increment que es va fer a 
l’Eixample Nord. 
 
Per aquests motius a mi m’agradaria sapiguer si l’Ajuntament, si l’equip de 
govern ha fet qualsevol tipus, algun tipus de valoració econòmica de l’impacte 
econòmic que portar això a terme implicaria a la ciutat.  O només... bueno, s’ha 
dedicat doncs a modificar la moció, a esmenar la moció, en el sentit de 
matisacions que portin a termini doncs una ambigüetat en el compromís 
econòmic que el compliment d’això portaria a terme. 
 
ALCALDE 
 
Justament l’esmena va en aquest sentit, Óscar, de que qualsevol modificació 
d’aquestes característiques ha de ser prèviament estudiada i aquesta és la 
voluntat de l’esmena, més enllà del contingut i del que cadascú opini sobre el 
que s’ha de fer o no, eh?  Aquesta és la... era per aclarir només. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Vale.  Amb lo qual entenc, perdó, amb lo qual entenc que la valoració 
econòmica o lo que es tingui que fer passarà prèviament per un estudi curós de 
lo que això suposaria.  Vale, és que a l’esmena no ha quedat molt aclarit això, 
per això ho dic.  El punt de... lo que esmena el punt setè i vuitè, penso que són. 
 
ALCALDE 
 
Ho hem fet així en directe, diguem-ne, però si aquesta és la... és el fons de 
l’esmena.  Escolti, senyor Ibars.  
 
JOSEP IBARS 
 
Sí?  Gràcies, senyor alcalde.  El grup de Convergència i Unió fa 
aproximadament quatre anys i mig, quan se va aprovar els convenis en aquest 



 

plenari, setembre del 2006, si mal no recordo, va fer un gran esforç per poguer 
arribar a un acord amb l’equip de govern i poguer signar el conveni.  I a part 
d’aquell esforç, en aquells convenis que estan signats, que encara estan en 
vigor, hi ha unes aportacions que va fer el grup de Convergència i Unió.  I 
aquestes aportacions tiren endavant.  Però jo recordo aquell plenari, quan se 
va aprovar, van votar tots a favor, el nostre cap de llista va dir: és fàcil arribar a 
un acord per preservar un espai natural.  Té un cost, com és natural, té un cost, 
i aquest cost de la Platja Llarga per a la ciutat de Vilanova és molt gran, el cost 
econòmic que té de suportar.  No obstant -recordo les paraules que va dir ell-, 
que era fàcil si estàvem tots d’acord, però lo difícil era preserva’l, mantindre 
aquest espai natural.  I jo acabo de veure aquí un sentit, la senyora regidora fa 
un moment que diu que s’han gastat més de 500.000 euros en aquests quatre 
anys.  Escolti, jo hi passo bastant per allà, eh?, i en més d’una vegada a 
Comisió Informativa li he recordat que home, poder més val no gastar res 
perquè estava... està igual com si no es gastés res.  I una vegada recordo que 
me l’he trobat fent un reportatge a la Platja Llarga, recordo una vegada, jo 
anava caminant i vostè estava fent un reportatge.  No sé quantes vegades li he 
dit que allò tenia que tindre una cuida més real, no com la que té.  No obstant, 
per part de l’APMA he quedat sorprès amb la moció, que ratifiquen d’alguna 
forma lo que nosaltres vam dir, que mantindre aquell lloc té un cost.  Aquesta 
gent està fent un esforç i els Amics de la Platja Llarga no sé quantes reunions 
han fet allà per netejar i preservar el lloc.  Per lo tant el nostre grup donarà el 
vot favorable i a la transaccional.  És a dir, votarem a favor de la transaccional.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem per tant a la votació.  Vots a favor de la transaccional?  
I abstencions?  I vostè?  Abstenció.  De tota.  Molt bé, doncs el Partit Popular i 
la CUP s’abstenen, la resta de grups han votat a favor.  És així, no?  No, jo crec 
que ho he dit bé.   
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, ell ha dit en contra, eh?, a la transaccional.  Ha canviat. 
 
ALCALDE 
 
A la intervenció havia dit abstenció. 
 
Doncs amb el vot, disculpin, en contra de la CUP, l’abstenció del Partit Popular 
i el vot favorable dels altres grups.  I en tot cas gràcies a la gent de l’APMA que 
ens ha acompanyat avui per la seva intervenció, per la moció i el treball que ha 
fet. 



 

 
El text de la moció original és el següent: 
 
Atès que la Platja Llarga és un espai natural del municipi de Vilanova i la 
Geltrú amb grans valors naturals, com és la presència d’espècies nidificants 
protegides, entre les quals hi ha el corriol camanegre; o la presència d’hàbitats 
protegits per la Directiva Hàbitats, com el salicornar o les comunitats de duna i 
rereduna. 
 
Atès que la Platja Llarga es va poder preservar de la urbanització com a 
resultat d’una campanya impulsada des de la societat civil que va culminar 
l’any 2006 amb tres convenis, signats entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
l’empresa promotora, Subirats Berenguer, SA, i l’INCASÒL, adscrit a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la campanya per salvar la Platja Llarga proposava la creació d’un 
espai natural protegit, constituït no només per la Platja Llarga, sinó també pels 
espais adjacents de la Millera, el Mas de l’Esquerrer i la part occidental de 
l’Ortoll; i reclamava, també, que aquest espai natural estigués connectat amb 
l’espai del Foix i altres espais naturals, connexió que es faria a través d’un 
connector situat al voltant del torrent de Santa Maria. 
 
Atès que en els convenis signats entre l’ajuntament, el promotor i la 
Generalitat, s’establien uns acords, lligats a modificacions urbanístiques, que 
es troben sotmesos a ritmes i condicionants que s’han vist afectats per la crisi 
actual de la construcció. 
 
Atès que aquests convenis no garanteixen per ells mateixos la necessària 
conservació i restauració de la Platja Llarga i els espais naturals adjacents. 
 
Atès que en els anys transcorreguts des de la signatura dels convenis s’ha 
constatat mitjançant estudis de seguiment de la biodiversitat realitzats des de 
la societat civil, concretament des d’Amics de la Platja Llarga, que aquesta 
està experimentant un procés de degradació dels seus valors naturals, 
especialment visibles per la regressió del salicornar i l’expansió de flora 
al·lòctona i invasora, com les espècies Lonicera japonica o Senecio angulatus. 
 
Vist l’estat d’abandonament en què es troba la Platja Llarga des de la decisió 
de preservar-la de l’edificació, mitjançant els tres convenis signats l’any 2006. 
 
Atès que les actuacions realitzades darrerament en l’àmbit del salicornar, 
gràcies a una subvenció de la Generalitat, s’han fet tard, després d’anys 
d’insistència des de la societat civil, i sense haver completat la retirada dels 
rebliments; i que aquesta actuació pot arribar a tenir conseqüències 



 

contraproduents sobre el salicornar si no se’n fa un seguiment adient i una 
ràpida continuació amb una segona fase. 
 
Atès que el novembre de 2007 es va signar un conveni de col·laboració amb 
l’empresa Barcelona Regional, per a l’elaboració d’un Pla especial de 
restauració de la Platja Llarga i un estudi de connectivitat amb altres espais 
propers, com Parc del Foix i el Parc del Garraf. 
 
Atès que aquest Pla especial ja ha estat redactat però encara no ha estat 
presentat públicament de forma transparent i que no s’ha realitzat, segons la 
informació de què disposem, l’estudi de connectivitat encarregat. 
 
Atès que l’encàrrec a l’empresa Barcelona Regional per part de l’Ajuntament 
s’ha fet de forma poc transparent, amb un import no explicat, i no s’han donat 
a conèixer els seus resultats. 
 
Atès que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en 
data 20 d’abril de 2010, assenyala els sectors de la Millera, el Mas de 
l’Esquerrer, la part occidental de l’Ortoll i part de l’espai del Torrent de Santa 
Maria, com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari, i 
qualifica aquestes mateixes zones com a connectors biològics amenaçats per 
continus urbans; atès que aquest mateix Pla assenyala la Platja Llarga com un 
espai on cal reduir o limitar les expectatives de desenvolupament. 
 
Atès que l’any 2006 la Platja Llarga i altres sectors de la Millera i el Mas de 
l’Esquerrer es van incloure dins el Catàleg de zones humides de Catalunya, 
esdevenint així espais naturals protegits. 
 
Atès que encara no ha estat delimitada definitivament la zona de domini públic 
marítimo-terrestre en el sector de la Platja Llarga, delimitació que ha servit 
com a excusa durant anys per retardar qualsevol actuació de restauració a la 
Platja. 
 
Atès que la vigilància ambiental s’efectua des de fa anys amb personal 
contractat mitjançant plans d’ocupació, que no permeten ni la continuïtat del 
personal, ni l’amplitud horària necessàries per garantir una correcta vigilància 
de l’espai. 
 
Atès que s’ha iniciat l’elaboració del Pla de gestió de l’espai de la Xarxa Natura 
2000 “Costes del Garraf”, espai que es va demanar des de la societat civil que 
inclogués l’espai de la Platja Llarga. 
 
Atès que el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf contempla dins 
el seu àmbit el conjunt del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 



 

 
Ateses les múltiples amenaces que segueixen planant sobre l’espai, com les 
derivades de la proposta de traçat de la línia orbital ferroviària. 
 
 
Els grups polítics sotasignats proposen l’adopció dels següents acords 
al Ple: 
 
“PRIMER. Fer públic el Pla Especial de Restauració de la Platja Llarga 
elaborat per Barcelona Regional i iniciar-ne la tramitació. 
 
SEGON. Mentre aquest Pla no sigui aprovat, actuar amb celeritat i continuïtat 
a la Platja Llarga per garantir la conservació dels seus valors naturals i 
restaurar el conjunt de l’espai, assegurant especialment l’expansió del 
salicornar i la conservació de les espècies protegides que hi nidifiquen. 
 
TERCER. Sol·licitar al Consorci dels Colls i Miralpeix i a la Generalitat de 
Catalunya la col·laboració tècnica i les partides pressupostàries necessàries 
per garantir la conservació dels valors naturals de l’espai. 
 
QUART. Destinar els recursos materials i humans necessaris per garantir la 
vigilància ambiental de l’espai i la realització d’actuacions continuades de 
restauració d’hàbitats i d’educació i sensibilització ambiental. 
 
CINQUÈ. Sol·licitar la delimitació definitiva de la zona de domini públic 
marítimo-terrestre en l’àmbit de la Platja Llarga, per resoldre d’una vegada les 
indefinicions legals que compliquen les actuacions de restauració de l’espai. 
 
SISÈ. Comunicar a la Generalitat que el nou traçat de la línia orbital ferroviària 
i les infraestructures annexes s’han de planificar de forma que no malmetin els 
valors naturals de la Platja Llarga, la Millera, el Mas de l’Esquerrer i la part 
occidental de l’Ortoll. 
 
SETÈ. Impulsar una modificació del planejament urbanístic per tal de qualificar 
les zones de la Millera, el Mas de l’Esquerrer, la part occidental de l’Ortoll i una 
part del Torrent de Santa Maria com a zones no urbanitzables de valor 
agrícola i ambiental, i que es preservin com a connectors biològics, totalment 
necessaris per garantir la viabilitat de l’espai natural de la Platja Llarga. 
 
VUITÈ. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la declaració de la Platja Llarga, 
la Millera, el Mas de l’Esquerrer i la part occidental de l’Ortoll com a espai 
d’interès natural, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya.” 
 
 



 

El text de la moció transaccional és el següent: 
 
“PRIMER. Fer públic el document de treball que haurà de servir de base per 
tramitar el Pla Especial de Restauració de la Platja Llarga, elaborat per 
Barcelona Regional, quan els condicionants que planteja el conveni subscrit 
entre Subirats Berenguer, SA, l’INCASÒL i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
ho permetin. 
 
SEGON. Mentre aquest Pla no sigui aprovat, continuar actuant a la Platja 
Llarga, dins del marge legal que ens permeten els convenis signats amb 
Subirats Berenguer i l’INCASÒL, per garantir la conservació dels seus valors 
naturals, assegurant especialment l’expansió del salicornar i la conservació de 
les espècies protegides que hi nidifiquen. 
 
TERCER. Sol·licitar, com s’ha anat fent fins ara, al Consorci dels Colls i 
Miralpeix i a la Generalitat de Catalunya la col·laboració tècnica i partides 
pressupostàries per continuar garantint la conservació dels valors naturals de 
l’espai. 
 
QUART. Continuar destinant recursos materials i humans per garantir la 
vigilància ambiental de l’espai i, sense afectar negativament en l’esperit dels 
convenis signats per a la transformació de la Platja Llarga com a espai natural, 
la realització d’actuacions continuades de restauració d’hàbitats i d’educació i 
sensibilització ambiental. 
 
CINQUÈ. Reiterar la sol·licitud de la delimitació definitiva de la zona de domini 
públic matítimo-terrestre en l’àmbit de la Platja Llarga, que ja recull el nostre 
PGOU i que està actualment en tràmit, sempre tenint en compte els convenis 
signats entre Subirats Berenguer, SA, l’INCASÒL i l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SISÈ. Reiterar a la Generalitat, tal com es va fer amb les al·legacions 
municipals al traçat que preveu el PDU, que el nou traçat de la línia orbital 
ferroviària i les infraestructures annexes s’han de planificar de forma que no 
malmetin els valors naturals de la Platja Llarga, la Millera i el Mas de 
l’Esquerrer. 
 
SETÈ. Estudiar les implicacions ambientals, econòmiques i urbanístiques que 
suposaria una modificació del planejament urbanístic per tal de qualificar les 
zones de la Millera, el Mas de l’Esquerrer, la part occidental de l’Ortoll i una 
part del Torrent de Santa Maria com a zones no urbanitzables de valor 
agrícola i ambiental, per tal que es preservin millor com a connectors biològics 
o bé per a incloure-les al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya.” 
 



 

 
Es vota la moció transaccional, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA i ERC (21) 
  Vot en contra: CUP (1) 
  Abstencions: PP (2) 
 
 

    9. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA URBANITZACIÓ DE SANTA MARIA DE 
CUBELLES. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la moció que hem dit, de la urbanització de Santa Maria. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’any 2003 els veïns de Santa Maria de Cubelles van acabar d’abonar totes 
les quotes que se’ls va exigir per a la urbanització del barri, i a hores d’ara, 
desprès de 7 anys, la liquidació d’aquest projecte encara esta pendent, existint 
un saldo a favor dels veïns per les feines pendents corresponents a una zona 
verda i a una zona esportiva. 
 
El grup municipal de CIU considerem que 7 anys és massa temps per tenir 
retinguts els imports rebuts dels veïns i que hi ha hagut temps suficient per 
resoldre aquest tema. 
 
Per tot això el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
“L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a iniciar abans de 3 mesos 
les obres pendents de la urbanització de Santa Maria de Cubelles i a finalitzar-
les durant l’any 2011. En el cas de no poder iniciar les obres en el termini 
indicat, l’Ajuntament procedirà a la devolució als veïns dels imports cobrats en 
excés.”   
 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Glòria García. 
 



 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies.  Gràcies, senyor alcalde.  Aquesta moció ja la vam presentar al Ple 
de novembre, al Ple de novembre ja la vam defensar.  Creiem que des de l’any 
2003 que els veïns han acabat de pagar i fer tots els pagaments per la 
urbanització havien de rebre, o havien de l’Ajuntament realitzar o fer una zona 
verda i una zona esportiva, pensem que set anys és massa temps.  Vam donar 
uns mesos perquè l’equip de govern, el senyor Martorell ens va demanar un 
temps per donar-nos una resposta.  Creiem que també és suficient temps dos 
mesos i demanem doncs que es voti a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Glòria García.  En Joan Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Miri, en vam parlar quan es va presentar la moció, 
llargament, per tant avui no m’estendré tanta estona.  Aquí tenim una 
urbanització que hi ha cinc fases, es fa en un moment determinat en què el 
grup de Convergència i Unió està en el govern municipal.  A llavors es feien així 
potser les coses, però que queden cinc fases, el sector dividit en cinc fases.  
Se’n fa una, la primera, se’n fa la segona i després queden tres per 
desenvolupar.  Només amb això, que quedin per desenvolupar, ja ens crea un... 
ja ha creat un... ja s’ha creat un problema al llarg dels anys que no es fàcil de 
resoldre.  A més a més la moció diu que es parla d’un deute que hi ha amb els 
veïns, aquest deute no és exactament així, el que passa és que probablement 
hi ha un problema d’informació i... ja hem parlat amb l’associació de veïns per 
avançar el tema, hem quedat que en parlaríem, perquè aquells diners que es 
van avançar en el seu dia, pensant que podrien revertir doncs com deia en 
aquestes zones verdes, resulta que es van haver de gastar en coses de la 
urbanització i, per tant, es van exhaurir tots els diners que hi havia previstos 
utilitzar.  Tant és així que fins i tot l’Ajuntament doncs va aportar més diners, 
temporalment perquè s’han de desenvolupar aquests sectors, la UA3, 4 i 5, i 
per tant va avançar uns diners que en el seu dia doncs ja entraran, però que la 
veritat és que han passat set o vuit anys i aquí no hi ha hagut cap altra unitat 
que hagi aportat aquests diners. 
 
Per tant, com que tenim això, aquesta explicació i com que hem estat treballant 
amb la qüestió per fer un tipus de projecte que sigui consensuat amb totes les 
parts del barri com una prioritat, i analitzar també les prioritats que hi ha d’haver 
doncs de projectes d’obres, diguem, doncs creiem que la moció doncs no la 
podem votar a favor.  Primer, perquè parla d’aquestes qüestions, d’un deute, i 
després perquè estem treballant per arribar a aquest consens amb la majoria 



 

de veïns, eh?, i a vera si podem trobar... ja fa temps, que no és fàcil, lligant-ho 
també amb una altra operació que és doncs donar un sentit a tot el barri.  I com 
que estem amb això, aquí ens demana fer una zona esportiva, zona verda, que 
sí que es veritat que es va comentar amb els veïns de fer, però que tenia un 
cert rebuig, doncs repeteixo, com vaig dir l’altra vegada, doncs que anirem a 
poc a poc i en aquests tres mesos no ho podrem fer, però la idea és anar 
arribant a aquest acord per fer un projecte que sigui ben vist per tothom i que a 
més sigui entès, sobretot amb aquests números que li acabo d’explicar fa un 
moment.  Per tant, votaríem en contra. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  El senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  A veure’m, malgrat l’explicació que ens acaba de 
donar ara el senyor Martorell, responsable d’aquesta àrea, sobre el deute que 
sembla que tenia l’Ajuntament però que no té, uns diners que es poden tornar, 
però realment no es poden tornar... Home, jo penso que aquesta... el nostre 
grup pensa que aquesta moció ja fa dos, tres mesos que es va presentar, que 
s’ha posposat perquè s’aprovi en aquest Ple, que el grup proposant d’aquesta 
moció tampoc ha rebut més explicacions que les que ja es van dir en el primer 
Ple, en el qual es va deixar sobre la taula, o sota la taula; home, el nostre 
posicionament ve més per la credibilitat i l’aclariment de tot lo que està passant, 
no?  Nosaltres recolzarem la moció perquè si tot això sigués tan clar com diu el 
senyor regidor, probablement li hauria contestat o hauria ensenyat almenys els 
números al grup que ha presentat la moció, o almenys a tots els veïns, no?  
Nosaltres no som tan durs com perquè solucioni el tema en tres mesos, però sí 
perquè home, en dos mesos ja hem vist que no s’ha fet res, potser que sí algú 
es tingui que posar per aclarir aquest tema, que sembla que està una mica 
embolicat, no?  Per aquesta raó nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Glòria García, endavant. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcalde.  Jo, senyor Martorell, de debò, no l’entenc.  Diu: es fa per 
fases, abans es feien les coses així.  I ara com es fan?  També es fan per fases 
i per finals d’obra i totes les coses es fan com es fan, i cada època té la seva.  
Miri, jo no hi era en aquella època, però suposo que devia fer-se per fases les 



 

urbanitzacions.  El que està clar és que diu: hi ha una falta de comunicació.  
Bueno, potser la té l’equip de govern amb els veïns, perquè a nosaltres ens van 
venir a buscar l’associació de veïns per dir-nos: si us plau, presenteu aquesta 
moció perquè no ens fan ni la zona verda, ni el camp de futbol.  Així és que en 
tot cas serà l’equip de govern o vostè, que és el responsable d’urbanisme, el 
que haurà de tenir comunicació amb els veïns, perquè nosaltres la informació 
que tenim és la que ens han donat ells directament.  Si aquesta moció i els dos 
mesos des de que la vam presentar per primera vegada fins a dia d’avui ha 
servit perquè vostè es posi en contacte amb l’associació de veïns i els hi 
expliqui doncs el perquè no es farà la urbanització, o no es farà la zona verda, 
no es farà el camp de futbol, escolti, miri, jo em dono per satisfeta, perquè en 
definitiva el que nosaltres volíem és que es fes la zona verda i el camp de futbol, 
que és el que els veïns demanen, o bé que rebessin una resposta per part de 
l’equip de govern doncs del perquè aquestes obres no es tiraven endavant.  Si 
és que bueno, miri, si és per aquest el motiu, per a mi l’objectiu de la moció ja 
està complert.  Gràcies. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, no és un camp de futbol, eh?, és una zona esportiva, i és un tema llarg, és 
del 2001, estem parlant del 2001, no estem parlant d’una cosa... i d’unes 
liquidacions.  És un, és un... ja he dit, no, no perquè abans es fessin les 
urbanitzacions per fases i ara que no es facin, sinó que es va preveure unes 
entrades de diners que després no s’han produït, i aquí ve el problema.  I 
l’Ajuntament el que ha fet és doncs fer front a aquestes despeses que hi havia i 
els diners que havien aportat la gent de la urbanització doncs van arribar fins 
on van arribar, i la resta ho ha aportat l’Ajuntament mentre no es desenvolupin 
les altres unitats.  I... amb els números que tenim, eh?, com que els estem... els 
hem mirat i els estem revisant, és veritat que no els hem explicat en comisió, 
però sí que hem comentat la qüestió i això és el que hem... ens hem documen... 
hem trobat en la documentació que hem pogut consultar.  En qualsevol cas la 
voluntat és d’avançar en aquesta qüestió i doncs la idea és aquesta, per tant, 
d’arribar sobretot al consens d’haver parlat amb un, amb l’altre i amb l’altre, 
amb els tres o quatre doncs sectors que hi ha a Santa Maria que tenen 
necessitats diferents, que ho hem fet durant bastant de temps, encara que 
vostè pensi que fa quinze dies que ho hem fet perquè sabia que la moció es 
tornava a portar en el Ple. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació, si els hi sembla.  Vots a favor de la moció.  Vots 
en contra.  Abstencions.  Decau amb els vots del govern, el vot a favor del 
Partit Popular i de Convergència i Unió i l’abstenció de la CUP.   És així, no? 
 



 

Es vota la moció, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU i PP (10) 
  Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
  Abstencions: CUP (1) 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 10 i 13 de l’ordre del dia. 

 
  10. MOCIÓ DE REBUIG DE LA SENTÈNCIA DEL SUPREM CONTRA 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE 
EXIGEIX A LA GENERALITAT QUE INTRODUEIXI EL CASTELLÀ 
COM A LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA. 

 
ALCALDE 
 
Ara, el següent punt és el hem dit de les sentències, eh?, que són dos, però 
que jo suggereixo que primer...  
 
() 
 
No, no, és aquesta.  L’altra està al final però la següent és la 10, i aleshores 
l’agrupem amb la 10.  Llavors jo, si els hi sembla, suggereixo que faci la 
intervenció primer el senyor Álvaro, que és la primera que ha entrat, la que està 
primera de les signades, després el senyor Arrufat, no?, que ha presentat l’altra, 
i després per grups de menor a major, si els hi sembla.  Endavant, senyor 
Álvaro. 
 
I prèviament el senyor Gomáriz llegirà els acords. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en 
la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el 
Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua 
vehicular al costat del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de 
forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament 
obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de l’ESO. La sentència anuncia 
que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la 
presència del castellà de manera "equitativa" respecte del català. 
 
El Suprem declara "el dret dels recurrents al fet que el castellà s'utilitzi també 
com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma 
Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que 
calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per 



 

la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el 
castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb 
el català".  “De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que 
totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació, tant oral com 
escrita, que li siguin remeses pel centre [d'ensenyament] siguin també en 
castellà", conclou la part dispositiva de la Sentència. 
 
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es 
produeix, a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que 
ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i 
garantir la cohesió social i la integració de les persones nouvingudes. 
 
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot 
regular l’obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució 
espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la 
família”. 
 
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que 
comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la 
situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants 
en el context europeu i en d’altres països plurilingües. 
 
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, 
fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys 
protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un 
nombre similar de parlants. Els informes, per exemple, destaquen el tracte 
impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis 
que imposen la llengua castellana al nostre territori. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya. 
 
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la 
nostra llengua amb l’objectiu de la seva extinció. 
 
Atès que l’escola catalana i el model d’immersió lingüística són sistemes que 
gaudeixen d’un ampli reconeixement i que són valorats molt positivament dins i 
fora del país. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa l’aprovació de l’acord següent: 

 
• Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal 

Suprem. 
 



 

• Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les 
escoles catalanes. 

 
• Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al 

Tribunal Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.” 

 
 13. MOCIÓ DE LA CUP PER A REBUTJAR LES SENTÈNCIES DEL 

TRIBUNAL SUPREM SOBRE LA LLENGUA A LES ESCOLES. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

El passat 22 de desembre de 2010 el Tribunal Suprem espanyol va emetre 
tres sentències resolutives dels recursos de pares perquè els seus fills no 
podien fer les classes en castellà, ordenant que la Generalitat de Catalunya 
adaptés el sistema d’ensenyament a la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’estatut, i que per tant  el castellà fos introduït com a llengua vehicular 
“de manera proporcional i equitativa al català en tots els cursos”.  

Atès que la sentència obligarà a les escoles a demanar als pares quina és la 
llengua que volen que s‘utilitzi per a l’educació dels seus fills a l’aula, generant 
així una segregació per motius lingüístics dins els centres d’ensenyament.  

Atès que la sentència obliga a fer les comunicacions, orals i escrites, als pares 
en llengua catalana i també en castellana.  

Atès que la sentència significa una agressió més a la població catalana i la 
seva llengua per part de l’Estat espanyol.  

Atès que l’aplicació de la sentència del Tribunal Suprem pot representar el final 
del sistema d’immersió lingüística, avalat i valorat per la Unió Europea i que ha 
fet possible la cohesió lingüística i social dels ciutadans del Principat de 
Catalunya i alhora un model d’integració dels nouvinguts.  

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple de Vilanova i la 
Geltrú l’adopció dels següents ACORDS: 

 “1. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a les sentències 
del Tribunal Suprem espanyol contra la immersió lingüística de 
l’ensenyament català.  

2.   Demanar a la Generalitat de Catalunya que no acati la sentència del 
Tribunal Suprem espanyol i persisteixi en l’aplicació de la Llei d’Educació 
de Catalunya.  



 

3.   Manifestar el suport als centres educatius del municipi en la seva tasca a 
favor de l’ensenyament en català.  

 4.   Traslladar aquest acord als centres educatius del municipi, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya  i al Tribunal Suprem.” 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, com vostès saben, després de la Sentència del 
Tribunal Constitucional contra l’Estatut que es va aprovar pel poble de 
Catalunya el 22 de desembre del 2010, el Tribunal Suprem doncs ha 
protagonitzat com sempre doncs una manera d’un rebuig contra el sistema 
educatiu català, no?  Aquesta mesura que se’ns dicta suposaria el trencament 
del sistema de l’escola catalana, basada en la immersió lingüística, tan avalada 
pels altres països europeus, no?  De fet, la immersió lingüística no és una 
exclusió de la llengua castellana sinó la garantia de la cohesió social amb tots 
els infants que, siguin de la procedència que siguin, surtin de l’ensenyament 
obligatori podent-se defensar en les dues llengües oficials, és a dir, el català i el 
castellà.  Nosaltres pensem que la creació de diferents models educatius com a 
Euskadi, on hi ha les escoles espanyoles i les escoles basques, doncs no és 
més... pensem que no és més que un error de cohesió social i que de fet això 
dificulta la convivència a posteriori, no?   
 
El sistema educatiu català amb la immersió lingüística és la garantia del domini 
de les dues llengües, ja que al carrer la llengua d’ús majoritari, com vostès 
deuen saber, és el castellà, no?, i per tant el català doncs és la llengua 
minoritària que cal potenciar en tot l’alumnat perquè sinó l’aprenen a l’escola 
difícilment el podran aprendre al carrer, tant com sí que passa en aquest cas, 
doncs la llengua castellana sí que... la realitat és que s’aprèn el castellà, no? 
 
De fet, aquesta moció que presenta Esquerra Republicana, oberta a tots els 
partits polítics o coalicions de partits polítics que estan aquí representats, doncs 
el que demanem és poder-nos sumar doncs també amb altres mocions que 
s’han aprovat en altres poblacions del territori i del país, i per tant doncs donar 
suport, no?  Però deixi’m dir que la distància dels fets en aquest cas no els fa 
menys importants o caducats, sinó al contrari, no?  No fa pas gaires dies, avui 
estem a dia 31 doncs fa això... set o vuit dies, un diputat del Partido Popular, el 
senyor Javier Arenas, president del PP andalús, va dir textualment, no?, va dir: 
seremos beligerantes si al niño andaluz se le obliga a estudiar en una lengua 



 

diferente a la suya, sense en aquest cas voler citar Catalunya, no?  Arenas 
evidentment va carregar en aquest cas contra la immersió i la normalització 
lingüística i de fet doncs les declaracions d’Arenas són una mostra ben clara 
d’aquesta ignorància, no?  Com vostès deuen saber, per a nosaltres, si es 
pensa que un nen d’origen andalús que viu a Catalunya no és català, té un  
problema.  Ja saben vostès que aquí no dividim a la població pel seu origen o 
per la seva procedència, aquí tots som considerats catalans i catalanes i rebem 
el mateix tracte, no?  Per tant, la nostra voluntat és que tots els alumnes que 
arriben a Catalunya d’altres llocs, o que han nascut a Catalunya han de ser 
tractats de la mateixa manera i per tant tenen els mateixos drets.  Amb aquesta 
final () respecte al senyor Arenas sí que els hi demanaria doncs que fins i tot, 
com va passar al poble veí de Sitges, que fins i tot el Partit Popular va votar 
favorablement en aquesta moció, doncs també demanaríem que avui el Partit 
Popular de Catalunya doncs votés també favorablement aquesta moció, perquè 
estic convençut que els altres partits polítics votarien a favor d’això. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breument, perquè entenc que és un debat doncs que s’ha produït en 
moltes instàncies i que ja és prou conegut.  Només dos... dues argumentacions 
a favor de la nostra moció, d’aquesta moció que al final és... significa el mateix i 
ve a dir el mateix.  El primer és que si nosaltres som catalans i no xinesos és 
segurament, probablement per la llengua.  O sigui, si alguna cosa ens defineix 
com a poble és la llengua, per tant... i la llengua, el principal baluard que té per 
a la seva recuperació i la seva plena normalització és l’educació i aquest 
sistema d’immersió lingüística. Si ens toquen la immersió lingüística ens estan 
tocant de fet el futur de ser un poble diferent als altres.  No passa res, però 
perdrem el fet de ser un poble diferent als altres.  Vull dir, no passa res per a 
qui no vulgui veure que passa res.  
 
I després també mostrar-nos crítics amb com es fa una lectura des de la 
justícia, o des de la legalitat espanyola dels conceptes de drets col·lectius d’un 
poble minoritari com el nostre, o d’una minoria, dels drets col·lectius dels 
catalans i catalanes, perquè no hi ha cap tribunal que hagi fallat a favor de que 
els 94.000 alumnes valencians que s’han quedat sense plaça per estudiar en 
llengua valenciana tinguin dret a que en els instituts on se’ls ensenya 
obligadament en espanyol, en comarques majoritàriament valencianoparlants 
tinguin el dret a fer canviar a tots els professors la llengua vehicular.  I s’han 
quedat sense plaça 94.000 alumnes valencians en comarques de majoria 
valencianoparlant.  Ni tampoc s’ha fet un esforç suplementari des de la... o un 



 

esforç, una especial atenció des de la realitat espanyola per fer atenció a les 
comarques on... a les comarques de la franja d’Aragó, on el 99% de la població 
és catalanoparlant i on no està reconegut el dret a rebre una educació primària 
no plena, normalitzada, ni el 50%, ni el 20% rep amb la llengua que és 
originària d’aquelles terres.  En canvi sí que s’hi posen esforços en reconèixer 
el dret doncs de, en aquest cas crec que són tres persones, a que... perquè 
elles individualment ho sol·licitin, el dret col·lectiu dels catalans a rebre 
l’ensenyament en català, sigui infringit.  Per tant, sent francs, aquí el que estem 
no és en una disputa legalista ni en què... òstia, és que els valencians també 
haurien d’haver presentat un recurs, perquè la justícia espanyola és equànime 
en aquests temes i llavors fallarà tant a favor de la demanda que s’ha produït 
aquí a Catalunya com al País Valencià, sinó que aquí estem en una 
confrontació també de drets col·lectius a existir com a poble.  I en aquest sentit 
a nosaltres ens preocupa profundament i especialment el tema de la immersió 
lingüística perquè si la llengua és el nostre... la nostra eina de cohesió, la 
nostra eina identitària, la nostra eina de viure com a catalans i no com a 
xinesos, doncs l’atacar la immersió doncs és un atac greu cap al nostre sistema 
de convivència i de progrés. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Breument, per posicionar-nos sobre aquestes mocions, no?  Jo crec 
que la primera qüestió que hem de dir és que aquest és un Estat de dret, un 
Estat de dret en el qual hi han lleis, en el qual hi han sentències, per cert, en el 
qual també hi han reglaments orgànics municipals, i aquest ordenament que hi 
ha està per complir-lo.  Així de simple, com l’alcalde feia: escolti’m, el reglament 
diu el que diu i això doncs s’ha de complir el que diu el reglament.  Doncs miri, 
exactament igual, les lleis són les que són i s’ha de complir lo que diuen les 
lleis, i les sentències són les que són, ens agradaran o no ens agradaran, però 
les sentències s’han d’acatar.  I institucionalment no podem posicionar-nos 
sobre si una sentència ens agrada o no, per tant, nego la major, nego el fet que 
institucionalment ens haguem de posicionar ni a favor ni en contra de cap 
sentència.  I per tant això sol ja justifica el nostre posicionament contrari en 
aquestes mocions.  Una altra cosa és que com a partits polítics cadascú 
puguem tindre la nostra opinió al respecte de les lleis, al respecte de les 
sentències.  Però també els hi dic que hi ha una cosa molt fàcil, si a vostès o a 
algú de vostès no els hi agrada alguna sentència o no els hi agrada alguna llei, 
escolti’m, facin el que puguin per canviar aquesta llei, fagin el que vostès 
creguin per canviar aquestes lleis, però no vinguin a expresar la impotència de 
no poder canviar les lleis com a vostès els hi agradaria –per cert, senyor Álvaro, 
som catalans, som catalans i catalanes i també espanyols i espanyoles, i si 
vostè no ho vol entendre, també vostè té un problema, eh?, clar-, i això és el 
diuen les lleis, això és el que diuen les lleis. 
 



 

Insisteixo, segurament lo que expresen vostès aquí és la impotència de poder 
canviar les lleis d’acord amb allò que vostès voldrien.  Per tant, respectuosos, 
respectuosos amb les sentències i a fora ja farem les valoracions polítiques que 
correspongui al respecte. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde.  Per posicionar el grup municipal de 
Convergència i Unió respecte d’aquestes dugues mocions, voldria fer tres 
comentaris, eh?  El primer, amb relació al model d’immersió lingüística. 
Convergència i Unió, com a pares del model d’immersió lingüística a Catalunya 
ens sentim orgullosos d’aquest model, doncs primer perquè considerem que ha 
sigut un model d’èxit, que durant trenta anys ha sigut la columna vertebral del 
sistema educatiu a Catalunya.  També perquè ha sigut un model d’èxit pel que 
fa a la integració i a la cohesió social de casa nostra, començant per les 
generacions més joves, pels infants que, independentment de l’origen que 
tinguin doncs han sigut tractats de la mateixa manera i se’ls ha donat una eina 
per cohesionar-los.  I també entenem que és un model d’èxit acadèmic, tal i 
com així ho avalen d’una banda doncs la mateixa comisió de la Unió Europea, 
quan diu que el model d’immersió és un model exportable en societats i en 
països que siguin bilingües, o com ho refereix el mateix informe PISA, que any 
rere any acredita que els alumnes catalans tenen el mateix o fins i tot a 
vegades més alt coneixement de llengües, tant català com castellà, que altres 
alumnes de la resta de l’Estat.  Per tant, des de Convergència i Unió, com a 
pares insisteixo d’aquest model, no només ens hi posicionem a favor sinó que 
entenem que s’ha de seguir aplicant i és per això doncs que tal i com ha 
manifestat ja la consellera d’Ensenyament d’aquest país, que aquest serà un 
model que se seguirà aplicant, evidentment amb les millores que corresponguin, 
però que seguirà funcionant a casa nostra. 
 
Segon, sobre la sentència del Tribunal Suprem.  Primer doncs fer referència a 
que és una sentència que no afecta al 1.200.000 estudiants que hi han a casa 
nostra, sinó que fa referència a tres alumnes concrets que des de fa quatre 
anys havien manifestat doncs un seguit d’empara, i que ara el Tribunal Suprem 
doncs ha fallat en un determinat sentit.  Si bé és cert que la sentència emesa 
pel Suprem doncs va una mica a l’empara del que es va pronunciar el Tribunal 
Constitucional amb relació a l’Estatut fa uns mesos, com recordava el senyor 
Álvaro, també ho és que les conclusions que es deriven d’aquesta sentència no 
afecten en aquest 1.200.000 alumnes sinó només en aquests tres casos 
concrets.  Per tant, una sentència que no obliga a canviar cap precepte de la 



 

Llei d’Educació de Catalunya, que avala el català com a llengua vehicular a 
Catalunya, i això és doncs perquè el Tribunal Suprem no té competència, entre 
altres matèries, per canviar o anul·lar cap tipo de legislació, ni estatal ni 
autonòmica.  És per això doncs que aquesta sentència entenem que és més 
política que no pas jurídica.   
 
I finalment amb relació a les dugues mocions.  Des del grup municipal de 
Convergència i Unió home, estem d’acord i valorem la importància que des del 
món municipal i des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú doncs puguem 
marcar una posició ferma, recolzant el model d’immersió, doncs al costat 
d’altres ajuntaments que també ho estan fent, i també al costat del govern del 
país.  Ara, també entenem que cal fer-ho sense crear una alarma innecessària i 
és per això doncs que hi han alguns atesos, o algunes de les parts expositives 
de la moció que ha presentat en aquest cas la CUP, que entenem que no són 
certes o que tampoc, si més no, no reflecteixen exactament el que comporta 
aquesta sentència i () m’hi referia.  Per exemple, aquesta no és una sentència 
que obligui a preguntar els pares en quina llengua volen educar els seus fills, o 
per exemple aquesta no és una sentència que obligui a que totes les 
comunicacions de les escoles hagin d’estar fetes, eh?  Malgrat que això siguin 
uns atesos que entenem que no són ben bé el que passa, i creiem que no són 
necessaris d’esmentar perquè no hi ha d’haver més alarma social de la que 
correspon, nosaltres sí que donaríem el vot favorable tant a la moció 
presentada per Esquerra Republicana, com a la de la CUP, si a la part doncs 
dispositiva, allà on diu home, que la Generalitat no acati, ho poguéssim canviar 
doncs per exemple perquè la Generalitat combati políticament aquesta 
sentència del Suprem, perquè entenem que són tres sentències que, insisteixo, 
ni tan sols fan referència a la Generalitat, sinó que són tres respostes que 
donen a tres famílies concretes.  Si des de la Candidatura d’Unitat Popular 
s’assenteix en aquest canvi nosaltres tindríem el vot favorable a les dues 
mocions.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument, i en tot cas no ser reiteratiu.  Estem d’acord bàsicament amb 
tots els arguments que s’han donat, perquè hi ha formacions polítiques que 
anuncien el seu vot favorable a les dues mocions i per tant no seré reiteratiu.  
En tot cas només dues qüestions, una primera és, senyor Rodríguez, home, 
només faltaria que no poguéssim no estar d’acord amb una sentència!, jo crec 
que sí que podem estar no d’acord amb una sentència.  Una altra cosa és que 
després l’haguem d’acatar, això sí que ho farem, evidentment, però home, no 



 

posicionar-se respecte si estàs d’acord o no estàs d’acord, home, a mi em 
sembla que aquest dret encara el tenim per exercir, no?   
 
I després, respecte al model d’immersió lingüística actual, home, jo en tot cas 
diria que és gràcies a una gran família i no tant només a uns pares determinats.  
Em sembla una mica injust.  Però en tot cas, dit això, nosaltres donarem el vot 
favorable a les dues mocions, però sumant-nos amb la petició que ha fet el 
grup de Convergència que, en tot cas, modificar aquest punt concret de la 
moció que presenta la CUP. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, com que veig que ha acceptat el senyor Arrufat l’esmena, diguem-ne, i 
que ha anunciat globalment el seu vot contrari, si no m’equivoco, el senyor 
Rodríguez, si els hi sembla els votem d’una vegada totes, eh?  Vots a favor?  
Vots en contra?  S’aprova amb el vot, les dues, amb el vot en contra del Partit 
Popular i amb l’esmena aquesta que hem comentat. 
 
Es vota en primer lloc la moció que correspon al punt núm. 10 de l’ordre del 
dia, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22) 
   Vots en contra: PP (2) 
 
Seguidament es vota la moció que correspon al punt núm. 13 de l’ordre del 
dia, amb la transacció proposada pel Sr. Figueras, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22) 
   Vots en contra: PP (2) 
 
La moció número 13 queda aprovada amb el redactat següent: 
   

 “1. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a les sentències 
del Tribunal Suprem espanyol contra la immersió lingüística de 
l’ensenyament català.  

2.   Demanar a la Generalitat de Catalunya que combati políticament la 
sentència del Tribunal Suprem espanyol i persisteixi en l’aplicació de la Llei 
d’Educació de Catalunya.  

3.   Manifestar el suport als centres educatius del municipi en la seva tasca a 
favor de l’ensenyament en català.  



 

 4.   Traslladar aquest acord als centres educatius del municipi, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya  i al Tribunal Suprem.” 

 
  11. MOCIÓ DE CIU INSTANT LA FORMULACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ 

DE PLANEJAMENT GENERAL QUE PERMETI ADMETRE LA 
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS EN EDIFICACIONS QUE ES 
TROBIN EN SITUACIÓ URBANÍSTICA DE FORA D’ORDENACIÓ. 

 
ALCALDE 
 
Queda una moció, que és la moció presentada per Convergència i Unió instant 
a la formulació d’una modificació de planejament general que permeti admetre 
la instal·lació d’ascensors en edificacions on es trobin en situació urbanística 
fora d’ordenació. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Malgrat que el planejament urbanístic general del nostre municipi ha qualificat 
com a sistema urbanístic públic, d’ençà fa temps, diversos sòls en els quals hi 
preexisteixen edificis d’habitatges (un exemple són els edificis que s’ubiquen 
front del mar, a continuació de la plaça d’Adarró), l’Ajuntament no n’ha obtingut 
la titularitat. La situació en la que es troben aquests habitatges, tècnicament 
coneguda com a situació urbanística de “fora d’ordenació”, a la llum de les 
normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Municipal no els permet 
actualment d’instal·lar-hi ascensors, malgrat hi conviuen persones 
discapacitades i majors de setanta anys, amb els perjudicis que això els hi 
comporta. 
 
Els serveis tècnics municipals, prenent compte de les nostres normes 
urbanístiques, han considerat, en aquest sentit, que la implantació d’ascensors 
constitueix una obra de modernització, si bé aquesta qüestió ha estat 
àmpliament superada pel darrer canvi legislatiu urbanístic, mitjançant el qual 
s’ha suprimit la referència a aquest terme quan es regulen les obres permeses 
en els edificis en situació de fora d’ordenació. En d’altres casos, s’ha entès 
que la instal·lació d’un ascensor comporta un augment de volum de l’edificació 
preexistent (tot i que s’hagi plantejat aquesta instal·lació sense necessitat de 
construir una caixa d’ascensor tancada), motiu pel qual s’ha acabat denegant 
la seva implantació. 
 
Prenent compte de la problemàtica social descrita, que afecta a no pocs veïns 
i veïnes de Vilanova i la Geltrú, i en vista del contingut del text refós de les 
modificacions puntuals de les normes urbanístiques del Pla General 
d’Ordenació Municipal, el Grup municipal de CIU entén que esdevé necessari i 



 

tècnicament plausible de formular una modificació puntual de les susdites 
normes urbanístiques a fi i efecte de permetre que puguin implantar-se 
ascensors en edificacions preexistents que es trobin en situació urbanística de 
fora d’ordenació. 
 
La proposta de modificació puntual de les normes urbanístiques de 
planejament parteix de considerar que: 
 
a) No es pretén proposar de canviar ara la qualificació urbanística de les 

edificacions de Vilanova i la Geltrú que es troben en situació de fora 
d’ordenació, sinó únicament modificar les normes urbanístiques de 
planejament general, per adhesió d’un nou precepte, de tal manera que es 
puguin admetre clarament, si bé amb les condicions que exigeix la 
legislació urbanística, obres d’instal·lació d’ascensors en edificis que es 
troben en la situació descrita. 

 
b)  La legislació urbanística (i, en general, el nostre Ordenament Jurídic) no 

permet que, via planejament general, es desvirtuï el contingut substantiu 
d’aquesta. El principi de jerarquia normativa no admet que una norma amb 
rang reglamentari deixi sense efectes un precepte normatiu amb rang de 
llei. En aquest sentit, les normes urbanístiques de planejament no poden 
atribuir un règim de fora d’ordenació a una edificació i permetre alhora 
obres de consolidació o d’augment de la seva volumetria. Tanmateix, el 
planejament urbanístic, mitjançant les seves normes urbanístiques, pot 
definir que una determinada intervenció en un edifici preexistent en cap cas 
s’entengui com a augment de la seva volumetria, considerant que la 
volumetria d’un edifici no deixa de ser un paràmetre urbanístic bàsic la 
definició i concreció del qual ha d’efectuar-se pel planejament. 

 
c)  A banda de l’anterior, cal considerar addicionalment que el debat relatiu a 

si la instal·lació d’un ascensor constitueix una obra de modernització, ha 
decaigut per la pròpia supressió d’aquest terme en el Decret legislatiu 
1/2005, àdhuc en l’actual Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, com s’ha 
apuntat anteriorment. En aquest sentit, la modificació proposada no hi 
incideix, per innecessarietat. 

 
d)  Tampoc aquesta moció pretén que el canvi normatiu concreti l’espai en el 

que s’exigirà d’instal·lar aquests ascensors, considerant que la Generalitat 
de Catalunya històricament ha considerat com a molt important l’eliminació 
de barreres arquitectòniques per a facilitar a la gent gran o amb 
discapacitat que desenvolupin la seva vida amb condicions de dignitat, per 
la qual cosa s’està treballant des de l’Administració autonòmica per tal 
d’admetre, com a possibilitat, que la instal·lació d’ascensors ocupi part del 



 

domini públic en els supòsit en què no sigui possible la seva instal·lació en 
l’interior de l’edifici o en el pati de ventilació d’aquest. 

 
Per tot l’exposat, atès el tenor de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social dels minusvàlids, en la qual es responsabilitza les administracions 
publiques competents d’arbitrar les mesures oportunes per a evitar les 
barreres arquitectòniques, de forma que els edificis resultin accessibles i 
utilitzables per a les persones amb discapacitats motrius, i considerant allò que 
disposa el Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel que fa la regulació de les 
condicions bàsiques que garanteixen a totes les persones un ús independent i 
segur de les edificacions a fi de fer efectiva la igualtat d’oportunitats i la no 
discriminació de les persones que presenten una discapacitat, el Grup 
Municipal de CIU proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“Únic. Formulació d’una modificació puntual de les normes urbanístiques del 
Pla General d’Ordenació Municipal de Vilanova i La Geltrú, que faci plausible 
la introducció del precepte normatiu següent:  

 
“No es considerarà augment de volum la instal·lació d’ascensors en 
edificis preexistents que es trobin en situació urbanística de fora 
d’ordenació i en els que es demostri que hi resideixin persones amb 
discapacitat o més grans de setanta anys, sempre que la seva 
implantació no requereixi la construcció d’una caixa d’ascensor tancada. 
La implantació d’aquests ascensors es considerarà una obra necessària 
per mantenir les condicions de salubritat pública i de seguretat de les 
edificacions referides. 
 
En qualsevol cas, l’autorització municipal d’aquestes obres condicionarà 
la seva eficàcia a la formalització de la renúncia a l’augment de valor 
d’expropiació derivat de llur execució i a l’anotació d’aquesta condició en 
el Registre de la Propietat.” 
 

 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Glòria García, endavant. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  La moció el que pretén és posar de manifest una 
qüestió important, que és l’accessibilitat de les persones al seu habitatge, les 
persones grans o persones que tenen la mobilitat reduïda.  Malgrat en aquest 
cas es tracti d’un edifici tècnicament nomenat “fora d’ordenació”, no s’ha 
d’entendre que aquesta obra com una obra de millora, sinó com una obra 



 

d’adequació o de manteniment, perquè el que fa és això, adequar l’edifici a una 
conservació i millorar les condicions de seguretat de les persones.  Aquesta 
argumentació ve avalada per un informe de la Generalitat de Catalunya, del 
març del 2010, i també per una resolució del Síndic de Greuges d’abril del 2010, 
en el mateix sentit.  I fins i tot la legislació de propietat horitzontal catalana 
proporciona una base legal perquè les comunitats que no tenen ascensor 
doncs tendeixin a l’eliminació de les barreres arquitectòniques.  És per això que 
demanem el vostre vot a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, aquesta qüestió és molt tècnica, és una... els 
tècnics de llicències doncs tenen un text normatiu que de vegades no està prou 
adequat a les exigències que té la societat.  Cada vegada hi ha més gent gran.  
Jo no parlaria tant tampoc de discapacitats o majors de 70 anys, sinó que hi ha 
gent que té genolls doncs fomuts i que li costa pujar les escales, o té altres 
impediments, i no necessàriament estan en aquesta situació, i per tant doncs 
s’ha de facilitar l’accessibilitat.  I el que sí que és veritat és que es produeix una 
situació doncs estranya, que és que de vegades aquesta normativa no està 
prou adequada a aquestes exigències, no?  Per tant, de la proposta que ha fet 
el grup de Convergència i Unió, si bé entenem l’esperit de la moció, que és que 
una gent pugui tenir un ascensor en un lloc determinat més com a... amb 
l’argument de la necessitat que no pas l’argument urbanístic, mirar de veure 
com pot encaixar això dins la nostra ordenació urbanística.  Es proposa una 
modificació que els tècnics, els serveis tècnics de la Regidoria ja m’han alertat 
que probablement no es podrà doncs adaptar exactament, exactament, o 
incorporar exactament amb aquest redactat, però sí que farem els possibles 
per l’objectiu final, que em sembla que compartim tots, que és que pugui ser, 
que sigui possible doncs tenir aquesta instal·lació, doncs a veure com encaixa 
a la normativa per... o com podem fer encaixar la normativa perquè això sigui 
possible en zones com habitatges que estan fora d’ordenació, o bé en 
habitatges que estan afectats de vialitat, o habitatges que estan afectats 
d’equipaments, etc., etc.  Això, el nostre Pla General, que és una mica antic, és 
una mica vellet i que els tècnics, aprofito per dir-ho, doncs em recomanen que 
s’actualitzi alguns apartats, perquè hi ha doncs alguns temes que, tot i que s’ha 
anat adequant totes les normatives, doncs algunes coses que grinyolen i que 
s’hauria d’adaptar, una d’elles pot ser, pot ser aquesta. 
 
Per tant, votarem a favor de la moció, en el ben entès que exactament aquest 
redactat no el podem aplicar, perquè ja m’han avisat que probablement aquest 



 

redactat no es podrà, però sí l’objectiu final que és, que és el que ens interessa, 
aquesta gent o qualsevol altra persona que es trobi en aquesta situació de 
necessitat pugui posar-se l’ascensor, sempre i quan estigui previst a qui afecta 
això, que no hi hagi doncs problemes a tercers, etc., etc., etc.  Per tant, sí que 
donaria un grau de confian... un vot de confiança als tècnics perquè es posin... 
de la Regidoria, perquè busquin solucions per aquesta situació. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per posicionar el grup Popular, el nostre 
posicionament serà favorable, abonarem aquesta moció per una qüestió 
d’humanitzar una mica les normes, no?  I és que fins fa poc vam tenir el 
lamentable exemple d’aquesta ciutat de lo que es va viure durant molts anys a 
Cap de Creu, que no se’ls hi va deixar ni adequar bàsicament les vivendes per 
una norma que no acabava de desenvolupar-se, no?, per una llei que tampoc 
acabava de sortir, per una qualificació que en el temps s’ha vist que tampoc 
estava prou acurada a la realitat del nostre casc antic, no?  I pensem que, 
home, malgrat que les normes hagin de complir-se, a vegades no han de ser 
tan estrictes i possibilitar la humanització d’una zona que està afectada doncs 
perquè la gent pugui viure amb una certa comoditat, o almenys amb un mínim 
de dignitat, pensem que és important, no? 
 
El pas que es dóna per part de l’equip de govern em sembla que és prou bo, ho 
valorem molt positivament i ens... felicitem el grup de Convergència per haver-
ho aconseguit, no?  El nostre vot serà favorable.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Bé, la voluntat justament és canviar la norma perquè puguem seguir complint 
les normes i fent les coses com convé.  
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 



 

 
PRECS 

 
ALCALDE 
 
Precs?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Ens arriba un prec en el sentit que la zona de la rambla Principal, 
davant d’una de les escoles, en horari escolar s’acumula una cantitat de 
bicicletes lligades entre elles.  Llavors el que faríem el prec és en el sentit de 
que –no sé si és possible, eh?, perquè és al bell mig de la rambla Principal-, 
però de posar-hi allò, un estacionament de bicicletes perquè sigui més còmodo 
pels nanos poder deixar les bicicletes i per tant desplaçar-se amb bicicleta a 
l’escola.  Ara, això sí, si aquest prec ha de suposar que els hi retirin les 
bicicletes, si us plau, no en facin cas, eh? 
 
Un segon prec, un segon prec que també ens han fet arribar és amb relació a 
problemes de mobilitat i zones de... problemes de risc i de perill que s’han 
produït en el carrer Anselm Clavé amb la cruïlla amb el carrer Joan Maragall.  I 
és cert que segurament en horari escolar allà hi ha una cantitat de circulació 
molt important, però també fora de l’horari escolar hi han unes pràctiques de 
conducció que no són les més adequades per la cruïlla de què es tracta, no?  I 
per tant desconeixem si hi ha hagut mai cap accident, però com sí que sabem 
del cert que hi han hagut situacions de risc i de perill, agrairíem que s’hi 
posessin remei abans que no passés res. 
 
Hi hauria un tercer prec.  És amb relació a l’aparcament de camions de... bueno, 
l’aparcament no, l’aparcament desordenat de camions a la ronda Ibèrica.  Miri, 
concretament al juny de l’any passat vàrem presentar una moció en aquest Ple 
en aquest sentit i el regidor de Mobilitat ens deia que ja tenien la solució, que ja 
s’hi estaven posant en marxa i tal, no?  I veiem amb sorpresa, bueno, veiem 
amb sorpresa quan hi passem cada dia, doncs que continuen havent-hi 
camions, no?, però és que a més a més aquesta vegada ho denuncia 
l’Associació de Veïns del Molí de Vent a la portada de la seva revista, no?  Per 
tant, jo els hi demanaria que, home, aquelles solucions que ja tenien en marxa 
al juny de l’any passat doncs, home, que les posin en marxa de veritat i que 
veiem els resultats d’una forma al més immediata possible. 
 
I acabaria amb un últim prec.  L’anunci de l’obertura del Consorci de Serveis a 
les Persones ha generat moltes expectatives a la població, i ha generat 
expectatives en un doble sentit, en un sentit en el d’ampliar les places 
residencials per a la gent gran, sobretot per a la gent gran amb dependències 



 

importants, però també per un altre costat, i ho ha citat avui em sembla que ha 
estat el regidor d’Hisenda, doncs que això generarà una cantitat de llocs de 
treball important, no?  I... doncs escolti’m, qui els parla moltes vegades ha 
hagut d’intentar atendre persones que li han dit: escolti’m, jo on tinc que portar 
el currículum perquè l’avaluïn, o què tinc que fer perquè l’avi o l’àvia doncs 
pugui entrar en el Consorci de Serveis a les Persones.  Jo lo que els hi 
demanaria és que en tot el procés; una, de contractació de personal; i dos, 
d’adjudicació de les places de la residència, siguin al més públiques possible.  
Respecte de les places de residència, les lliures m’estic referint, eh?, respecte 
a les places de residència aquesta va ser una qüestió que vàrem tractar en 
l’última Junta del Consorci de Serveis a les Persones, però que com es van 
repetint, a mesura que s’aproxima la data d’obertura doncs es van repetint 
aquestes qüestions, crec que estaria bé que hi hagués la màxima transparència 
tant en l’adjudicació de places de residència com en l’adjudicació de llocs de 
treball. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs prenem nota de tots els aspectes.  Respecte aquest darrer 
només constatar que s’ha fet tot el procés de contractació de personal encara 
no s’ha iniciat, però s’ha ja publicitat les convocatòries i ha estat absolutament 
pública i probablement per la seva publicitat és pel que gairebé centenars de 
persones s’han presentat.  Però en tot cas sí, sí, naturalment, tant una cosa 
com l’altra amb la màxima publicitat. 
 
Gràcies.  S’aixeca la sessió. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
 
1 d’octubre 2010 
 
1. Des de quina data Milà Advocats, SLP, presta serveis a aquest 

Ajuntament? 
 
 Milà Advocats, SLP, presta serveis a aquest Ajuntament, aproximadament, 

des de l’any 2002, coincidint amb la presentació de recursos contenciosos 
administratius contra la revisió del Pla General d’Ordenació, avui vigent, la 
qual es va aprovar definitivament en data 29 de juny de 2001, i posterior 
resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, de 26 de juliol de 2001. 

 
 



 

 
 
2. A quins departaments d’aquest Ajuntament presta serveis Milà 

Advocats, SLP? 
 
 Milà Advocats, SLP, presta serveis, principalment, a Urbanisme. 

Tanmateix, també presta serveis a altres departaments d’aquest 
Ajuntament, com, entre d’altres, a Serveis Viaris. 

 
 
3. Quins imports i per quins conceptes ha facturat Milà Advocats, SLP, a 

aquest Ajuntament cada un dels exercicis 2007, 2008, 2009 i 2010 
(fins al mes de setembre)? 

 
 En relació amb aquesta pregunta s’annexa una relació de factures 

corresponents a recursos contenciosos administratius propis de la 
Regidoria d’Urbanisme i Planejament, en la qual figuren els camps 
següents: document, data del document, data d’operació facturada, import, 
concepte, subtotal i total dels exercicis 2007, 2008, 2009 i 2010. 

 Cal destacar, no obstant, que el gruix de recursos contenciosos 
administratius facturats en aquests quatre exercicis, excepte cinc, 
corresponen a aquells que es van presentar contra la revisió del PGO del 
2001, avui vigent. 



 

Document Data doc. Data Op.  Import  Concepte 
071/05 04/07/2005 01/01/2007     3.565,79 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 776/01 EDIFICACIONS GARRAF, SA 
072/05 04/07/2005 01/01/2007     3.565,79 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 678/01 EDIFICACIONES VILANOVA SL 
0108/05 20/10/2005 01/01/2007     3.564,10 €  HONORARIS OPOS. RECURS CONT-ADM 302/02 MARTA I JOAN BERTRAN ALEXANDRE 
070/06 23/06/2006 01/01/2007     4.815,16 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 168/04 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 
040/06 03/11/2006 18/05/2007     4.816,85 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 451/2001 
049/06 24/11/2006 18/05/2007     4.286,20 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM  401/04 MEGADYNE RUBBER, SA 
050/06 24/11/2006 18/05/2007     4.287,89 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 91/01 SAN CRISPIN, SL 
PROF. 031/06 29/12/2006 26/06/2007     1.740,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS INTERPOSAT PER EDIFICACIONES VILANOVA, SL 
011/07 08/02/2007 17/08/2007     4.286,20 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 850/02 JOSE L BELTRAN SOLER 
012/07 08/02/2007 17/08/2007     4.286,20 €  HONORARIS 919/03 I 250 REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM /03 TELEFÒNICA MÓVILES 
27/07 27/02/2007 17/08/2007     1.740,00 €  PROV. FONS RECURS CASSACIÓ TRIBUNAL SUPREM PEDRO ALBA E HIJOS, SL 759/01 
32/07 08/03/2007 13/09/2007     1.761,92 €  HONORARIS RECURS CONT-ADM 198/02 SUBIRATS BERENGUER IMMOBILIÀRIA, SA 
040/07 15/03/2007 13/09/2007     4.031,00 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 876/01 
46/07 23/03/2007 13/09/2007       13.828,36 €  HONORARIS OPOS. RECURS CONT-ADM 337/03 ANGEL PEREZ COBACHO, SENTÈNCIA 912/06 
51/07 02/04/2007 11/10/2007     5.581,82 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 90/03 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 
PROF. 005/07 25/04/2007 11/10/2007     3.480,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS BETON CATALAN, S.L. 91/07 
PROF. 006/07 25/04/2007 11/10/2007     3.480,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS PROJECTES D' ESTRUCTURA I TOPOGRAFIA DE BCN. SL. 348/06 
PROF. 009/07 11/05/2007 14/11/2007     3.480,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS DELIRIO HABANERO SLU 89/0 
011/07 08/06/2007 12/12/2007     3.480,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS CONT-ADM 174/07 PILAR MORALES SIMAL 
PROF.013/07 13/06/2007 12/12/2007     3.480,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS CONTENCIÓS 194/07 FALCÓ ROMAGOSA 
  Subtotal   83.557,28 €   
     
PROF.16/07 12/07/2007 15/01/2008     1.740,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS CASSACIÓ SENTÈNCIA 557 JOSEP M. SALA I OBRES QUINTANA, SA 
PROF.17/07 27/07/2007 15/01/2008     1.740,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS DE CASSACIÓ  PEDRO ALBÀ E HIJOS, SA 
090/07 06/07/2007 16/04/2008   14.865,40 €  HONORARIS OPOS. RECURS CONT-ADM 188/03 PEDRO SUGRAÑES 
101/07 03/09/2007 16/04/2008     5.028,60 €  HONORARIS ADVOCAT REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 204/02 
PROF.19/07 14/09/2007 16/04/2008     1.740,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS DE CASSACIÓ  PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, SL 
PROF. 20/07 26/09/2007 16/04/2008     1.740,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS CASSACIÓ 204/02 TRIBUNAL SUPREM GESTORA DE URBANISMO, SL  
122/07 15/10/2007 16/04/2008     5.028,60 €  HONORARIS PE REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 816/01 SECCIÓ 3A SALA CONT-ADM, TSJC 
PROF. 028/07 20/11/2007 26/06/2008     3.480,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS CONTENCIÓS ADM. 489/07 TELEFONICA MOVILES, SA 



 

PROF. 1/08 17/01/2008 18/08/2008     3.480,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS CONTENCIÓS ADM. 461/07 EDIFICACIONES VILANOVA, SL 
PROF. 02/08 17/01/2008 18/08/2008     3.480,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS CONTENCIÓS ADM. 371/07 MEDIA CORPORATIVE, SL 
18/08 08/02/2008 15/09/2008     3.373,28 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 89/07 DELIRIO HABANERO, SLU 
  Subtotal   45.695,88 €   
     
48/08 09/04/2008 15/06/2009     4.286,20 €  HONORARIS REPRESENTACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 312/02 
55/08 10/04/2008 15/06/2009     5.382,40 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM  645/00 CONTRA BORLATEN, SA 
56/08 10/04/2008 15/06/2009     5.382,40 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 266/99 CONTRA BORLATEN, SA 
57/08 10/04/2008 15/06/2009     5.382,40 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 254/99 CONTRA BORLATEN, SA 
58/08 07/05/2008 14/07/2009     7.376,44 €  HONORARIS REPRES. I DEFENSA RECURS CONT-ADM 793/2003 JOSEP M. SALA BRUNET 
61/08 05/11/2008 14/07/2009     2.623,56 €  REPRESENTACIÓ I DEFENSA EN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 145/03 
61/08 05/11/2008 14/07/2009     3.382,34 €  REPRESENTACIÓ I DEFENSA EN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 145/03 
64/05 13/05/2005 20/11/2009     3.565,79 €  OPOSICIÓ RECURS CONT-ADM 759/01 PEDRO ALBA E HIJOS, SA 
  Subtotal   37.381,53 €   
     
33/09 18/02/2009 11/05/2010     3.895,51 €  RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 301/2002: ANDUJAR E HIJOS, SL 
44/09 16/03/2009 11/05/2010     7.331,20 €  MINUTA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NUM. 174/2007 
118/09 02/07/2009 11/05/2010     6.864,08 €  RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 150/2004-2C 
72/09 12/05/2009 17/06/2010     1.740,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS APEL·LACIÓ 174/07 PILAR MORALES SIMAL 
150/09 15/10/2009 29/06/2010     3.203,65 €  RECURS ORDINARI 798/2001 MERCANTIL DAYCO PTI, SA 
167/2009 16/11/2009 16/07/2010     2.018,45 €  RECURS APEL·LACIÓ 23/2009: SENTÈNCIA NÚM. 925 DE 15/10/2009 
84/10 27/04/2010 19/10/2010     1.601,60 €  RECURS CASSACIÓ NÚM. 7601/2010 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 
PROF. 05/08 18/11/2008      1.740,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS CASSACIÓ PROCED. 90/03 PEDRO ALBA E HIJOS, SA 
PROF. 06/08 18/11/2008      1.740,00 €  PROVISIÓ DE FONS RECURS APEL·LACIÓ CONT. ADM. TSJ, COMUNITAT PROP. C. OLÈRDOLA, 45 
PROF. 09/08 25/11/2008      1.740,00 €  PROVISIÓ FONS RECURS APEL. SALA CONT-ADM. TSJ JUNTA COMPENS. LA CARRERADA 
72/08 25/11/2008      4.286,20 €  HONORARIS RECURS CONT-ADM. 111/05 JUNTA COMPENSACIÓ LA CARRERADA 
77/08 25/11/2008      4.336,69 €  HONORARIS RECURS CONT-ADM 823/01 PEDRO ALBA E HIJOS, SL 
80/08 26/11/2008      2.488,20 €  HONORARIS RECURS CONT-ADM 232/2003 COMUNITAT PROP. C. OLERDOLA, 45 
     42.985,58 €   
  TOTAL   209.620,27 €   

 



 

RESPOSTA PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
19 de novembre 2010 
 
ENLLUMENAT NADALENC 

 
1) Quin és el cost de la nova il·luminació de Nadal? Quin consum té? 

Aquest any 2010 s’ha renovat la totalitat del material per la il·luminació de 
Nadal, i s’ha optat per instal·lar material de lloguer. El cost d’aquest lloguer 
resultarà totalment gratuït per a l’Ajuntament, ja que n’assumeix el cost la 
nova contracta de neteja i RSU de Vilanova. L’opció de lloguer permetrà 
poder anar modificant cada any el disseny del conjunt. 
 

2)  Quin és l’estat de la qüestió de la temporització de l’enllumenat 
nadalenc seguint els criteris aprovats per Ple? 

Els criteris que es van adoptar al Ple eren els de realitzar les instal·lacions 
segons els criteris d’eficiència energètica i, per tant, amb material de baix 
consum tipus led o similar, i limitar els horaris i períodes de funcionament 
segons la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya. Aquest any 
s’han realitzat les instal·lacions seguint aquests criteris i per això s’han 
creat xarxes elèctriques alternatives per fer possible la temporització de les 
instal·lacions i així limitar els horaris de funcionament. Per tant, es 
compliran de manera precisa els criteris aprovats per Ple. 

 
FIRA DE NOVEMBRE I COMUNICACIÓ 
 
3)  Quin ha estat cost de l’estand de l’Ajuntament a la Fira de Novembre 

(tant pel que fa a l’espai com al disseny i construcció del mateix)? 
Quin ha estat es cost en personal en aquest mateix estand? 

 
 El cost de l’estand de la Fira de Novembre de l’Ajuntament ha estat de 

17.874,05 €. Els costos de personal van ser coberts amb recursos del 
departament de Comunicació i amb la contractació de persones el cap de 
setmana amb un cost de 596,93 €. 

 
4) Quin cost ha tingut el vídeo que s’ha pogut veure a l’estand de 

l’Ajuntament a la Fira de Novembre? A quina empresa va ser 
encarregat aquest vídeo? En quines dates es van gravar les imatges 
aèries que s’hi poden veure? 

 
 Aquest vídeo va tenir un cost de 1.200 € 
 El vídeo es va encarregar a ICVSAM 



 

 Les imatges es van enregistrar el dissabte, 6 de novembre de 2010.  
 
5) Quines accions més té pensades fer l’equip de govern per 

promocionar la seva obra de govern des d’ara i fins a les eleccions 
municipals del proper mes de maig? Quin pressupost pretenen 
destinar a aquestes accions? 

 
 El Govern pensa seguir la mateixa línia que ha seguit fins ara pel que fa a 

les accions de comunicació. Habitualment les accions comunicatives que 
coordinen més de dos elements s’agrupen en campanyes que tracten 
d’utilitzar els mitjans de difusió propis i els mitjans de comunicació amb els 
quals hi ha establerta una relació conveniada. Eventualment, i segons de 
quina campanya es tracti, es poden utilitzar altres recursos, com poden ser 
publicacions específiques, banderoles, “opis”, pancartes, fulletons… 

 
 Les accions es pressuposten en funció dels recursos propis del 

departament de Comunicació, de la regidoria o regidories implicades en 
cada campanya i del patrocinador o administració col·laboradora en el cas 
que hi hagi una aportació econòmica des d’algun d’aquests àmbits. 

 
6)  Quina ha estat la despesa que ha suposat fins ara la campanya 

“VNG+xtu”? 
 
 La campanya “VNG+x tu” ha suposat fins ara una despesa de 3.030 €. 
 
7)  Quin ha estat el cost els estands per les empreses públiques presents 

a la Fira? 
 
 Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) 
 Cost: 4.306, 44 € 
 
 VNG APARCAMENTS  
 Cost: 4.318, 95 € 
 
 Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM – Canal Blau 
 Cost: zero, donat que ells realitzen la publicitat de la Fira i la megafonia del 

recinte. Es tracta d’un intercanvi comercial entre Canal Blau i Expogestió 
 
8)  Quin era el cost dels estands per als diversos partits polítics que hi 

han estat presents? 
 
 El costos aplicats són els dels diversos estands que ofereix la fira segons 

tarifa exposada a la pàgina web de la mateixa (www.firadenovembre.com), 
que varien segons la situació i els metres contractats. 



 

 
 Pl de la Vila, entitats i institucions: 
 estand 3x3 m 627,22 € iva inclòs + 30 euros assegurança:     657,22 
 estand 4x3 m 836,97 € iva inclòs + 30 euros  assegurança:     866,97 
 estand 8x3 m 1.673,94 € iva inclòs + 30 euros assegurança:  1.703,94 
 
 Pavelló comercial: 
 estand de 4 x 2'5 m  929,96 iva inclòs + 30 assegurança:  959,96 
 
 

RESPOSTA PREGUNTA GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
2 de desembre 2010 
 
 El Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem saber: 
 
1) El cost de la nova il·luminació de Nadal i partida amb càrrec a la qual 

s’ha carregat i data de les factures. 
 
 Aquest any 2010 s’ha renovat la totalitat del material per la il·luminació de 

Nadal, i s’ha optat per instal·lar material de lloguer. El cost d’aquest lloguer 
resultarà totalment gratuït per l’ajuntament ja que n’assumeix el cost la 
nova contracta de neteja i RSU de Vilanova. L’opció de lloguer permetrà 
poder anar modificant cada any el disseny del conjunt. 

 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21.30 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta. 
 


