
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 10 DE MAIG DE 2010 

 
Acta núm. 6 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 19 hores del dia 10 de maig de 2010, 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 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
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. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA. 
 



 

 

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

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

12 d’abril de 2010. 
 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
  2. Donar per finalitzat l’exercici del càrrec de l’actual Defensor de la 

Ciutadania i nomenament d’un nou Defensor. 
  3. Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de l’Eixample 

Nord (sector de sòl urbanitzable 2.8), per a la concreció i qualificació del sòl 
d’equipament públic (clau e) amb destí a ús sanitari-assistencial. 

  4. Proposta de delimitació de la trama urbana consolidada, d’acord amb el 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials.  

 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
  5. Aprovació dels Comptes 2009. 
  
 MOCIONS 
 
  6. Moció de la CUP per a la ubicació d’una deixalleria al centre. 
  7. Moció d’ICV-EUIA-EMP de suport a la investigació dels crims del 

franquisme. 
  8. Moció del PP sobre l’SGAE. 
  9. Moció de CiU contra l’abús que l’SGAE fa dels drets d’autor. 
10. Moció del PP sobre la circulació a la plaça del Consolat de Mar. 
11. Moció de la CUP per a fomentar l’ús de la bicicleta. 
12. Moció de la CUP per al diàleg amb Adif, empresa gestora de l’estació de 

trens. 
13. Moció de CiU sobre la bonificació de la zona blava per als residents a 

Vilanova i la Geltrú. 
14. Moció de CiU sobre la recollida d’animals per part del CAAD. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
15. Pregunta del grup municipal del PP: 
 
• Ha dut a terme el Govern Municipal alguna acció per demanar el 

compliment d’horaris als establiments de la ciutat que no els respecten? 
 
 PRECS 



 

 

 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2010. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Comencem la sessió ordinària del Ple del dia 10.  El primer punt és 
aprovació de l’acta.  Si els hi sembla, si no hi ha cap qüestió la donem per 
aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple ordinari del dia 12 d’abril de 
2010. 
 

  2. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. DONAR PER FINALITZAT 
L’EXERCICI DEL CÀRREC DE L’ACTUAL DEFENSOR DE LA 
CIUTADANIA I NOMENAMENT D’UN NOU DEFENSOR. 

 
ALCALDE 
 
El segon punt de l’ordre del dia és donar per finalitzat l’exercici del càrrec de 
l’actual Defensor de la Ciutadania i nomenament d’un de nou. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El Ple extraordinari del dia 20 de desembre de 2000 va aprovar per unanimitat 
el nomenament del sr. Joan Collell i Xirau, com a Defensor de la Ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Atès que el sr. Joan Collell i Xirau, tal i com disposa l’article 4.2 del Reglament 
del Defensor de la Ciutadania, ha exhaurit el mandat de 5 anys pel qual fou 
elegit, així com les successives pròrrogues fins al nomenament del seu 
successor.  
 
Atès el que disposa l’article 5, apartat b) del Reglament, que regula el 
cessament del defensor/a de la ciutadania. 
 
Atès el que disposen els articles 124 i 125 del Reglament de Participació 
Ciutadana i el Reglament que regula el Defensor/a de la Ciutadania, segons el 
qual el Defensor/a és elegit pel Ple municipal i com a mínim per les 2/3 parts 
del nombre legal dels membres de la Corporació. 
 
Per tot això,  
 
S’ACORDA: 



 

 

 
“PRIMER. Donar per finalitzat l’exercici del càrrec de Defensor de la Ciutadania 
del senyor Joan Collell i Xirau, un cop transcorregut el temps pel qual fou 
elegit.  
 
SEGON. Nomenar el senyor Oleguer Arnau Alemany com a Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, a partir de l’aprovació definitiva i la 
publicació que regula aquesta institució. 
 
TERCER. El senyor Oleguer Arnau Alemany dedicarà com a mínim un cop a la 
setmana d’atenció a la ciutadania en horari de matí o tarda, segons les 
demandes ciutadanes. 
 
QUART. El senyor Oleguer Arnau Alemany només percebrà les 
indemnitzacions que li pugui ocasionar el desenvolupament del seu càrrec.” 
 
ALCALDE 
 
Bé, només de l’anàlisi de les diferents possibilitats, des de la Regidoria s’han 
tingut converses amb tots els grups fins arribar a la conclusió de proposar el 
senyor Arnau que, per coneixement de la ciutat, de la gent de la ciutat, per 
estimació i també per trajectòria personal, doncs... i pels valors que avui 
parlàvem, no?, en el Ple anterior, que pensàvem reuneix el senyor Oleguer 
Arnau, era la persona idònia per tirar endavant aquesta... aquesta tasca i en tot 
cas, naturalment, correspon sotmetre a votació el seu nomenament. 
 
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat i desitjar molta sort al senyor Oleguer 
per la feina... 
 
(Aplaudiments) 
 
... per la feina que l’espera i en tot cas això, posar a disposició naturalment tota 
l’organització municipal, responsables tècnics i polítics de la cas per al millor 
desenvolupament de la feina que se li encomana i que tingui moltíssima sort en 
l’exercici d’aquest càrrec, que és un honor segur per tirar-lo endavant.  Moltes 
gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  3. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT DE L’EIXAMPLE 
NORD (SECTOR DE SÒL URBANITZABLE 2.8), PER A LA 
CONCRECIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL D’EQUIPAMENT PÚBLIC 
(CLAU E) AMB DESTÍ A ÚS SANITARI-ASSISTENCIAL. 



 

 

 
ALCALDE 
 
El següent punt de l’ordre del dia és la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació en l’àmbit de l’Eixample Nord, sector de sòl urbanitzable 2.8, per a 
la concreció i qualificació del sòl d’equipament públic, Clau E, amb destí a l’ús 
sanitari i assistencial. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. El Consorci Sanitari del Garraf (integrat pels Ajuntaments de la Comarca, el 
Servei Català de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de la 
Fundació Privada Hospital - Residència Sant Camil i el Patronat de la Fundació 
Privada de l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat) s’ha consolidat com una 
alternativa per a la millora de la gestió de les institucions sanitàries de la 
comarca, i amb aquesta projecció de millora del servei s’ha elaborat el Pla 
estratègic que recull les necessitats comarcals de tots tipus, tant a nivell 
sanitari, financer, assistencial, etc. De conformitat amb les prescripcions 
derivades del Pla Estratègic, el Consell Rector de dit Consorci va encomanar al 
seu gerent que iniciés les negociacions necessàries amb la Generalitat de 
Catalunya per donar resposta a les necessitats detectades al Pla Estratègic. 
 
Fruit de tot aquest treball, la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya va elaborar un Protocol d’Intencions per promoure la reordenació 
hospitalària del Garraf que, bàsicament, consisteix en la construcció d’un nou 
centre hospitalari destinat a l’atenció especialitzada al municipi de Vilanova i la 
Geltrú en substitució de l’hospital Sant Antoni Abat, al qual se li hauran de 
definir altres funcionalitats, així com la reforma de l’hospital residència Sant 
Camil de Sant Pere de Ribes i la seva reconversió en centre hospitalari dedicat 
a l’atenció sociosanitària. 
 
Per tal motiu, en data 7 de gener de 2010 el Consell Rector del Consorci 
Sanitari del Garraf va aprovar el Protocol marc d’intencions i col·laboració per a 
promoure el Pla d’Ordenació Hospitalària del Garraf, subscrit en data 8 de 
gener de 2010 per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, la 
Direcció del Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Consorci Sanitari del Garraf. 
 
Dit document preveu expressament la construcció d’un nou centre hospitalari 
destinat a l’atenció especialitzada al municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
substitució de l’actual dispositiu (Hospital de Sant Antoni Abat). Per a 
desenvolupar dit Protocol Marc d’Intencions caldrà, d’acord amb el seu pacte 
primer, definir i elaborar els respectius plans funcionals. 
 



 

 

D’acord amb el mateix, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a 
impulsar els tràmits adequats per cedir la propietat, de forma gratuïta, a favor 
del Consorci Sanitari del Garraf sobre una finca que, d’una manera 
consensuada amb la resta de parts, es consideri idònia per a la ubicació del 
nou hospital de Vilanova i al Geltrú, tenint en compte els requeriments 
d’aquesta instal·lació en funció del dimensionat derivat del seu Pla Funcional. 
La cessió s’atorgarà condicionada a la construcció del centre hospitalari en el 
termini suficient per a l’execució de la construcció i a la seva destinació a la 
prestació de serveis assistencials de cobertura pública. 
 
II. En el present expedient de modificació s’incorpora, com a documentació 
justificativa de l’abans ressenyat, còpia del Protocol Marc d’Intencions, del Pla 
Funcional del nou hospital, del Pla Estratègic (resum executiu per al Consell 
Rector), així com del document de treball del Pla d’empresa i de viabilitat–
escenaris de treball del nou hospital.   
 
Segons consta en aquest darrer document de treball, el creixement de la 
població del GTS del Garraf ha estat molt gran durant els darrers 5 anys (8 
punts per sobre del creixement a Catalunya en el mateix període) i ha superat 
àmpliament totes les previsions demogràfiques realitzades fins aleshores. 
 
Les infraestructures i els equipaments actuals dels 2 centres que conformen el 
Consorci Sanitari del Garraf (Sant Camil i Sant Antoni Abat), són insuficients 
per poder afrontar l’activitat assistencial actual i futura de la comarca. 
 
Existeixen diferents estudis que així ho corroboren: 
 
- L’estat de les infraestructures no és l’adequat, i així ho corrobora l’Informe 

sobre els centres Hospitalaris del Garraf elaborat per l’àrea de Patrimoni i 
Inversions del CatSalut en el 2009. 

 
-  L’accessibilitat als diferents recursos assistencials també s’ha identificat com 

un problema afegit a l’oferta sanitària del Consorci Sanitari del Garraf (CSG). 
 
A) Sobre les possibilitats de futur de l’Hospital Sant Antoni Abat, a Vilanova i la 
Geltrú, el referit document diu que són mínimes, segons l’informe sobre els 
centres hospitalaris del Garraf elaborat pel CatSalut: 
 

- L’edifici és de difícil ampliació ateses la presència de l’Església amb 
vestigis del segle XV, el Pati i la muralla. El conjunt està format per un 
seguit d’edificacions disgregades a les quals s’afegirà una nova Llar 
Residència.   



 

 

- Seria una bona opció, atesa la seva situació, ubicar-hi àrees 
assistencials ambulatòries, o potenciar els usos com la Salut Mental o el 
Sociosanitari. 

- També es podrien utilitzar, en cas que no fossin en un futur necessaris 
per a usos assistencials, part de les edificacions com l’Antiga església 
per a usos culturals: museu, biblioteca etc.  

 
L’hospital Sant Antoni Abat es troba en relatiu bon estat, encara que no està 
totalment adaptat per a l’hospitalització d’aguts ni permet ampliacions.  
 
B) Pel que fa a les possibilitats de futur de l’Hospital Residència Sant Camil, a 
Sant Pere de Ribes: 
 
-  L’edifici d’Aguts està al límit de la seva capacitat en totes les àrees. Les 

seves característiques físiques: crugies, alçades, estat constructiu etc, no fan 
recomanable seguir actuant amb reformes i ampliacions de curt abast, com 
s’ha fet fins avui, si aquestes afecten alguna de les principals àrees 
assistencials de l’Hospital. S’hauria de pensar, en cas d’invertir-hi, en alguna 
solució contundent que permetés, enderrocant algun cos edificat, guanyar 
superfície per ubicar les àrees assistencials amb necessitat de creixement i 
anar substituint progressivament les àrees assistencials de l’actual edifici 
d’aguts per un dispositiu nou. Això representaria, a falta d’una anàlisi més 
acurada en funció de les necessitats de creixement, una inversió força 
elevada. 

 
- No obstant, sense massa intervenció l’actual equipament podria funcionar bé 

com a hospital lleuger, o bé com a Sociosanitari i Residencial o bé compartint 
aquests usos, tot i que per a funcionar com a Hospital Lleuger potser no té 
prou bona connexió amb els nuclis habitats, necessària i favorable per a 
aquest ús més ambulatori. 

 
En conseqüència, de tot l’exposat així com segons les restants dades que 
figuren en els documents abans assenyalats, es desprèn la necessitat 
immediata de comptar amb un nou Hospital comarcal que s’ubicaria en el 
terme municipal de la capital de comarca, Vilanova i la Geltrú. 
 
III. D’acord amb les parts implicades, els terrenys òptims per a la implantació 
de dit nou hospital es troben ubicats dins el sector Eixample Nord, col·lindants 
amb la Ronda Ibèrica, i en l’actualitat són de titularitat privada. Ocupen un total 
d’uns 50.000 m2.  
 
La Memòria Justificativa d’aquesta modificació incorpora còpia del plànol de 
situació on figuren els esmentats terrenys, com a document annex. 
 



 

 

L’àmbit de la present modificació es troba dins el sector de sòl urbanitzable de 
l’Eixample Nord, delimitat pel PGOM de 1981, i recollit per la Revisió del 
PGOM aprovada definitivament al juny de 2001, amb el codi numèric 2.8 i una 
superfície total del sector de 102,99 ha de sòl. El plànol A1 de la sèrie A de la 
Revisió, Classificació del sòl, determina l’àmbit del sector gràficament. No 
obstant això, en la present modificació s’incorpora una transcripció de l’àmbit 
del sector sobre la base topogràfica actual, de l’any 2004, de major precisió 
que la base de la Revisió del PGO, en el plànol A1 de la sèrie A. De la nova 
medició sobre dita transcripció en resulta una superfície total del sector 
actualitzada de 105,77 ha. 
 
El sector Eixample Nord es troba en l’actualitat pendent del seu desplegament 
urbanístic i la seva gestió urbanística correspon al Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament del sector Eixample Nord, integrat per l’Ajuntament i l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl). 
 
Per tal motiu i als efectes de donar ràpida resposta a les peremptòries 
necessitats i demandes socio-sanitàries que s’apunten des del Consorci 
Sanitari del Garraf, la implantació del nou centre hospitalari en el termini més 
aviat possible requereix de les prèvies actuacions urbanístiques puntuals que 
permetin avançar en la qualificació dels terrenys com a sistema sanitari-
hospitalari, per tal que aquest pugui ser una realitat l’abans possible, encara 
que procedimentalment se situï, transitòriament, separat del procés i del ritme 
ordinari de desenvolupament urbanístic de la resta del sector.      
 
IV. D’altra banda, a l’assenyalada Memòria Justificativa es recullen els 
antecedents de planejament i gestió del sector de l’Eixample Nord, en els quals 
hi consta la previsió d’equipament sanitari-assistencial a prop de l’actual 
Hospital Sant Antoni Abat, com una necessitat peremptòria.    
 
La present modificació puntual de planejament consisteix, doncs, en la 
concreció i qualificació del sòl d’equipament públic (clau E) amb destí a ús 
sanitari assistencial, dins l’àmbit de l’Eixample Nord (sector de sòl urbanitzable 
2.8), concretament en l’àmbit assenyalat en la documentació gràfica de la 
Memòria, amb una superfície d’uns 51.000 m2. 
 
Dita modificació es formalitza modificant la fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la 
normativa del PGO) en el punt 5 sobre els Objectius, i en el punt 2 sobre 
Cessions mínimes per a tot el sector, amb la incorporació de nou text relatiu a                          
l’equipament públic E amb destí a l’ús socio-sanitari.  
 
Pel que fa a la documentació gràfica, aquesta es formalitza assenyalant en el 
full 7 – E de la sèrie C del Pla General d’Ordenació, la clau E d’equipaments 
col·lectius en l’àmbit delimitat. 



 

 

 
V. De conformitat amb l’art. 117.3  del Reglament de la Llei d’urbanisme, la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació 
del pla d'ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions 
preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 d'aquest 
Reglament, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei 
d'urbanisme només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme 
municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació. 
 
D’altra banda, l’art. 118 del reiterat Reglament regula les determinacions i 
documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic. 
Així, en el seu apartat 1r estableix que les modificacions dels plans urbanístics 
han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d'entre 
les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de: 

a)  Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions 
que s'introdueixen. 

b)  Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 

c)  Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació 
corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i 
que substitueixen les precedents. 

d)  Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl 
per a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 
2, 3 i 4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme. En el present supòsit, atès 
l’objecte d’aquesta modificació no resulten d’aplicació les referides 
previsions legals.  

Per últim, l’apartat 4t d’aquest article 118 estableix que les modificacions dels 
plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar 
l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se 
sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió 
ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat 
generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.  

En el present supòsit no són d’aplicació cap d’aquests extrems, en atenció a 
l’objecte de la modificació.  



 

 

Així, d’una banda l’objecte de la present modificació puntual de PGO no es 
troba dins de cap dels supòsits previstos a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, per quant la simple 
concreció de l’àmbit com a sistemes d’equipament públic i vialitat que 
constitueix aquesta modificació, en sintonia amb les determinacions i 
prescripcions urbanístiques que ja preveu el vigent PGO en el sector Eixample 
Nord i sense cap alteració sobre aquestes, no és constitutiva dels supòsits 
previstos en les lletres a) i d) de dit article, tampoc de la lletra b), en no 
enquadrar-se el futur equipament sanitari dins els projectes o activitats 
previstos als articles 1.3 i 3.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de 
projectes; tampoc no es troba dins el supòsit de la lletra c) de l’article 7, que ve 
referit al sòl no urbanitzable, la qual cosa no és el cas; i, per últim, no es dóna 
tampoc el supòsit de la lletra e), en trobar-nos dins l’excepció que contempla 
dit mateix supòsit (és a dir, modificació del planejament urbanístic). Així mateix, 
tampoc es troba dins les categories de plans i programes previstos a l’article 
3.2 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes en el medi ambient, ni s’enquadra en l’article 3.3 de la 
mateixa Llei, atenent que la present modificació no comporta, pel seu propi i 
concret objectiu, efectes significatius sobre el medi ambient. Per tant, no li 
resulten d’aplicació les previsions del referit article 118.4 ni de l’article 115 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
I d’altra banda, tampoc no es tracta de cap dels supòsits previstos a l’article 3.1 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, tota vegada que la present modificació de Pla 
General no comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. Això 
sens perjudici que, amb posterioritat, una vegada sigui executiva la present 
modificació i en el desplegament urbanístic posterior, l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada s’incorpori en el projecte d’implantació de l’equipament 
hospitalari, com a implantació singular segons es preveu a l’article 3.3 del 
referit Decret 344/2006.   
  
En conseqüència, la Memòria Justificativa i documents annexos a la mateixa 
justifica i conté les motivacions, determinacions i documentació que contempla 
l’article 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
VI. En compliment de l’article 71.2 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), i segons 
figura a la Memòria Justificativa, es proposa suspendre en l’àmbit objecte de la 
present modificació objecte de qualificació urbanística com a sistema sanitari-
assistencial: 
 



 

 

- La tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, només si aquests instruments urbanístics i de 
gestió continguessin aspectes que poguessin contradir l’objecte de la present 
modificació. 

 
-  L'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 

 
Tot això en compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara 
de l’establert a l’article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, així com a 
l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme. 
 
De conformitat amb l’article 72.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 72 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 71.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
VII. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial 
de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local. La seva 
tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació, concretament  (art. 94.1 i 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i 
l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (art. 78 a) TRLUC). 



 

 

 
El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest 
Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des de la 
darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme, i 94.1 i 83 del Text Refós de la Llei d’urbanisme.    
 

Per tot l’exposat, vist el document de modificació redactat des dels serveis 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, així com l’informe jurídic incorporat a 
l’expedient, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la 
desenvolupa, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació municipal de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de l’Eixample Nord 
(sector de sòl urbanitzable 2.8), per a la concreció i qualificació del sòl 
d’equipament públic (clau E) amb destí a ús sanitari-assistencial, d’acord amb 
la Memòria Justificativa incorporada a l’expedient.  
  
SEGON. Acordar la suspensió en l’àmbit objecte de la present modificació, de: 
 
- La tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d'urbanització, només si aquests instruments urbanístics i de 
gestió continguessin aspectes que poguessin contradir l’objecte de la present 
modificació. 

 
- L'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. 

 
Tot això en compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara 
de l’establert als article 71.2 i 72.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, així com 
als arts. 102 i 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, 



 

 

i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera 
publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 94.1, 83 i Disposició Addicional Setena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.    
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer Josep Llanza, 1-7, 08800 Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona).” 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1. ÀMBIT 
 
L’àmbit de la present modificació és el sector de sòl urbanitzable de l’Eixample Nord, 
delimitat pel PGOM de 1981, i recollit per la RPGOM del 2001 amb el codi numèric 2.8 
i una superfície de 102,99 ha de sòl. El plànol A1 de la sèrie A de la Revisió, 
Classificació del sòl, determina l’àmbit gràficament. 
 
En aquesta modificació incorpora una transcripció de l’àmbit sobre la base topogràfica 
actual, de l’any 2004, de major precisió que la base de la Revisió, en el plànol A1 de la 
sèrie A. De nova medició sobre dita transcripció, en resulta una superfície de l’àmbit 
actualitzada de 105,77 ha. 
 
1.2. ANTECEDENTS: 
 
Antecedents de planejament i gestió al sector de l’Eixample Nord 
 
1. El 25 de juliol de 2001, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, publicada al DOGC núm. 3444, del 2 d’agost del 2001, s’aprova 
definitivament la Revisió del PGOM, que classifica el sector de l’Eixample Nord 2.8, 
com a SÒL URBANITZABLE DELIMITAT, i preveu el seu desenvolupament en el 
primer quadrienni. Entre d’altres determinacions, a  la fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de 
la normativa del PGO ) s’hi conté l’apartat d’OBJECTIUS per al seu desenvolupament, 
dels quals l’objectiu núm. 5 diu textualment: Preveure equipaments sanitari-
assistencial a prop de l’Hospital. 
 
2. La Junta de Govern de Govern Local de l’Ajuntament aprovà definitivament el canvi 
de sistema d’actuació urbanístic  de l’Eixample Nord en sessió del 27 de desembre de 
2005, per motiu del no desenvolupament en els terminis previstos pel planejament, 
substituint  el sistema de Compensació pel de REPARCEL·LACIÓ EN LA 
MODALITAT DE COOPERACIÓ.. 
 
3. El 8 de maig de 2006, el Ple de l’Ajuntament aprovà el PLA D’EQUIPAMENTS 
SANITARIS I SANITARIO-ASSISTENCIALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, el qual 



 

 

preveu a la memòria en el punt 6.2. Descripció d'equipaments existents i de nova 
creació, dins de l’apartat de les noves previsions: 
 
- Terrenys per a ampliació de l'Hospital, CAP annex i residència per a tercera 

edat, en terrenys a la Unitat d'Anàlisi E, immediats a l'actual Hospital, i a 
obtenir com a resultat del PPU Eixample Nord. 

 
Aquesta previsió es concreta al punt 7 de la memòria: Quadres de superfícies i 
estàndards, assenyalant la Nova ampliació Hospital St. Antoni Abat amb la clau 
153a , i al punt 8. Programa d’actuació,  referint-se als equipaments pendents de 
cessió diu: Les prioritats del PEU passen, en aquest cas, per l'urgència de 
l'obtenció del sòl corresponent al número 153a, ampliació de l'Hospital de Sant 
Antoni Abat. 
 
A la documentació gràfica d’aquest Pla d’equipaments sanitaris i sanitario-
assistencials, s’assenyala en el plànol 05: Equipaments sanitaris la localització dels 
mateixos, indicant la situació de l’equipament clau 153a enfront de l’actual 
Hospital  St. Antoni Abat, al costat nord de la Rda. Ibèrica al sector Eixample 
Nord.  
 
4. El 18 de setembre de 2006, el Ple de l’Ajuntament APROVA ELS CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA AMB L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I SUBIRATS 
BERENGUER IMMOBILIÀRIA SA (SB), referents a la permuta i transferència a 
l’Eixample Nord de l’aprofitament urbanístic de Platja Llarga, amb l’objectiu de 
preservar aquest espai natural. 
 
5. El 25 d’octubre de 2007 ES CONSTITUÍ EL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD, AL TERME MUNICIPAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, de conformitat amb l'autorització del Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 22 de maig de 2007 (DOGC núm. 4896 de 1 de juny 
de 2007) i els Estatuts de l’esmentat Consorci, integrat de forma paritària per l'Institut 
Català del Sòl, empresa pública adscrita al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, i per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
6. En la sessió ordinària del Consell General del Consorci de data 10 d’octubre de 
2008 es va adoptar l’ acord d’ Aprovar el Plec de Clàusules administratives i el Plec 
Tècnic per a regir el CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A 
L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DEL SECTOR DE L’EIXAMPLE NORD AL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, així com acordar l’inici del procediment de 
contractació i procedir a la convocatòria del concurs d’idees mitjançant publicació del 
plec de clàusules administratives i tècniques aprovades. 
 
7. El dia 1 de desembre de 2009 , per majoria simple dels membres del Jurat, es fallà 
la segona i definitiva fase de l’esmentat concurs d’idees per a l’ordenació de l’àmbit 
del sector de l’Eixample Nord (de conformitat amb la clàusula 6.2 del plec de 
condicions que regeix el seu procediment),  resultant guanyadora la proposta 
presentada amb el lema VNG Nord_Multiple City. Aquesta proposta, que serveix 
de base per al desenvolupament de la figura de planejament derivat (Avanç i 
PPU), destina l’àmbit objecte d’aquesta modificació a sòl d’equipament públic 



 

 

destinat al futur hospital. 
  
8. En data 7 de gener de 2010 el Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf va 
aprovar el Protocol marc d’intencions i col·laboració per a promoure EL PLA 
D’ORDENACIÓ HOSPITALÀRIA DEL GARRAF, subscrit en data 8 de gener de 2010 
per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Direcció del Servei 
Català de la Salut, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i el Consorci Sanitari del 
Garraf, on es preveu expressament la construcció d’un nou centre hospitalari 
destinat a l’atenció especialitzada al municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
substitució de l’actual dispositiu (hospital de Sant Antoni Abat). 
 
D’acord amb el mateix, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a impulsar 
els tràmits adequats per cedir la propietat, de forma gratuïta, a favor del Consorci 
Sanitari del Garraf sobre una finca que, d’una manera consensuada amb la resta de 
parts, es consideri idònia per a la ubicació del nou hospital de Vilanova i al Geltrú, 
tenint en compte els requeriments d’aquesta instal·lació en funció del dimensionat 
derivat del seu Pla Funcional. La cessió s’atorgarà condicionada a la construcció del 
centre hospitalari en el termini suficient per a l’execució de la construcció i a la seva 
destinació a la prestació de serveis assistencials de cobertura pública 
 
9. En data 9 d’abril de 2010, per acord del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, s’aprovà definitivament el PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER A LA 
CONCRECIÓ I DELIMITACIÓ DE LA RESERVA DE SÒL PER A LA LÍNIA ORBITAL 
FERROVIÀRIA. 
 
Pel que fa al traçat, amb relació a l’àmbit de la present modificació, a la memòria del 
Pla director s’indica: 
 
3.1.1 Tram Vilanova i la Geltrú – Vilafranca del Penedès. 
La línia orbital s’inicia amb una variant de Vilanova i la Geltrú, que arrenca de la platja 
Llarga amb un enllaç en direcció nord. Circula sota la Ronda Ibèrica, pel límit 
actual del nucli urbà. Aquesta traça permet fer tres noves estacions al municipi i 
donar un servei més cèntric segons el creixement que preveu el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. En un futur l’actual límit serà un eix central, ja que el 
creixement de la zona urbana del municipi es distribuirà entre la Ronda Ibèrica 
(límit actual) i la C32. 
 
Pel que fa a les estacions, amb relació a l’àmbit de la present modificació, a la 
memòria del Pla director s’indica: 
 
 4.2.1.1 Vilanova i la Geltrú 
Es preveu una estació a l’Aragai (Vilanova Oest), una segona estació a 300 m de 
l’Hospital de la Santa Creu (Vilanova Centre) i una tercera a l’entrada del nucli de 
Les Roquetes (Vilanova Est). 
 
1.3. OBJECTIU DE LA MODIFICACIÓ 
 
L’objectiu de la present Modificació és  la  de concretar i qualificar l’àmbit del sòl 
d’Equipament públic (Equipament col·lectiu clau E) amb destí a l’ús sanitari-



 

 

.Assistencial, prescrit com l’objectiu núm. 5 a la fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la 
normativa del PGO ) que diu textualment: Preveure equipaments sanitari-
assistencial a prop de l’Hospital, com s’ha explicat al punt 1 dels antecedents. 
 
Amb aquest objectiu es permetrà donar compliment a les necessitats derivades de les 
actuacions del Consorci Sanitari del Garraf (integrat pels Ajuntaments de la Comarca, 
el Servei Català de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de la Fundació 
Privada  Hospital - Residència Sant Camil i el Patronat de la Fundació Privada de 
l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat) i la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, i més concretament el Pla estratègic que recull les necessitats 
comarcals de tots tipus, tant a nivell sanitari, financer, assistencial, etc. i el 
Protocol d’Intencions per promoure la reordenació hospitalària del Garraf, que 
bàsicament consisteix en la construcció d’un nou centre hospitalari destinat a 
l’atenció especialitzada al municipi de Vilanova i la Geltrú en substitució de l’hospital 
Sant Antoni Abat, al qual se li hauran de definir altres funcionalitats, així com la 
reforma de l’hospital residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes i la seva 
reconversió en centre hospitalari dedicat a l’atenció sociosanitària, com s’explica al 
punt 8 dels antecedents.  
 
1.4. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ. 
 
Annex al present expedient de modificació s’incorpora, com a documentació 
justificativa de l’anteriorment ressenyat, còpia del Protocol Marc d’Intencions, del Pla 
Funcional del nou hospital, del Pla Estratègic (resum executiu per al Consell Rector), 
així com del document de treball del Pla d’empresa i de viabilitat – escenaris de treball 
del nou hospital.   
 
Segons consta en aquest darrer document de treball, el creixement de la població del 
GTS del Garraf ha estat molt gran durant els darrers 5 anys (8 punts per sobre del 
creixement a Catalunya en el mateix període) i ha superat àmpliament totes les 
previsions demogràfiques realitzades fins aleshores. 
 
Les infraestructures i els equipaments actuals dels 2 centres que conformen el 
Consorci Sanitari del Garraf (Sant Camil i Sant Antoni Abat), són insuficients per poder 
afrontar l’activitat assistencial actual i futura de la comarca:  
 
- Existeixen diferents estudis que així ho corroboren. 
 
-  L’estat de les infraestructures no és l’adequat, i així ho corrobora l’Informe sobre els 

centres Hospitalaris del Garraf elaborat per l’àrea de Patrimoni i Inversions del 
CatSalut en el 2009. 

 
-  L’accessibilitat als diferents recursos assistencials també s’ha identificat com a un 

problema afegit a l’oferta sanitària del Consorci Sanitari del Garraf (CSG). 
 
A) Sobre les possibilitats de futur de l’Hospital Sant Antoni Abat, a Vilanova i la Geltrú, 
el referit document diu que són mínimes, segons l’informe sobre els centres 
hospitalaris del Garraf elaborat pel CatSalut: 
 



 

 

-  L’edifici actual és de difícil ampliació ateses la presència de l’Església amb vestigis 
del segle XV, el Pati i la muralla. El conjunt està format per un seguit d’edificacions 
disgregades a les quals s’afegirà una nova Llar Residència.   

 
 
- Seria una bona opció, atesa la seva situació, ubicar-hi àrees assistencials 

ambulatòries, o potenciar els usos com la Salut Mental o el Sociosanitari. També es 
podrien utilitzar, en cas que no fossin en un futur necessaris per a usos 
assistencials, part de les edificacions com l’Antiga església per a usos culturals: 
museu, biblioteca etc.  

 
En conseqüència, de tot l’exposat així com segons les restants dades que figuren en 
els documents abans assenyalats, es desprèn la necessitat immediata de comptar 
amb un nou Hospital comarcal que s’ubicaria en el terme municipal de la capital de 
comarca, Vilanova i la Geltrú. 
 
Els terrenys òptims per a la implantació del nou hospital es troben ubicats dins 
el sector Eixample Nord, col.lindants amb la Ronda Ibèrica, i en l’actualitat són de 
titularitat privada, amb una superfície total de 51.655m2. La seva idoneïtat vé 
justificada pels antecedents relacionats al punt 1.2 d’aquesta memòria, en 
concret: 
 
Antecedent 1: fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la normativa del PGO) Preveure 
equipaments sanitari-assistencial a prop de l’Hospital. 
 
Antecedent 3: Al Pla d’equipaments sanitaris i sanitario-assistencials, s’assenyala la 
localització dels mateixos, indicant la situació de l’equipament clau 153a enfront 
de l’actual Hospital  St. Antoni Abat, al costat nord de la Rda. Ibèrica al sector 
Eixample Nord.  
 
Antecedent 7:  La proposta guanyadora del concurs que serveix de base per al 
desenvolupament de la figura de planejament derivat (Avanç i PPU), destina 
l’àmbit objecte d’aquesta modificació a sòl d’equipament públic destinat al futur 
hospital. 
 
Antecedent 9:  La proposta de la LOF d’una segona estació a 300 m de l’Hospital 
de la Santa Creu (Vilanova Centre). 
 
El sector Eixample Nord es troba en l’actualitat pendent del seu desplegament 
urbanístic i la seva gestió urbanística correspon al Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament del sector Eixample Nord, integrat per l’Ajuntament i l’Institut Català 
del Sòl (Incasòl). 
 
Per tal motiu i als efectes de donar ràpida resposta a les peremptòries necessitats i 
demandes socio-sanitàries que s’apunten des del Consorci Sanitari del Garraf, la 
implantació del nou centre hospitalari en el termini més aviat possible requereix de les 
prèvies actuacions urbanístiques puntuals que permetin avançar en la qualificació dels 
terrenys com a sistema sanitari-hospitalari, per tal que aquest pugui ser una realitat 



 

 

l’abans possible, encara que procedimentalment se situï, transitòriament, separat del 
procés i del ritme ordinari de desenvolupament urbanístic de la resta del sector.      
 
 
 
 
 
1.5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
1.5.1. Documentació escrita. 
 
Vistos  els criteris i justificació exposats en els punts anteriors, la proposta  de 
Modificació consistent en  en qualificar com a Equipament col·lectiu (E) l’àmbit 
assenyalat en la documentació gràfica de superfície de 51.655,- m2 es formalitza 
modificant la fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la normativa del PGO ) en el punt 5 
sobre els Objectius, i afegint un punt 3 a l’apartat sobre Cessions mínimes per a 
tot el sector, amb la incorporació de nou text relatiu a  l’equipament públic E 
amb destí a l’ús socio-sanitari. S’aprofita aquesta modificació per actualitzar la fitxa 
en l’apartat de Condicions de Gestió, incorporant l’acord de Junta de Govern de 
27/12/2005  pel que se substituí el sistema de Compensació pel Sistema de 
Reparcel·lació en la modalitat de Cooperació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la normativa del PGO ) vigent: 
 

 

DENOMINACIÓ: 

EIXAMPLE NORD 

SUPERFÍCIE 102,99 ha. IDENTIF.  2.8. CLAU: 14a2/15c 

SÒL URBANITZABLE FIGURA AVANÇ PPO i SUBSECTORS 
 

ÀMBIT 

Entre Ronda Ibèrica i variant C-246, entre sector Llimonet i La Collada-Els Sis Camins 

OBJECTIUS 

1. Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 
2. Dotar la ciutat d’un eixample que resitui el centre històric, i d’una important àrea de 

desenvolupament terciari i de serveis. 
3. Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia Cabanyes. 
4. Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246. 
5. Preveure equipaments sanitari-assistencial prop de l’Hospital. 
6. Preservar en lo possible elements preexistents d’interès (masies, murs de pedra seca, 

etc.) 
7. Integrar en lo possible el torrent de Sant Joan. 
8. Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim 200 llits. 

CESSIONS MÍNIMES PER A TOT EL SECTOR: 

  Vialitat    22% 
  Espais lliures  17% 
  Equipaments    6% 
1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, inferiors a les 

previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació d’espais lliures i/o equipaments 
públics. 

2. Al plànol B hi figura la posició indicativa de les cessions. 



 

 

 

 
 

ÀREA RESIDENCIAL: Superfície total, 48,01 ha. 
 CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

 
- Índex d’edificabilitat bruta 0,75 m²/m² 
- Índex d’edificabilitat bruta complementària 0,20 m²/m², amb 
  destí a usos 5, 6, 6b, 8  
- Densitat bruta màxima 75 hbg/ha.  
- Tipus d’ordenació alineació a vial preferent 
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea terciària. 

CONDICIONS 
D’ÚS (art 40) 

- Ús predominant: 1 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 7, 15C a F, 16, 19, 20, 21.  
- Altres condicions d’ús: Destinar un mínim de: 

a) 10 habg/ha a HPO i/o HPT 
b) 10 habg/ha de sup. útil ≤ 70 m². 

Aquests dos mínims poden ser acumulables 
ÀREA TERCIÀRIA I DE SERVEIS: Superfície total: 54,98 ha. 
                  CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  

 
- Índex d’edificabilitat bruta 0,55 m²/m² 
- Tipus d’ordenació aïllada obligatori, excepte àrees edificades on pot  
  admetre’s alineació a vial. Ç 
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea residencial 

CONDICIONS 
D’ÚS (art. 40) 

- Ús predominant: 2, 6b, 7, 8 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 15D, E, F, 19, 20, 21 
- Altres condicions d’ús: 

CONJUNT DEL SECTOR 

CONDICIONS 
DE GESTIÓ 

Sistema: compensació a partir de la redacció de l’Avanç per part de   
l’Ajuntament. Els drets inicials dels propietaris seran iguals per a tot el 
sector, i equivalents a la seva edificabilitat promig, que és de 0,6432 m² 
st/m² sòl, més un índex complementari de 0,0932 m² st/m² sòl. 



 

 

Fitxa del sector 2.8 (Annex 2 de la normativa del PGO ) modificada: 
 

DENOMINACIÓ:  
EIXAMPLE NORD 

SUPERFÍCIE 
102,99 ha. 

IDENTIF.  
2.8. 

CLAU: 
14a2/15c 

 
   

SÒL URBANITZABLE 
 
FIGURA 

 
AVANÇ PPO i SUBSECTORS 

 

ÀMBIT 

Entre Ronda Ibèrica i variant C-246, entre sector Llimonet i La Collada-Els Sis Camins 

OBJECTIUS 

1.Ordenar un gran espai desenvolupat sense planificació. 
2.Dotar la ciutat d’un eixample que resitui el centre històric, i d’una important àrea de 
desenvolupament terciari i de 
   serveis. 
3.Requalificar Entretorrents com a parc urbà d’enllaç centre / Masia Cabanyes. 
4.Fixar les condicions viàries ciutat-territori travessant la variant C-246. 
5.Possibilitar la implantació d’un nou Hospital com a ús sanitari-assistencial, en el sòl  
d’equipament públic (E) delimitat al costat nord de la Rda. Ibèrica enfront de l’Hospital 
actual . 
6.Preservar en lo possible elements preexistents d’interès (masies, murs de pedra seca, etc.) 
7.Integrar en lo possible el torrent de Sant Joan. 
8.Reservar sòl per a un hotel de categoria equivalent a quatre estrelles i mínim 200 llits. 

CESSIONS MÍNIMES PER A TOT EL SECTOR: 

  Vialitat    22% 
  Espais lliures  17% 
  Equipaments    6% 

1. Si les necessitats de vialitat i aparcament públic resulten, justificadament, inferiors a 
les previstes, es destinarà el sobrant a incrementar la dotació d’espais lliures i/o 
equipaments públics. 

2. Al plànol B hi figura la posició indicativa de les cessions. 
3. Al plànol 7-E de la sèrie C es delimita un àmbit d’equipament col·lectiu públic (E) 

amb destí a la implantació del nou hospital que, en funció de les determinacions 
detallades del projecte arquitectònic o, en el seu cas, del planejament derivat 
oportú, podrà destinar part del sòl a sistema viari o espais lliures sense 
necessitat de modificació de PGO.   

ÀREA RESIDENCIAL: Superfície total, 48,01 ha. 
 CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

 
- Índex d’edificabilitat bruta 0,75 m²/m² 
- Índex d’edificabilitat bruta complementària 0,20 m²/m², amb 
  destí a usos 5, 6, 6b, 8 
- Densitat bruta màxima 75 hbg/ha.  
- Tipus d’ordenació alineació a vial preferent 
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea terciària. 



 

 

 
 
1.5.2. Documentació gràfica. 
 
La proposta de la modificació es formalitza assenyalant en la sèrie B i en el full 7 – E 
de la sèrie C del Pla General d’Ordenació, la clau E d’Equipaments col·lectius en 
l’àmbit delimitat per la present modificació. 

1.6. Documentació relativa a: Informe Ambiental, i Avaluació de la Mobilitat  
Generada. 

D’acord amb l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme: les modificacions 
dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe 
ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a 
avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. 
També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos 
que així ho estableixi la legislació vigent.  

Vistos l’objectiu i la justificació de la present modificació, i atenent l’abast de la 
mateixa en el marc del pla general, es dedueix que no se’n deriva cap l’alteració de 
les condicions ambientals i de mobilitat que facin necessaris l’informe Ambiental  i 
l’Avaluació de la mobilitat generada.  

Així, d’una banda l’objecte de la present modificació puntual de PGO no es troba dins 
de cap dels supòsits previstos a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 

CONDICIONS 
D’ÚS (art 40) 

- Ús predominant: 1 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 7, 15C a F, 16, 19, 20, 21.  
- Altres condicions d’ús: Destinar un mínim de: 

c) 10 habg/ha a HPO i/o HPT 
d) 10 habg/ha de sup. útil ≤ 70 m². 

Aquests dos mínims poden ser acumulables 
ÀREA TERCIÀRIA I DE SERVEIS: Superfície total: 54,98 ha. 
                  CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ  
 - Índex d’edificabilitat bruta 0,55 m²/m² 

- Tipus d’ordenació aïllada obligatori, excepte àrees edificades on pot  
  admetre’s alineació a vial.  
- Altres condicions: pot envair, justificadament, part de l’àrea residencial 

CONDICIONS 
D’ÚS (art. 40) 

- Ús predominant: 2, 6b, 7, 8 
- Usos compatibles: tots excepte 3, 15D, E, F, 19, 20, 21 
- Altres condicions d’ús:  

CONJUNT DEL SECTOR 

CONDICIONS 
DE GESTIÓ 

Sistema:  Per acord de junta de govern de 27/12/2005  Sistema de 
Reparcel·lació en la modalitat de Cooperació. Els drets inicials dels 
propietaris seran iguals per a tot el sector, i equivalents a la seva 
edificabilitat promig, que és de 0,6432 m² st/m² sòl, més un índex 
complementari de 0,0932 m² st/m² sòl. 
 



 

 

ambiental de plans i programes, per quant la simple concreció de l’àmbit com a 
sistemes d’equipament públic i vialitat que constitueix aquesta modificació, en 
sintonia amb les determinacions i prescripcions urbanístiques que ja preveu el vigent 
PGO en el sector Eixample Nord i sense cap alteració sobre aquestes, no és 
constitutiva dels supòsits previstos en les lletres a) i d) de dit article, tampoc de la 
lletra b), en no enquadrar-se el futur equipament sanitari dins els projectes o activitats 
previstos als articles 1.3 i 3.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes; 
tampoc es troba dins el supòsit de la lletra c) de l’article 7, que ve referit al sòl no 
urbanitzable, la qual cosa no és el cas; i, per últim, no es dóna tampoc el supòsit de la 
lletra e), en trobar-nos dins l’excepció que contempla dit mateix supòsit (és a dir, 
modificació del planejament urbanístic). Així mateix, tampoc es troba dins les 
categories de plans i programes previstos a l’article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 
d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient, ni s’enquadra en l’article 3.3 de la mateixa Llei, atenent que la present 
modificació no comporta, pel seu propi i concret objectiu, efectes significatius sobre el 
medi ambient. Per tant, no li resulten d’aplicació les previsions del referit article 118.4 
ni de l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Aquesta qualificació com a Equipament públic respectarà les condicions de protecció 
que estableix el Pla Especial i catàleg del Patrimoni històric-artístic de Vilanova i la 
Geltrú, sobre el bé arquitectònic fitxa núm. A-114 anomenat Torre d’en Garrell.  
 
I d’altra banda, tampoc es tracta de cap dels supòsits previstos a l’article 3.1 del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, tota vegada que la present modificació de pla general no 
comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. Això sens perjudici de 
què, amb posterioritat, una vegada sigui executiva la present modificació i en el 
desplegament urbanístic posterior, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
s’incorpori en el projecte d’implantació de l’equipament hospitalari, com a implantació 
singular segons es preveu a l’article 3.3 del referit Decret 344/2006.   
 
1.7. Proposta de delimitació de l’àmbit de suspensió de tramitacions i llicències. 
 
D’acord amb l’article 71.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), es proposa suspendre en  l’àmbit 
objecte de la present modificació objecte de qualificació urbanística com a sistema 
sanitari-hospitalari, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d'urbanització, només si aquests instruments urbanístics i de 
gestió continguessin aspectes que poguessin contradir l’objecte de la present 
modificació; així com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
Vilanova i la Geltrú, 28 d’abril de 2010 
 

 



 

 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyor Arrufat, senyor Carretero i senyor Ibars.  
 
JOAN MARTORELL 
 
Perdoni, senyor alcalde, però...  
 
ALCALDE 
 
El senyor Martorell, que és el que explicarà el punt.  Disculpin.  M’he acostumat 
a l’anterior Ple d’anar per grups, que no... 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, jo és que no vulgui que parlin, eh?, però és que hem anat més de pressa 
del que tocava. 
 
Bé, com bé sabran, saben, vaja, el 8 de gener d’enguany es va signar un 
protocol-marc d’intencions i col·laboració per promoure el Pla d’Ordenació 
Hospitalària del Garraf.  És un document que va signar la Conselleria de Salut, 
el Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari del Garraf, format per 
ajuntaments de la comarca i les institucions sanitàries de la comarca.  Bé, en 
aquest document, que hi havia... hi ha una sèrie de compromisos, hi ha un 
compromís que, valgui la redundància, ens compromet com a ciutat, que és el 
fet d’impulsar els tràmits adequats per cedir la propietat a favor del Consorci 
Sanitari del Garraf, sobre una finca que es consideri idònia per a la ubicació del 
nou hospital, tenint en compte el seu Pla Funcional, i que aquesta cessió doncs 
s’atorgaria condicionada a la construcció del centre hospitalari en el termini 
suficient, es comprometia la Conselleria i a través d’aquest protocol, doncs a 
tenir un equipament hospitalari a la nostra ciutat.  El paper que toca a 
l’Ajuntament és impulsar totes aquelles tramitacions necessàries per 
aconseguir que aquesta realitat es pugui tirar endavant i doncs que 
s’aconsegueixi el sòl i la viabilitat doncs de tirar endavant urbanísticament 
aquesta construcció.   
 
És per això que el avui portem a votació és una modificació puntual del Pla 
General, en el sentit que qualifiquem una gran parcel·la, és una suma de 
parcel·les, una gran parcel·la de més o menys 51.000 m2, per qualificar-la de 
sistema sanitari hospitalari.  Aquesta parcel·la pertany al sector de l’Eixample 
Nord.  El sector de l’Eixample Nord s’està... actualment està en fase de 
redacció d’un avanç de Pla Parcial i, per tant, doncs trigarà doncs la seva 
redacció el temps que... que hi hagi aquesta primer document i que després se 



 

 

sotmetrà a aprovació i també doncs a veure quins plans parcials es tiren 
endavant i quins sectors possibles doncs es puguin desenvolupar, però 
necessitàvem com a ciutat doncs una qualificació d’un espai concret per a 
aquest hospital.  A partir d’aquí doncs el que hem fet és analitzar propostes i 
ens ha semblat que aquesta proposta que portem avui a votació, que és la 
ubicació d’aquesta parcel·la que està just davant de l’actual hospital, doncs és 
una parcel·la idònia per poder-hi situar aquest equipament.  Aquesta parcel·la 
el que fem és qualificar-la com a sistema sanitari hospitalari perquè la 
tramitació... per separar-la diguem de la tramitació del que es desenvoluparà, 
el que serà el desenvolupament del sector de l’Eixample Nord en aquest avanç 
de Pla Parcial que s’està redactant, i per tant doncs això ens permet que, 
sense separar-lo del sector, doncs avançar en la tramitació urbanística i tenir 
aquesta qualificació d’espai per poder-hi situar l’hospital. 
 
No vol dir que aquests 50.000 m2 de reserva de sòl siguin pròpiament els de 
l’hospital, sinó que evidentment l’hospital tindrà una... un espai, ocuparà un 
espai que actualment doncs sabem més o menys aproximadament com pot 
ser, però que dependrà d’un concurs d’idees que es convocarà d’aquí 
properament, entenem d’aquí probablement un mes i mig, i d’un projecte bàsic 
que s’acabarà doncs concretant després d’aquest concurs d’idees i després 
d’aquesta proposta de diferents despatxos d’arquitectes o a partir de propostes 
que es presentin al concurs d’idees per situar aquest hospital i, per tant, doncs 
per fer el projecte concret del que serà l’equipament.   
 
Aquí el que fem és reservar aquesta... aquest espai i ho supeditem, de tota 
manera, a que estiguin davant l’equipament i, per tant, la proposta que fem és 
d’aprovar-la, aprovar... perdó, d’aprovar una modificació perquè tinguem espai 
suficient per poder desenvolupar l’hospital i probablement els serveis viaris i 
espais lliures que pugui tenir i contenir aquest hospital amb aquesta superfície. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, gràcies.  Des de la Candidatura d’Unitat Popular tenim diferents dubtes, 
tenim diferents queixes i tenim una valoració política que ens porten a no votar 
en contra d’aquesta moció, però tampoc poder donar el nostre vot afirmatiu, ai, 
d’aquesta moció, d’aquesta modificació, tampoc poder donar el nostre vot 
afirmatiu.  Estem fent una reserva de sòl a l’Eixample Nord, que és evident que 
és un procés que nosaltres, una vegada s’aprovi aquí la reserva de sòl, en 
quedem exclosos d’aquest procés de modificació, perquè no estem 
representats a l’Eixample Nord, perquè es continua excloent la Candidatura 



 

 

d’Unitat Popular del Consorci de l’Eixample Nord.  Per tant, entendreu que per 
a nosaltres no és gaire just donar el vistiplau a una reserva de sòl, el procés de 
la qual nosaltres desconeixerem perquè no tenim accés, ni a la representació 
dins del Consorci, ni als documents, com ja en alguna vegada ha demanat al 
Consorci i se’ns ha denegat.   
 
Seguidament estem basant aquesta reserva de sòl i tota l’operació política 
entorn de l’hospital i nosaltres no ho posarem en dubte, farem confiança, però 
en una espècie d’opacitat al voltant de com s’està duent aquest procés i ens 
queden poc clares diferents coses.  Entre d’altres ens queda poc clar que tot 
s’estigui basant sobre un protocol d’intencions signat amb un govern que ningú 
sap si continuarà a partir de l’any vinent, amb un govern de la Generalitat.  I 
això nosaltres, desconeixent segurament doncs les operacions polítiques i els 
ritmes polítics i les arquitectures polítiques de fons, ens porta a tenir seriosos 
dubtes amb manca d’aclaracions més profundes sobre quina validesa jurídica i 
quina seguretat tenim que aquest hospital promès sigui segur que ve i que ve 
en aquest espai. 
 
Finalment, hi ha un... finalment o a continuació hi ha una altra valoració política 
que fem d’aquesta reserva de sòl, que ens agradaria que no fos una dinàmica 
pròpia que estem veient que s’aplica en diferents municipis per part de governs 
dels mateixos colors i d’altres, que és amb relació al desenvolupament 
urbanístic.  Nosaltres, com ja sap tot el Ple, ens oposem a un 
desenvolupament immediat de l’Eixample Nord i ens oposem a d’altres 
desenvolupaments urbanístics.  Creiem que aquesta no és l’opció que 
beneficia Vilanova i la Geltrú, desenvolupar urbanísticament fins arribar a 
100.000 o més habitants la ciutat.  I aquest hospital per a nosaltres, o aquesta 
reserva de sòl per fer l’hospital a l’Eixample Nord i fer-lo en els terrenys 
d’equipaments que permet aquest desenvolupament urbanístic és, segurament 
amb minúscula, però un petit xantatge polític, perquè vincula que puguem tenir 
l’hospital a que desenvolupem l’Eixample Nord.  Ens preguntem si després, 
quan s’hagi de desenvolupar l’Ortoll, farem el mateix, i llavors vincularem 
necessitats bàsiques que ja mereix l’actual xifra, l’actual ciutadania de 
Vilanova, a desenvolupaments urbanístics que portin més ciutadans.   
 
Però a més a més, observant la fitxa que avui ve a aprovació, que 
acompanya... els antecedents que acompanyen aquesta modificació, 
observem que el sòl reservat dins de les 105 hectàrees que ocuparà l’Eixample 
Nord, és el terreny reservat a equipaments, el sòl reservat a equipaments és 
d’un 6%, cosa que no entenem o en tot cas ens sembla, ens sembla petit, per 
la següent conclusió, perquè un 6% de 105 hectàrees farien uns 63.000 m2 i si 
51.000 m2 van dedicats a l’hospital, els altres... els 15.000 habitants que van a 
l’Eixample Nord no sé on tindran les escoles, o els centres cívics, o el que 
sigui.  Potser segurament no ho hem entès.  A la fitxa és el que hi diu, hi ha un 



 

 

6% reservat a equipaments a l’Eixample Nord, dels quals el nou hospital, 
aquesta reserva de sòl per a l’hospital, se’n menja doncs al voltant d’un 80% o 
potser exagerat, no, d’un 80%-75%, i per tant quedarà molt poc sòl disponible 
per a la resta d’equipaments. 
 
Però a més a més hi ha afirmacions en els antecedents, i aquí diguéssim que 
pot ser que sigui un error i per tant demanarem que s’esmeni, però si no ho és 
justament és allà el clau on nosaltres volem arribar i en diferents intervencions 
en diferents plens hi hem volgut arribar en diferents debats que estem intentant 
suscitar entre la ciutadania hi hem volgut arribar, que és que –cito textualment-: 
“en un futur l’actual límit –la ronda Ibèrica- serà un eix central, ja que el 
creixement de la zona urbana del municipi es distribuirà entre la ronda Ibèrica –
límit actual- i la C32, que és l’autopista”.  I aquí és on volem arribar, perquè 
això ja és el que nosaltres vam denunciar en el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, que oferia una zona de possible desenvolupament urbanístic entre 
la variant i l’autopista.  I en els antecedents de la fitxa que se’ns presenta avui 
torna a estar en l’argumentari que com que la ronda Ibèrica serà l’eix central de 
Vilanova, perquè el desenvolupament urbanístic, que no ha passat mai per 
aquest Ple, no anirà fins a la variant, sinó que anirà fins a la C32, per tant, 
aquesta ronda Ibèrica... i això ho diu en referència a aquesta fitxa, la referència 
a les tres estacions que, per cert, són dues, perquè l’altra està a Roquetes, del 
tren orbital-, doncs ho diu en referència de que quedaran just al centre de 
Vilanova aquestes estacions de tren.  
 
Són cinc els arguments que hem donat per no votar a favor d’aquesta reserva 
de sòl i és un l’argument gros que tenim, doncs, o que aportem per no votar-hi 
en contra, evidentment.  Tant pel que fa al protocol d’intencions i a la iniciativa 
política del govern d’aquest Ajuntament, davant... i del Consorci Sanitari del 
Garraf, davant de la Generalitat i davant de la consecució d’aquest suport per 
tenir l’hospital, com amb totes les gestions i els suports que facin falta per tirar 
endavant l’hospital, mentres se’ns aclareixin els altres punts, la CUP hi està 
obligada a estar a favor, perquè a més a més també ha estat una reivindicació 
nostra, com la de la majoria de grups municipals, o sinó de tots, i de la majoria 
de ciutadans tenir aquest hospital, i per tant per això no hi votarem en contra, 
ens abstindrem.  És una abstenció per posar l’alerta o l’alarma en aquests 
punts que hem citat avui que ens preocupen i que, per tant, ens impedeixen 
votar positivament, com seria el nostre desig. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Carretero. 
 



 

 

ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, a mi m’agradaria començar fent una mica de 
memòria del perquè aquesta reserva de sòl.  I recordar en tot cas que ja en 
l’any 2000, en el nou Pla General, a la seva aprovació inicial ja figurava 
aquesta reserva de sòl, precisament per una iniciativa del grup Popular, que 
així ho vam demanar, no?, fer una reserva de sòl per a ús sociosanitari, per 
enterar-nos, per la possibilitat d’una ampliació de l’hospital o un nou hospital, 
cosa que va quedar diluïda després per petició de la Generalitat, per un 
problema tècnic que és que com la zona no tenia un ús residencial, o estava 
com no urbanitzable, doncs no es podia especificar tant aquest ús, no? 
 
Amb això doncs jo ja... bueno, fem des del nostre grup doncs la iniciació de lo 
que per a nosaltres representa el fet d’aquesta modificació puntual, perquè 
doncs si fa deu anys ja demanàvem una reserva de sòl per a l’hospital, i penso 
que és una reivindicació de tots els partits, inclús de tota la ciutadania, doncs el 
fet de que es pugui fer un nou hospital, penso que en el nostre cas seria una 
incoherència doncs ara posar aquest tipus de trava o impediment, i més bé tot 
lo contrari.  Ja ho vam manifestar l’altre dia i ho manifestem ara públicament, 
que no li quedi cap mena de dubte aquest equip de govern que ens tindrà 
sempre molt a prop en tot lo que sigui portar endavant aquest tema.  I sabem 
les complicacions que vindran ara, que serà el tractament doncs d’arribar a un 
acord amb els propietaris, doncs per poder tirar-ho endavant, però que estigui, 
i valgui la reiteració, pel davant la nostra voluntat de donar recolzament en tot 
lo que sigui poder desenvolupar un nou hospital per a Vilanova.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Sí?  Sí?  Se sent?  Gràcies, senyor alcalde.  Vagi 
per davant que el nostre grup votarà a favor, votarà a favor d’aquesta reserva 
de sòl, de la modificació puntual del Pla General.  No obstant, com que creiem 
que no hi ha cap ciudadà de Vilanova que no vulgui l’hospital i és necessari, el 
necessitem, el nostre grup també s’apoia en aquest sentit i votarà a favor.  No 
obstant, dit això, creiem que el govern no ha actuat de la forma que s’hauria 
d’actuar davant d’un procés que és general per a la ciutat i en el qual 
inteveneixen tots els ciutadans, per lo tant tenen que intervindre tots els partits 
polítics representats en aquest plenari, com s’ha fet en altres actuacions 
anteriors a la ciutat. 
 



 

 

Nosaltres, después de veure els documents, i així ho vaig comentar a l’última 
reunió, aquesta comisió informativa de la setmana passada no l’altra, que se’m 
va dir, per lo tant es va comunicar dos setmanes abans del Ple, tal com 
marquen els cànons, el ROM, perfecte, però jo crec que aquest tema és tan 
important perquè els grups polítics representats en aquest plenari havessin 
tingut de tindre algo que dir. 
 
Una vegada revisada la documentació ja s’ha dit en algun moment, nosaltres 
trobem que les fitxes que acompanyen el document de modificació puntual que 
avui s’aprovarà, creiem que tenen certs errors.  Primerament la superfície són 
105 hectàrees i a les fitxes encara hi consta 102’99 hectàrees.  A part d’això, el 
tant per cent d’equipaments mínims que es té de cedir és un 6%, que creiem 
que hi ha modificat, presentat la modificació del Pla General, es vés hagut 
d’aprofitar i augmentar el tant per cent d’equipaments, de reserva 
d’equipaments, i vull posar una referència: al març del 2007 aquest Ple va 
aprovar, no per majoria, recordo que els senyors del PP i Convergència es van 
abstendre, va aprovar la Modificació puntual del Pla General per a la Platja 
Llarga, i allà, en aquella fitxa, els equipaments ja es va posar un 11’66%.  Vull 
recordar també que aquesta modificació encara està parada i segons la 
cronologia del Consorci de l’Eixample Nord, fent referència a la cronologia, 
teòricament aquest mes de maig tenia que ser l’aprovació provisional i al mes 
de juliol l’aprovació definitiva sobre aquesta modificació puntual que ara no sé 
com quedarà, però en aquesta modificació puntual a la fitxa ja hi havia un 
11’6% de reserva per a equipaments. 
 
El senyor Martorell s’ha referit que el punt que porta avui a aprovació, i que 
nosaltres, torno a repetir, votarem a favor, és un punt per avançar en la 
tramitació urbanística.  I jo li diria que sí, però fem les coses bé, senyor 
Martorell, fem les coses bé.  El document fa referència a que no fa falta fer un 
estudi d’impacte ambiental, perquè segons la Llei d’urbanisme no es donen els 
precedents per fer l’estudi d’impacte ambiental.  A mi m’agradaria que aquest 
document que avui s’aprova no... que l’equip de govern no ha tingut en compte 
certes coses, no esperés, i que la responsabilitat que si es para i si s’allarga en 
el temps sigui perquè l’equip de govern no ha fet les coses bé.  I queden 
vostès, vostès són els que queden a primera fila, perquè no han demanat el 
consell dels altres.  Jo els hi vull recordar que allà hi ha un torrent, el torrent de 
la Pastera, i en tot informe ambiental hi ha un informe que es diu 
“d’inundabilitat”.  I aquí no es fa cap referència, no es fa cap referència, allà no 
hi ha informe d’inundabilitat, i hi ha un torrent.  No sé si s’afectarà o no. 
 
Una altra de les preguntes que a mi se m’ocorreix, i així ho vaig dir a la 
comisió, és si tots els propietaris estan d’acord.  No ho sabem, des de 
l’oposició ningú ho sap, no s’ha dit res.  Analitzat el conveni veiem que hi ha 
algunes coses que creiem que podien portar a certs problemes, creiem que 



 

 

podien portar a certs problemes, i em vaig referir a la comisió.  No obstant, 
entenem, entenem que seria el moment de que aquest document que se porta 
a aprovació tingués en compte aquestes circumstàncies, ja que a la fitxa hi ha 
un error, que es canviï i que s’augmenti la superfície d’equipaments.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, sobre la qüestió de... de diverses coses.  Sobre la qüestió de... que ha dit el 
senyor Arrufat de la C32 i 31 diria que és un error.  Ara acabo de mirar la 
memòria i entenc que l’eix central. Sempre hem parlat de la ronda Ibèrica com 
a eix central de l’entorn urbà fins a la C31.  Ho comprovarem i sinó ho farem 
arribar, perquè en qualsevol cas el que hi ha de la C31 fins a la C32, tant el Pla 
Territorial Metropolità com el nostre Pla General, que és el que preval, marca 
que hi ha doncs diversitat de sòls i que per tant no s’entén com a sòl urbà.  I 
entenc que és un error i que l’esmenarem com... agraint la... la col·laboració 
per haver detectat aquesta esmena. 
 
Sobre la qüestió dels equipaments, de la reserva d’equipaments, a la fitxa diu 
cessions mínimes per tot el sector.  Això vol dir que hi ha un 6%.  Actualment, 
la Llei d’urbanisme, quan es va aprovar aquesta... es va fer la fitxa, que és... 
bàsicament aquí l’únic que s’ha fet és la mateixa fitxa que hi havia, que es va 
aprovar en el seu dia, doncs s’ha traslladat aquí ampliant dos punts, un que 
marca que l’hospital es farà doncs en un lloc indeterminat i que després 
d’aquesta modificació, quan hi hagi l’hospital pròpiament l’edifici fet, 
probablement aquests 50.000 m2 no seran tots d’hospital, probablement no, 
segur, el que passa és que ara, a hores d’ara no sabem com seran exactament 
l’edifici, ni sabem on hi haurà aparcament, ni sabem si... i a més a més hi 
haurà d’haver espais verds, vials, etc.  Per tant, en el moment de l’ordenació 
definitiva, després d’aquest procés que he explicat, del concurs d’idees i 
d’aprovació d’avantprojecte, etc., doncs sabrem exactament la superfície que 
ocuparà, que segur que ocuparà molt menys que els 50.000 metres.  Però sí 
que és veritat que necessitarà un espai per poder circular, per poder fer viable 
l’accés, no?   
 
Per tant, aquest espai és un espai que de moment ara en partim, no? L’espai 
d’equipaments que es planteja per al sector s’ha de calcular segons la Llei 
d’urbanisme vigent, que és un càlcul diferent.  Ara es calcula a partir dels 
metres de sostre que hi ha previstos a l’hora de la construcció, no? i són 20 m2 
per 100 m2 de sostre.  Per tant, si fem el càlcul, cosa que ara no sabem, 
probablement quan tinguem l’avantprojecte d’ordenació de l’Eixample Nord, 



 

 

que ens dirà quins sectors farem i quant de temps probablement, quantes 
dècades estarem per omplir aquests 5.000 habitatges, dels quals vostè parla, 
doncs sabrem exactament quin espai exactament es dedica a l’equipament.  
Ho dic contestant també el senyor Ibars.  L’altre dia el senyor Ibars va venir a 
la Comisió Informativa, va preguntar i els serveis tècnics ja van dir: això d’aquí 
probablement tindrà variacions i per tant és una idea, és un mínim que s’haurà 
de concretar i que es concretarà en el Pla Parcial.  El Pla Parcial dirà: segons 
la Llei d’urbanisme l’espai de cessió obligatòria per a equipaments serà un 
percentatge que serà superior al que tenim ara.  En qualsevol cas, per ajustar 
això és evident que no hi pot haver només un sol equipament en el sector i per 
tant doncs això és... serà una realitat, el que passa que no li puc dir 
exactament els metres que seran, però sí que no seran exactament el que surt 
aquí en la fitxa.  El que hem fet és modificar, fer el més simple, que és 
modificar la fitxa perquè ens permeti avançar en aquesta tramitació de 
l’hospital.  Que potser vostè podrà creure que és innecessària per a la ciutat, 
etc., però que per a nosaltres entenem que és molt necessari ordenar aquest 
espai per tenir-lo com a hospital, com a sòl d’equipament sanitari per fer-hi un 
hospital dins de l’Eixample Nord, perquè desenvolupem quan desenvolupem, i 
en el temps que desenvolupem l’Eixample Nord, necessitarem un espai per 
posar-hi un hospital, com necessitarem espais per posar-hi escoles, com 
necessitarem espai per posar-hi altre tipus d’equipament.  I l’urbanisme actual 
ens serveix precisament per fer més cessions de cara a les promocions, per tal 
de situar més equipaments i més serveis a la resta de la ciutat.  En definitiva, 
és reequipar-lo, i ens pot servir per a això.   
 
Justificar el creixement d’una ciutat només per això, home, potser no 
s’aguanta, però sí que és veritat que trobar espais per trobar... per situar-hi 
nous equipaments, siguin els que siguin i els necessaris, doncs ens sembla 
que és important, sinó jo personalment no sé on posaria l’hospital, perquè si no 
el posem a l’Eixample Nord, jo crec que no ens hi cap enlloc.  Per tant, doncs 
és veritat que comportarà doncs posar-hi una edificació, al voltant de 
l’edificació hi haurà uns vials, etc.   
 
Que aquí això és una cursa que en cinc anys o en dos anys hi haurà 5.000 
habitatges, com diu la seva Candidatura?  Home, jo ho nego això, jo ho nego.  
Vostès ho defensen, i defensen que l’Ortoll el farem d’aquí dos anys.  En fi, ara 
entraríem a parlar de coses que crec que no toquen, però cadascú pot 
defensar les idees que vulgui, i amb els números que hagi fet, però jo el que li 
dic és que nosaltres ara portem a votació la qualificació d’un espai per posar-hi 
un hospital.  Que d’aquí un temps portarem un avantprojecte per veure per on 
es pot desenvolupar el sector de l’Eixample Nord i quin... com... quina és la 
millor eina per a la ciutat, per trobar espais per crear activitat econòmica, o per 
trobar espais per crear habitatge d’unes determinades condicions pel bé de la 
ciutat, i per tant doncs aquesta és la línia que entrarem, ni fent pisos en dos 



 

 

anys 5.000 pisos, perquè això d’aquí tampoc em sembla que qualsevol 
explicació que puguem donar en aquest sentit ningú se la creuria, no?, perquè 
és que el mercat és el mercat, i cada any es fan pues vint, trenta pisos, potser, 
i ara últimament, eh?   
 
Pel que fa a...  faig la intervenció... i després si convé...  Agrair el suport, que 
entenc que és un suport de tots els regidors, per aconseguir l’hospital a la 
ciutat i agrair en aquest cas la intervenció del senyor Carretero, perquè ens 
sembla que tampoc és veritat.  La necessitat de l’hospital la compartim entre 
tots i hem de treballar entre tots per posar al màxim de pocs obstacles, no?, 
per evitar els obstacles per poder desenvolupar aquest sector.   
 
I el senyor Ibars, com que n’hem parlat a les Comisions Informatives, aquest 
no sé si li responc, li responc en el tema dels equipaments, en qualsevol cas el 
que fem en aquesta fitxa és modificar el tema de l’hospital i els equipaments ho 
marcarà el Pla Parcial.  Hi ha un càlcul que és diferent, que fa la Llei 
d’urbanisme i que s’ha de fer a partir de... Que podíem haver fet ara?, potser 
sí, però els tècnics recomanen que ara fem aquesta tramitació i ho fem més 
endavant. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
I sort en tenim dels mercats, eh?, que s’han aturat, perquè aquí estem 
aguantant màquines per quan tornin els mercats a construir i a especular, etc., 
pum-pum-pum, anar construint-ho tot.  És a dir, aquí no s’ha replantejat cap 
creixement urbanístic.  Amb la crisi immobiliària no s’ha fet cap replantejament 
urbanístic, es manté el mateix en quarantena.  I nosaltres no diem que l’Ortoll 
s’urbanitzarà d’aquí dos anys, diu el Pla General d’Ordenació Urbanística que 
l’Ortoll es preveu urbanitzar.  I nosaltres no diem que a l’Eixample Nord els 
5.000 habitatges es construiran d’aquí dos anys, sinó que l’any que ve entren 
màquines perquè així ho marca els documents.  Vull dir, no ens inventem res, 
és el que és, i si està aturat és gràcies al mercat.  Però és patètic que hagi de 
ser gràcies al mercat i que la crisi immobiliària i la crisi del totxo no hagi fet 
replantejar el desenvolupament urbanístic.   
 
I bé, a part d’això hi ha altres maneres i altres d’aconseguir terrenys, i no totes 
les ciutats necessiten per fer un equipament bàsic per a la seva ciutadania 
vincular-lo al creixement, al desenvolupament d’un nou sector urbanístic.  No 
totes ho necessiten.  Vull dir, hi ha ciutats que tenen hospitals i els tenen nous i 
no els han hagut de fer al costat d’un altre... d’un desenvolupament urbanístic.  



 

 

No és l’única manera de fer-ho.  S’ha escollit aquesta?, ara ve més o menys 
bé?, però a nosaltres ens preocupa i hem dit: sobretot que pel futur ens 
preocupa que es vagi condicionant els nous desenvolupaments urbanístics a 
equipaments bàsics per a la ciutadania.  Hem dit que ens preocupa, però més 
ens preocupa perquè és una pràctica habitual en d’altres ajuntaments també, 
perquè ho vam veure, i sort que aquí es va retirar, però ho vam veure amb 
l’aplicació de les AREs, de les àrees residencials estratègiques, que es 
vinculaven les AREs a les promeses que feia deu i quinze anys que 
arrossegaven els governs envers la ciutadania, d’equipaments bàsics com 
museus, com hospitals, etc., i es vinculava i es deia a la ciutadania: no, hem 
d’estar a favor de l’ARE perquè l’ARE ens portarà allò que fa quinze anys que 
demanem.   
 
Nosaltres el que no voldríem que passés en aquesta ciutat, no voldríem que 
passés en aquesta ciutat, és que es vinculés i es fes el discurs polític de: no, 
és que hem d’estar a favor que es desenvolupi l’Eixample Nord perquè sinó els 
qui hi estan en contra, els que estan en contra de desenvolupar una ciutat que 
vagi fins als 100.000, estan en contra també de l’hospital, estan en contra dels 
llits, estan en contra de que ens atenguin.  Això és el que ens preocuparia, 
perquè seria una forma bastant maniquea, i no dic que estigui passant, però 
que ens preocuparia. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí?  Miri, senyor Martorell, nosaltres ja he dit que estem a favor de l’hospital, 
que estem fent la reserva, però a l’Eixample Nord no hi va solament l’hospital, 
hi va la Platja Llarga, hi va la Platja Llarga.  I jo dono la referència que aquest 
Ple, al mes de març del 2007, va aprovar la modificació puntual, i està 
aprovada la inicial, eh?, la inicial.  I en aquesta inicial posa de reserva 
d’equipaments mínim un 11’6.  Mantenen la viabilitat i mantenen els altres tants 
per cents, però aquí sí que augmenta un 11’6.  Jo no entenc perquè avui no 
s’han agafat aquestes dades, que d’alguna forma ja estan aprovades, perquè 
l’Eixample Nord és un sector de 105 hectàrees i lo que s’està presentant aquí 
és una zona aproximadament de 5 hectàrees, que és un 5% de l’espai.  I com 
és natural resultarà que els equipaments haurem de modificar una altra vegada 
no sé què no sé quantos, perquè la resta del sector de l’Eixample Nord es 
queda només amb una hectàrea o dos hectàrees per a equipaments.  És això, 
senzillament, lo que li dic.  Que posats a fer, ja que hi ha un error a la fitxa de 
la superfície de 102, pues modifiquin, posen 105 a la fitxa i també modifiquen 
l’11’6, el tant per cent d’equipaments.  Estaran més tranquils.  Gràcies. 



 

 

ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Ibars.   
 
Miri, senyor Arrufat, jo entenc que tingui una voluntat de que no es parli de 
l’hospital i que es parli de la seva campanya política, no?, però m’agradaria, 
sisplau, que no diguessin coses que no són veritat.  A l’Eixample Nord, com a 
espai en el qual es pot urbanitzar, està aprovat des de fa dècades, dècades, i 
mai s’ha condicionat el desenvolupament de l’Eixample Nord, mai, no s’ha dit 
mai, ho diu vostè, perquè li va bé per seguir en la seva campanya política, 
legítima, però sobre això mai s’ha condicionat el desenvolupament de l’hospital 
al desenvolupament de l’Eixample Nord, mai, mai.  Perquè fa anys, dècades, 
que l’Eixample Nord té aquesta consideració, al Pla General del 81, al Pla 
General del 2001.  I el compromís de treballar per un hospital i per intentar 
aconseguir-lo per part del govern municipal, ha estat aquesta legislatura, de 
forma més explícita i de forma generalitzada en diferents moments per tots els 
grups. 
 
Per tant, m’agradaria que, home, quan es diuen coses es diguin totes i que no 
barregem, per confondre, unes coses amb les altres, no?  Qui ha defensat 
l’ARE en aquest Ple municipal?  Algú ha defensat l’ARE en aquest Ple 
municipal?  La moció contra els AREs, demanant al Consell Executiu que en el 
moment en el que es faci l’aprovació definitiva de l’ARE no la signi el conseller, 
perquè l’Ajuntament està en contra?  Per tant, que decaigui l’ARE de Vilanova 
ha estat una proposta del govern municipal, apoiada per la unanimitat dels 
grups en una... a més a més amb la complicitat molt directament del grup 
majoritari de l’oposició, amb el qual vam tenir converses amb relació.  Quan ha 
defensat aquest govern municipal els AREs?  Mai.  Llavorens no acabo 
d’entendre quina és la raó per la qual aquí ens barreja els AREs, ens barreja 
els Ortolls, que es desenvoluparan d’aquí dos anys, ens barreja l’Eixample 
Nord, quan sap perfectament que tot això no és així.  Com tampoc és així que 
sigui en el marc del Consorci de l’Eixample Nord on es faran les aprovacions 
d’aquest... relacionades amb l’hospital i la seva ubicació a l’Eixample Nord.  Es 
fan al Ple municipal.  L’aprovació inicial i la definitiva, de calificar, de fer una 
modificació puntual per calificar un determinat espai com a espai d’equipament 
sanitari, es fa en aquest Ple municipal i, per tant, vostè hi serà.  I en aquest 
sentit es parlarà a les comisions informatives, com es va fer l’altre dia, i 
naturalment es parlarà també aquí.  Per tant, de xantatge per relacionar 
hospital amb desenvolupament de l’Eixample Nord, que és el que vostè ha 
afirmat, m’agradaria que ho substanciés una miqueta més, més enllà de les 
paraules, que s’aguantessin amb alguna... amb algun criteri de certesa, més 
enllà de les afirmacions que a un li puguin anar bé o li puguin anar malament.  
 



 

 

De la mateixa manera que afirmar que la qüestió de l’hospital és una operació 
política.  Això és perversitat en el llenguatge, no?  Què vol dir operació 
política?  Operació política opaca.  Escolti, aquí s’ha aprovat un pla 
d’ordenació, reordenació sanitària, que sap que ha portat molts problemes, que 
sap fins a quin punt això ha costat, que sap que ha generat dificultats en 
alguns municipis i debats abraonats en alguns municipis, que s’ha aprovat un 
pla funcional que determina què és el que hi ha a dintre de cadascun dels dos 
centres sanitaris del nostre territori, que aquest pla funcional ha estat aprovat 
pel Servei Català de la Salut, que en aquell compromís hi ha un compromís de 
cessió d’un espai per poder desenvolupar aquest centre sanitari a Vilanova i la 
Geltrú, que es farà, i aquest és el calendari que des del primer dia hem dit, que 
es farà un concurs d’idees i projecte bàsic, tot junt, per anar... per guanyar 
temps, que es convocarà a les properes setmanes per part del Servei Català 
de la Salut, i que posteriorment, una vegada això estigui finalitzat, es procedirà 
molt probablement a la convocatòria de projecte executiu i concurs, perdó, de 
concurs de projecte executiu i obra, justament per adelantar... per adelantar 
temps i que per tant s’està treballant amb el calendari de l’any vinent l’inici de 
les obres del nou hospital.  Això és una operació política, en el sentit així com 
si fos una cosa obscura i estranya?  Això és fantàstic per a la ciutat, és el que 
hem estat reivindicant tots, durant anys i anys.  Per què ho hem de voler, si em 
permet l’expresió, enrarir, traient altres temes que no vénen al cas?   
 
I això és el que jo volia manifestar respecte del debat.  No entraré més a fons 
respecte a les reflexions que es fan entorn de l’Eixample Nord, perquè 
ocasions tindrem de parlar-ne.  El que estem fent és la cessió d’un espai per 
ubicar un hospital, i aquest és l’objecte del punt.  Res més que agrair a tots els 
grups les seves intervencions i naturalment molt especialment a aquells doncs 
que han aportat, han manifestat el seu vot favorable. I naturalment respecte de 
les reflexions o apunts de coses més concretes que tant el senyor Arrufat com 
el senyor Carretero i el senyor Ibars han fet, doncs en la mesura que s’hagin 
de canviar algunes qüestions, si és que és així, doncs naturalment es farà per 
al bé del projecte.  
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Abstencions?  S’aprova amb l’abstenció 
de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
   Abstenció: CUP (1) 
 

  4. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. PROPOSTA DE 
DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA, D’ACORD 



 

 

AMB EL DECRET LLEI 1/2009, DE 22 DE DESEMBRE, 
D’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS.  

 
ALCALDE 
 
I passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la modific... perdonin, la 
proposta de delimitació de la trama urbana consolidada, d’acord amb el Decret 
etcètera, d’ordenació d’equipaments comercials. 
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. El Decret Llei 1/2009, de data 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials (publicat en el DOGC de data 28.12.2009, núm. 
5534), té com a objectiu principal l’establiment del marc jurídic al que s’han 
d’adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya, amb la 
finalitat de regular l’ordenació dels equipaments comercials a Catalunya, així 
com la simplificació dels procediments d’acord amb la Directiva 2006/123/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior. 
 
II. Als efectes de donar compliment al que estableix aquest Decret Llei, el seu 
article 8 estableix que s’ha de delimitar gràficament el perímetre corresponent 
a les trames urbanes consolidades dels municipis amb una població de més 
de 5.000 habitants i a les capitals de comarca, d’acord amb les 
determinacions de l’article 7 del mateix Decret Llei (el qual determina els 
àmbits a incloure en la trama urbana consolidada d’un municipi). 
 
III. D’acord amb el procediment que estableix l’article 8.2 del Decret Llei 
1/2009, el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar una proposta de delimitació de la 
seva trama consolidada i l’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un 
mes. Posteriorment a aquest tràmit previ d’informació pública, cal trametre dit 
acord, juntament amb el document de la proposta de delimitació (integrada per 
la memòria justificativa i els plànols a escala dels àmbits a incloure) i 
l’expedient administratiu de la tramitació de la proposta a la Direcció General 
d’Urbanisme per a la seva aprovació, la qual formularà sol·licitud d’informe a la 
Direcció General de Comerç, que és preceptiu i té caràcter vinculant en cas de 
ser desfavorable, en el termini màxim d’un mes. Cas que no s’emeti dit 
informe en el termini previst, es prosseguiran les actuacions. 
 
De conformitat amb l’assenyalat procediment previst a l’article 8.2, dita 
proposta de delimitació ha de ser aprovada en el termini de dos mesos a 
comptar des de la data de presentació de la sol·licitud amb la documentació 



 

 

completa, mitjançant resolució de la Direcció General competent en matèria 
d’urbanisme, prèvia audiència, si s’escau, a aquest Ajuntament, per un termini 
de quinze dies, en el supòsit que s’hagin d’introduir rectificacions. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, 
la delimitació s’entendrà efectuada en els termes previstos a la proposta 
formulada per aquest Ajuntament. 
 
La Direcció General d’Urbanisme haurà de donar publicitat a la delimitació de 
les trames urbanes consolidades mitjançant la publicació al DOGC, així com a 
través del portal de difusió telemàtica de planejament urbanístic. 
 
IV. La Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, disposa que en el 
termini màxim de sis mesos a comptar des de la seva entrada en vigor (que va 
tenir lloc el 29 de desembre de 2009), les capitals de comarca i els municipis 
de més de 5.000 habitants han de disposar de la representació gràfica de les 
seves trames urbanes consolidades (TUC), d’acord amb el que estableix 
aquest Decret Llei. 
 
V. Per tot l’exposat, vista la proposta de delimitació de la trama urbana 
consolidada del municipi de Vilanova i la Geltrú, redactada pel cap dels 
Serveis d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, i de conformitat amb el que 
estableixen els arts. 7 i 8 i la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 
1/2009, de data 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, la 
Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada 
(TUC) al municipi de Vilanova i la Geltrú, grafiada en el plànol adjunt a la 
documentació que integra aquest expedient, de conformitat amb l’establert als 
articles 7 i 8 i a la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, del 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’UN (1) MES des de la darrera publicació 
obligatòria, d’acord amb l’article 8.2 del Decret Llei 1/2009. 
 
TERCER. Transcorregut el tràmit previ d’informació pública, de conformitat 
amb l’establert a l’article 8.2 i 3 del dit Decret Llei, es trametrà el present 
acord, juntament amb el document de proposta de delimitació de la trama 



 

 

urbana consolidada (TUC) del municipi de Vilanova i la Geltrú, a la Direcció 
General d’Urbanisme per a la seva aprovació, previs els tràmits 
procedimentals previstos en dits preceptes. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00, de dilluns a divendres.” 



 

 

ALCALDE 
 
Endavant, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Bé, com ha dit el senyor secretari, el Decret Llei 
1/2009, de data de 22 de desembre, el que preveu és l’ordenació dels 
equipaments comercials. És una normativa que feia una adaptació de la 
normativa europea i el que marca és quina és la tipologia, entre altres coses, 
quina és la tipologia urbanística que han de tenir els pobles i ciutats de 
Catalunya per poder tenir establiments comercials d’una certa grandària, no? 
 
En aquest cas el que... el que fem és adequar-nos a aquest Decret Llei i 
concretament ens demanava que les poblacions de més de 5.000 habitants, o 
bé les capitals de comarca, en el qual doncs en aquest supòsit es troba la 
nostra ciutat, doncs marquessin una trama urbana, es diu trama urbana 
consolidada, en l’argot es fa servir com la TUC, que és el lloc on... els 
possibles llocs on es poden establir aquests equipaments comercials.  Aquests 
equipaments comercials grans, que són d’entre 1.3000 m2 i 2.500 m de 
superfície de venda, eh?, de sostre de venda, perdó.  Després hi ha uns 
equipaments que són més grans, però que ja els atorga la llicència el 
Departament de Comerç.   
 
Llavors el que hem fet és, al 2006 es va aprovar una trama que és la vigent fins 
ara, i és adaptar aquesta trama del 2006 a l’actualitat d’aquest Decret.  
Concretament s’han incorporat a la TUC sectors residencials plurifamiliars, és 
a dir, habitatges plurifamiliars, els sectors on hi ha habitatges plurifamiliars.  
Per què?  Perquè l’entorn urbà el que s’entén és que el comerç ha d’estar al 
més proper als llocs habitats, no?  D’aquesta manera doncs si es marquen 
sectors en el mapa de la ciutat en què hi ha habitatges plurifamiliars és evident 
que el comerç està on hi ha la gent i per tant es treballa encara més o s’avança 
més en aquest concepte de ciutat compacta que defensem, no?  És a dir, que 
hi hagi comerç, que hi hagi activitat i que les ciutats estiguin vives, tant 
comercialment com per activitat de feina.   
 
També s’han marcat sectors residencials unifamiliars, en aquest cas del sòl 
urbà consolidat, però que siguin contigus al sòl en què hi ha habitatge 
residencial plurifamiliar.    I després, sectors residencials plurifamiliars que 
tinguin... que estiguin en sòl urbanitzable delimitat amb planejament derivat 
aprovat.   
 
En resum, és un mapa que exclou els sectors industrials i els sectors 
residencials unifamiliars sense continuïtat, és a dir, aïllats dels entorns urbans 



 

 

per no crear aquesta separació entre els equipaments comercials i la població, 
que és el que defensem com a ciutat mediterrània.  El mapa que hem proposat 
és un mapa que, repeteixo, al 2006 es va aprovar una trama urbana 
consolidada similar i que intenta, doncs, conciliar això, el fet de que hi hagi 
comerç a la ciutat.  És veritat que aquests comerços el nombre de metres és 
gran, però també és veritat que espais tampoc no n’hi ha tants i també donaran 
serveis a gent que viu molt a prop d’ells i, per tant, doncs s’evita 
desplaçaments, es facilita doncs també la interrelació de gent de va amunt i 
avall, etc.  I el que presentem és aquesta proposta.  El Decret Llei proposava 
uns sis mesos per adaptar-se cada municipi, aquests sis mesos s’exhaureixen 
al mes de juny.  Ara aprovem aquesta proposta.  No s’aprova automàticament, 
sinó que l’Ajuntament fa una proposta, ara l’hem de posar a exposició pública i, 
per tant, doncs, aquells agents de la ciutat o altres que vulguin fer esmenes, 
al·legacions, etc., les poden fer, i aquest document, l’aprovació que fem avui 
aquí i les esmenes, aportacions, etc., que facin els operadors que siguin o la 
gent que consideri oportú fer-ne, doncs això anirà a la Direcció d’Urbanisme de 
la Generalitat de Catalunya i conjuntament amb un informe del Departament de 
Comerç, doncs s’aprovarà aquesta trama urbana consolidada, prèvia 
coneixement de l’Ajuntament respectiu, en aquest cas el nostre, del resultat 
final.  És a dir, que comencem una tramitació que dura poc, però que va bé per 
tenir definitivament una ordenació que en qualsevol cas sofrirà modificacions, 
perquè quan hi hagin nous desenvolupaments doncs s’haurà d’adaptar i s’hi 
haurà d’incorporar.  Si hi ha gent que viu en llocs que ara actualment doncs... i 
que són enganxats a l’entorn urbà, i ara no hi ha... no figura en aquest mapa, 
doncs s’haurà d’anar modificant.  Però en principi el que hem fet és establir 
que aquests equipaments es poden situar a l’entorn del que coneixem com la 
ciutat, l’entorn urbà, no en urbanitzacions ni similars que potser altres municipis 
tenen.   
 
I el que... ho hem explicat a la Comisió Informativa un parell de vegades, hem 
donat els plànols i, repeteixo, és un document que s’aprova avui, però que està 
en informació pública i encara tindrà doncs altres informes pendents. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Senyor Ibars? 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, sí.  Gràcies.  Sí, només per agrair al senyor Joan Martorell, que va tindre en 
compte les aportacions que va fer el grup de Convergència i que figuren en 
aquest document.  També és important de que aquest document que avui 
s’aprova no és un document tancat, sinó que és un document viu, com és la 
ciudad.  Ja ho ha dit el senyor Joan Martorell, però vull repetir: a mesura que la 



 

 

ciutat creixi, aquest document es té d’adaptar a la ciutat.  És per això que el 
nostre grup votarà a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Passem, doncs, a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  5. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DELS 
COMPTES 2009. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 5, que és l’aprovació dels Comptes 2009. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
1. La Comissió Especial de Comptes, en la sessió de 6 d’abril de 2010 va 
informar dels comptes anuals de l’exercici 2009 de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, dels seus organismes autònoms, de les seves entitats públiques 
empresarials i de les seves societats municipals. 
 
2. Els comptes anuals de l’exercici 2009 han estat exposats al públic, BOP 
núm. 85, de 9 d’abril de 2010, d’acord amb l’article 212 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, sense haver-ne presentat reclamacions. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009 de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, dels organismes autònoms locals IMET-CFO La 
Paperera i OAL de Patrimoni Víctor Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les 
societats municipals Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), Informació i 
Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM), Serveis d’Aparcaments 
de Vilanova i la Geltrú, SAM i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, 
SAM.” 



 

 

 
Consolidació d'ingressos i despeses del grup municipal. Liquidació 2009 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú    
           

  Ajuntament V. Balaguer IMET PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües 
EPE 

Neàpolis 
Trans. 

Internes Total grup 

Ingressos:           
Cap. I 27.039.468,51         27.039.468,51 
Cap. II 172.496,14         172.496,14 
Cap. III 14.495.515,63 15.652,25 845.688,98 8.529.205,09 1.739.173,00 2.681.230,29 6.551.786,89 493.747,66  35.351.999,79 
Cap. IV 19.743.465,29 815.447,30 6.486.988,82     213.000,00 3.860.715,00 23.398.186,41 
Cap. V 1.242.657,28  4.760,11 310,46 127,83 81.794,96 71.908,15   1.401.558,79 
Total corrent 62.693.602,85 831.099,55 7.337.437,91 8.529.515,55 1.739.300,83 2.763.025,25 6.623.695,04 706.747,66 3.860.715,00 87.363.709,64 
Cap. VI 8.152.871,67  300.000,00       8.452.871,67 
Cap. VII 16.608.438,31 400.000,00 0,00      616.528,86 16.391.909,45 
Cap. VIII 21.920,00  0,00       21.920,00 
Cap. IX 10.171.079,10  0,00       10.171.079,10 
Total 97.647.911,93 1.231.099,55 7.637.437,91 8.529.515,55 1.739.300,83 2.763.025,25 6.623.695,04 706.747,66 4.477.243,86 122.401.489,86 

    (**) (**) (**) (**) (**)   
Despeses:           
Cap. I 25.693.678,65 558.789,75 3.579.410,08 713.732,68 854.552,06 1.539.372,25 1.697.069,51 163.549,84  34.800.154,82 
Cap. II 22.140.788,24 270.367,69 3.263.037,65 7.126.810,25 452.610,06 742.477,10 4.719.832,86 502.595,67  39.218.519,52 
Cap. III 1.391.788,80  187.812,86 455.115,06 83.253,58 163.302,02 71.988,31   2.353.260,63 
Cap. IV 9.326.183,23  747.678,13      3.860.715,00 6.213.146,36 
Total corrent 58.552.438,92 829.157,44 7.777.938,72 8.295.657,99 1.390.415,70 2.445.151,37 6.488.890,68 666.145,51 3.860.715,00 82.585.081,33 
Cap. VI 34.808.643,31 401.757,40 357.104,43       35.567.505,14 
Cap. VII 1.466.528,86        616.528,86 850.000,00 
Cap. VIII 21.920,00         21.920,00 
Cap. IX 1.820.004,83         1.820.004,83 
          0,00 
Total 96.669.535,92 1.230.914,84 8.135.043,15 8.295.657,99 1.390.415,70 2.445.151,37 6.488.890,68 666.145,51 4.477.243,86 120.844.511,30 

 



 

 

 
 
Resultat 
Pressupost 978.376,01 184,71 -497.605,24       480.955,48 

Pressup.Ajustat 237.805,30 184,71 -497.605,24             -259.615,23 

           
Romanent/ 102.823,64 24.675,09 -475.978,89       -348.480,16 
Resultat    178.025,29 1.087,97 -81.953,95 -4.006,63 29.235,42  122.388,10 

          -226.092,06 
Detall transferències internes:            

  Corrents IV Capital VII Total   
(**) No s'han comptabilitzat  les amortitzacions comptables, ni les 
dotacions per a  

Balaguer 548.000,00 316.528,86 864.528,86   
insolvències, ni les pèrdues o guanys d'exercicis 
anteriors.   

Paperera 3.099.715,00 300.000,00 3.399.715,00         
EPE Neàpolis 213.000,00  213.000,00         
Total 3.860.715,00 616.528,86 4.477.243,86         

           
 



 

 

ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Ara fa un any que aquest regidor va tindre de fer 
una cura d’humilitat al presentar els comptes de l’any 2008, ja que acostumat a 
presentar uns resultats sempre correctes l’any passat ens vàrem trobar amb un 
important resultat negatiu.  Com saben perfectament, abans d’acabar el 2008, 
aquest govern ja prenia mesures per redreçar la situació i en el pressupost que 
vàrem presentar i aprovar per al 2009 es disminuïen despeses i s’intentava 
afinar en els ingressos, tenint en compte la situació econòmica externa.   
 
La mesura ha donat resultat i avui em plau presenta’ls-hi els comptes de 
liquidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses 
municipals, que tot consolidat i sobre un pressupost de 122 milions d’euros, 
donen un romanent disponible negatiu de 226.000 euros.  Recordin que l’any 
passat aquesta xifra, consolidada també, era negativa de 3.227.000 euros.  
 
L’organisme autònom de patrimoni Víctor Balaguer, amb un pressupost 
d’1.230.000 euros, tanca l’exercici amb un romanent de 25.000 euros.  En 
aquest pressupost, a més del funcionament normal de la institució, hem de 
destacar la rehabilitació de les façanes de la biblioteca-museu, inclosos els 
esgrafiats i les escultures de l’entrada, la commemoració del 125è aniversari 
de l’entitat, la presentació del mòdul tàctil amb la voluntat d’oferir visites 
especialitzades a persones amb dificultats visuals i el seguiment de les obres 
de reparació estructural del Museu Romàntic Can Papiol. 
 
L’organisme IMET, més CFO La Paperera, amb un pressupost de 7.640.000 
euros, ha tancat l’exercici amb un romanent negatiu de 475.000.  L’organisme 
ha atès, durant el 2009, 9.800 usuaris, més del doble que l’any anterior.  Ha 
donat 23.890 hores de formació, un 42% més que al 2008, i ha tingut 24.000 
visites al Club de la Feina, un 112% més.  S’ha posat en funcionament 
l’Infomet, l’Info-Imet, la finestreta única d’informació per a totes les polítiques 
d’educació i treball, on s’han atès a 21.300 visites.  Hem estat impulsors del 
Pacte Local per l’Ocupació i hem posat en marxa la mesa d’educació i treball 
on, per primera vegada, hem ajuntat en una taula representants dels IES, de 
l’Escola d’Art, de la UPC, de la direcció de la zona educativa, així com 
representants d’empreses i sindicats.  Ens han fallat, però, dues grans 
subvencions per part del SOC, les accions prioritàries i emergents i els pactes 
territorials.  En total, 435.000 euros.  És aquesta, doncs, l’explicació que tot i 
fent més activitats hi hagi hagut aquest dèficit. 
 



 

 

ICVSAM, l’empresa que gestiona Canal Blau, amb un pressupost anual 
d’1.740.000, ha tancat l’exercici en equilibri, 1.000 euros de benefici. Durant el 
2009 s’han iniciat les emisions en TDT, podent emetre al conjunt de les 
comarques del Garraf, Baix Penedès i Alt Penedès.  S’han realitzat 
setmanalment quatre nous programes de televisió, amb els quals s’ha elevat 
fins a quinze les hores setmanals de producció pròpia i s’estan enregistrant 
íntegrament tots els plens de la comarca, i que es deixen a Internet, a 
disposició dels ciutadans, que els poden visionar a qualsevol hora. 
 
A la Companyia d’Aigües, amb un pressupost de 6.625.000 euros, hi ha hagut 
també equilibri financer, 4.000 euros negatius.  La inversió al 2009 ha estat 
d’1’2 milions d’euros en millores d’instal·lacions i xarxes.  Durant l’any s’han 
instal·lat 7.900 metres de canonades noves, s’ha executat amb mitjans propis 
el projecte per a la portada d’aigua al càmping Vilanova Park, s’han realitzat 
2.200 canvis de subministraments per aforament a comptador, aconseguint 
que un 80% dels abonats ja disposen de comptador i s’ha negociat, executat i 
posat en servei la portada d’aigua d’Abrera als barris de l’oest de la ciutat que 
encara no en disposaven.   
 
L’empresa PIVSAM, amb un pressupost de 8.530.000 euros, ha donat un 
resultat positiu de 178.000.  Durant el 2009 la PIVSAM ha portat la cessió de 
les obres d’espai públic i d’edificació dels FEIL, del FEIL, s’han acabat les 
obres dels pisos de protecció oficial de Solicrup, s’ha fet el seguiment de les 
obres del Nucli Antic, s’han continuat les obres d’urbanització del sector 
Llimonet II i III, així com les de la Masia en Barreres II, i s’han iniciat els treballs 
per a la redacció del Pla Local d’Habitatge de Vilanova. 
 
A Vilanova Aparcaments, amb un pressupost de 2.763.000 euros, el resultat ha 
estat negatiu per valor de 82.000.  S’ha creat la targeta 30 minuts amb la qual 
tot usuari pot tenir 30 minuts gratuïts al dia als aparcaments Charlie Rivel i 
Casernes, s’ha fet un acord amb Tot Centre per a la reedició de tiquets comerç 
per als propers sis anys i s’ha fet càrrec de la gestió de l’aparcament de 
l’hospital dels Camils. 
 
I finalment l’EPEL Neàpolis, amb un pressupost de 700.000 euros, hi ha hagut 
un saldo positiu de 29.000.  Una de les principals realitzacions que ha portat a 
terme Neàpolis ha estat l’assumpció de la gestió del Bosc Cinema municipal 
com a nou servei per a la ciutat.  El servei, posat en marxa el 24 de juliol, ha 
programat durant l’any 79 pel·lícules, amb un total de 39.000 espectadors i una 
programació que incideix en el cinema infantil, en el cinema d’autor, en català i 
en versions originals subtitulades.  S’ha donat suport, orientació, 
assessorament i gestió de la creació d’un nou cicle formatiu de grau superior 
per a l’Escola d’Art i Disseny.  S’ha elaborat el projecte d’estesa de fibra òptica 
des de Neàpolis fins a la zona nord de la ciutat i la implantació de fibra en el 



 

 

polígon industrial Santa Magdalena i Roquetes.  El primer amb fons FEIL, i el 
segon amb un acord amb la Generalitat. I finalment a l’auditori s’han programat 
més de 60 actes, amb un total de 10.500 assistents. 
 
En el propi Ajuntament recordar que el pressupost era de 71 milions i mig, més 
l’ampliació del FEIL, 11 milions.  En el pressupost d’inversions hem millorat 
molt amb respecte als altres anys.  Enguany els crèdits totals, sumant el 
pressupost propi de l’any, 11’4 milions més el FEIL, 11 milions, i el provinent 
d’anys anteriors, 33 milions, eren de 55’6; doncs bé, n’hem realitzat 34’8, un 
63%.  Tenint en compte que l’any 2008 aquesta xifra va ser un 35%, el 2007 un 
40 i el 2006 un 33, penso que enguany aquest 63% es pot considerar un molt 
bon resultat. 
 
Segurament dins de les inversions no fetes hi haurà la que alguns de vostès 
voldria que s’hagués fet, segur, però insisteixo que durant el 2009 s’han 
realitzat obres per un valor igual a la suma de les realitzades al 2008 i al 2007.  
És de justícia, doncs, felicitar a tot el personal de la Regidoria de Projectes pel 
gran esforç que ha fet durant aquest 2009 i que també està fent aquest 2010.   
 
Amb respecte al pressupost ordinari, 60’1 milions, el resultat de l’any ha estat 
positiu per valor de 2’2 milions d’euros, que provenen de més ingressos i 
menys despeses del pressupostat.  Voldria recordar que abans de l’estiu un 
servidor no creia que aquest fos el resultat, ja que el nivell d’ingressos no era 
l’esperat i així ho havia comentat, a més, a la Comissió Informativa.  No 
arribàvem al previst en la plus-vàlua, ni en vehicles, ni en l’impost d’obres, ni 
en diverses taxes.  Però després de l’estiu el ritme va canviar, i concretament 
en el capítol d’ingressos la pèrdua que teníem en vehicles es va compensar 
amb més plus-vàlua i en IAE.  En l’IBI la vàrem encertar al 100% i en total hi ha 
hagut 155.000 euros més d’ingressos al capítol I.  
 
En l’impost d’obres, capítol II, tenim un dèficit de 477.000 euros, però no 
perquè no s’hagin entrat llicències, de fet les entrades han estat 670.000 euros, 
però hem retornat 500.000 euros de llicències retirades.   
 
En el capítol de taxes tenim un excés d’1’2 milions d’euros, fruit del càrrec de 
les multes de circulació i en el capítol de transferències hi ha un dèficit de 
650.000 degut als menys ingressos de l’Estat.  
 
Podria deixar l’explicació per després, però ja ho faré ara. Per què hi ha 
consignats 3 milions d’euros a multes quan les previsions eren 900.000 euros?  
Com saben perfectament, ara farà un any vàrem traspassar la gestió de les 
denúncies de trànsit a la Diputació.  Recorden què els hi deia en el Ple que 
vàrem aprovar el traspàs?  Que a igualtat de multes, tindríem més diners a 
caixa.  I això s’ha complert amb escreix, tenint en compte que la gestió va 



 

 

començar al juny.  A l’any 2008, a 31 de desembre, s’havien ingressat 785.000 
euros i a 31 de desembre del 2009 en tenim 1.440.000.  I algú dirà, i algú ja ha 
dit: és clar, és que han posat tantes multes...  Doncs no, a l’any 2008 es varen 
posar 49.250 denúncies i al 2009 45.775, 4.000 menys.  Quan parlem de 
denúncies parlem: zona blava, trànsit i radar, eh?, són les tres.  Com que la 
gestió va a través de la Diputació, ells ens donen el càrrec d’aquestes 45.775 
denúncies i descomptant baixes ja sabudes, que ja han descomptat ells, 
aquest càrrec és de 3.040.000 euros, que és el que consignem com a drets 
nets.  O sigui, la Diputació ens diu: si s’han fet 45.775 denúncies, es poden 
arribar a cobrar, es poden arribar a cobrar 3.040.000 euros.  I això és el que 
has de consignar.  No val consignar menys, ens diuen que hem de consignar 
això.  Que els cobrarem tots?  No, no els cobrarem tots, és clar que no.  La 
pròpia Diputació, durant el 2010, i màxim el 2011, les que vegi que no es 
poden cobrar les donarà de baixa, i així ho farà cada any, i així ho fa a tots els 
municipis on porten la gestió.  Per tant, crec que l’haver consignat 3 milions, 
3.040.000 en aquesta partida, està més que justificat, i és que ho teníem de 
fer. 
 
En les despeses el resultat ha estat bo, ja que en el capítol de personal hem 
gastat 700.000 euros menys del previst i en la càrrega financera, aquí el vent 
ha vingut a favor, 670.000 euros, o sigui, hem tingut menys interessos.  Això fa 
que el resultat final sigui, doncs, sumant més ingressos i menys despeses, un 
resultat positiu de 2’2 milions, com hem dit abans.  Superàvit que ha servit per 
rebaixar el que en diem rebuts de difícil cobrament en 1’2 milions, hem rebaixat 
1’2 milions, i aprovisionar-ne per a l’any vinent 750.000 euros per rebuts que ja 
sabem que tampoc cobrarem.  El romanent final, doncs, traient aquests 
provisions que hem fet, ha estat de 102.824 euros, un bon resultat. De fet, el 
millor resultat des de l’any 2000. 
 
Mirin, agafant –per no anar a parar al 2000, eh?-, agafant el 2003 –agafo el 
2003 perquè és el primer any que hi sóc jo-, agafant el resultat acumulat, el 
resultat que estem aprovant avui, agafant els rebuts de difícil cobrament i 
agafant els crèdits reconeguts, allò que en diem factures sobre la taula, des del 
2003 eren la suma de total, negatiu evidentment, 8 milions d’euros.  Llavorens 
van venir quatre anys que ens tombem pels 4 milions, 4.200.000 al 2004, 4’3 al 
2005, 3’8 al 2006, 4’2 al 2007, a l’any passat vam tornar a pujar a 7’1, aquest 
any estem a dos milions negatius, dos.  Perquè 103.000, resultat positiu, 
2.200.000 de difícil cobrament, i de crèdits reconeguts 91.000 euros.  L’any 
passat estàvem a 543.000, aquest any hem baixat a 91.000 euros.   
 
Per tant, penso, repeteixo, que és un bon resultat amb un pressupost ordinari 
molt ajustat, al qual les diverses regidories hi han tret molt, molt de suc.   
 



 

 

A Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat s’ha constituït el Pla 
Gastronomia; s’ha impulsat, canviant les dades, el Festival del Xató i de la 
Cuina d’Hivern; s’ha fet formació amb alumnes de la universitat gastronòmica 
Slow food; s’ha consolidat el model de continguts i gestió de la fira Attic; s’ha 
realitzat una campanya de bosses reutilitzables als mercats, amb imatge de 
Vilanova; i s’ha posat en marxa el Pla de Senyalització d’emergències al 
Mercat del centre i mercadal de dissabte. 
 
A Esports s’han construït unes pistes per a patins davant de l’estadi municipal, 
aquest nom anglès que fem servir; s’ha reformat i ampliat la piscina municipal; 
s’ha dotat de desfibril·ladors a les instal·lacions esportives; s’ha consolidat el 
programa Ara Amunt i s’ha impulsat el PAFES, Pla d’Activitat Física, d’Esport i 
Salut.  
 
A Joventut i Agermanaments s’han realitzat 32 actes a l’envelat durant 5 
mesos i un 117% d’aforament de públic sobre les previsions inicials.  A l’Oficina 
Jove Garraf s’han atès 7.200 joves, entre 16 i 23 anys, i es va redactar i 
aprovar per aquest Consistori el Pla Local de Joventut.  S’han fet intercanvis 
amb alumnes de l’IES de secundària de Vilanova i Mérignac i entre entitats 
esportives.  Intercanvi d’handbol amb Vila-Real i hem col·laborat per poder 
inaugurar l’ermita de Montserrat a la ciutat de Matanzas.  I s’ha col·laborat 
activament a l’organització de l’Any Macià. 
 
A Cultura s’ha inaugurat el Teatre Principal amb una programació estable de 
teatre, música i dansa.  S’ha consolidat la programació estable de la Sala amb 
10 exposicions amb activitats complementàries.  S’ha donat suport a la Xarxa 
d’Entitats i especialment als actes de la celebració dels 300 anys dels gegants; 
el CD homenatge a Eugeni Molero; s’ha continuat potenciant les festes del 
nostre calendari festiu i hem millorat el web de les biblioteques públiques. 
 
A Medi Ambient s’ha posat en marxa el projecte Flota Municipal de Bicicletes, 
29 bicicletes que fan servir els serveis municipals amb el conseqüent estalvi de 
contaminació.  S’ha continuat el programa Agenda Escolar 21, ja són 27 els 
centres adherits des de les llars d’infants fins a batxillerat, i es va aprovar pel 
Ple municipal el PAES, Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que pot 
permetre reduir a la nostra ciutat més de 50.000 tones de CO2 abans de l’any 
2020.   
 
A Participació es va inaugurar el Centre Cívic La Sardana, arribant ja a 8 
equipaments d’aquest tipus; equipaments compartits que ens permeten 
difondre valors com el civisme, la convivència i el treball conjunt pel bé comú.  
S’han iniciat les obres del nou Centre Cívic Molí de Vent, que tindrà un total de 
1.185 m2 construïts, resultat d’un llarg procés participatiu.  S’han impulsat 
processos participatius al voltant de l’Eixample Nord, tant per a adults com per 



 

 

a infants i s’ha continuat el PAE al nostre Ajuntament, destinat a l’alumnat del 
cicle superior de primària. 
 
A Cooperació i Solidaritat hem destinat més de 135.000 euros a diverses 
entitats locals de cooperació; hem donat suport al projecte El Sàhara també 
juga, que ha permès per segon any consecutiu que alumnes de l’Institut Manel 
de Cabanyes puguin tenir una experiència única convivint durant uns dies amb 
les famílies del camp de refugiats sahrauís.   
 
A Serveis Socials s’han incrementat un 110% els ajuts econòmics respecte de 
l’any anterior.  Han estat un total de 877 ajuts, per un valor de 285.000 euros.  
El 50% d’aquests ajuts es destinen a donar suport a les famílies perquè 
conservin el seu habitatge, tot prevenint els desnonaments, ja que creiem que 
el manteniment de l’habitatge és un dels sectors claus per evitar acostar-se al 
llindar de l’exclusió social.  Hem incrementat un 140% la subvenció a Càrites 
en el servei de banc d’aliments, on s’han atès a 344 famílies i un total de 1.105 
persones, i s’han creat noves línies d’ajut, ajut complementari a les activitats 
d’estiu, ajuts escolars complementaris per a les situacions de precarietat 
econòmica sobrevingudes i ajut per al transport. 
 
A Salut s’ha treballat en l’elaboració del segon Pla Local de Drogues, que es 
vol consensuar i posar en marxa aquest any.  S’ha posat en marxa el servei 
d’assessoria de salut a l’Oficina Jove; s’ha consolidat el programa Educació 
per a la Salut a l’Escola i hem inaugurat el CAPI de baix a mar.  La posada en 
marxa d’aquest tercer centre ha suposat un increment dels recursos sanitaris a 
la ciutat, el que ha permès una millora de l’atenció a tota la població, amb la 
creació de 35 nous llocs de treball, a més d’implantar un model d’atenció 
pioner a Catalunya que integra els serveis socials i els sanitaris.   
 
En l’àmbit de Convivència, des dels serveis de mediació municipal, s’han atès 
un total de 850 persones i s’han gestionat 255 situacions, amb un 95% de 
nivell de resolució.  Hem apostat per la mediació, ja que creiem que és una 
eina útil que s’encarrega de fer del conflicte una oportunitat per avançar cap a 
l’acord i la millora de la convivència. L’oferta PAE fa que s’hagin realitzat prop 
de 30 tallers de sensibilització adreçats als alumnes de secundària dels centres 
educatius en àmbits com la diversitat, els prejudicis, la llibertat de consciència i 
la pluralitat religiosa, el civisme, la mediació, etc.  Hem impulsat el programa 
Dona, Identitat i Diversitat, que és un espai de trobada a la ciutat per a dones 
de diferents orígens i edats que, a partir de la relació personal, intercanvien i 
comparteixen experiències i descobreixen altres formes de ser i estar en el 
món.  També hem realitzat diferents programes d’acollida que es 
desenvolupen a la ciutat i que pretenen garantir la informació de caràcter bàsic 
a les persones nouvingudes, amb l’objectiu de facilitar-ne la seva incorporació 



 

 

al nou entorn.  La ciutat t’acull, acollida familiar a les escoles i acollida als 
treballadors de la mar, són tres dels programes que s’estan realitzant. 
 
A Equitat hem multiplicat per 5 les hores dedicades a l’atenció psicològica i 
grupal; hem programat dos cursos des de la perspectiva de gènere al Campus 
Universitari; i hem fet tallers de sensibilització per als joves dels instituts i teatre 
per als infants de primària i secundària, amb relació a la temàtica de la 
violència de gènere.   
 
A les Escoles Municipals, l’Escola d’Art i Disseny s’ha iniciat el nou cicle 
formatiu de grau superior d’Entorns Virtuals i Videojocs, amb 30 noves places; i 
a l’Escola de Música i Conservatori podem oferir 180 noves places amb noves 
assignatures. 
 
Ja sé que això és llarg, però haig de fer totes les regidories, sinó després algú 
es queixaria, com podem comprendre.  A Mobilitat, per al bus urbà s’ha creat 
un nou abonament per a joves, amb un descompte del 35% i un altre 
abonament per a pensionistes a la Targeta Activa, que amplia el descompte 
del 35% a un 50%.  S’han ampliat el nombre de semàfors adaptats a invidents, 
col·locant 58 mòduls en 10 cruïlles.  S’han substituït les làmpades 
incandescents dels semàfors de la ciutat per òptiques leds, s’ha acabat la 
senyalització de tot el barri de la Collada, i s’ha impulsat el Pla de Pacificació 
del centre.   
 
A Via Pública, Platges i Manteniment hem millorat l’accessibilitat construint 
més de cinquanta passos de vianants, amb rampa.  S’ha millorat la gestió dels 
talls de circulació. A les platges de Vilanova s’han mantingut les certificacions 
EMAS, ISO 14.001, CITET i Bandera Blava, a més d’aconseguir la certificació 
de la marca Q de qualitat, norma UNE 187.001.  Es van asfaltar trams dels 
carrers doctor Zamenhof, pare Garí, Codonyat, Santa Magdalena.  S’ha 
pavimentat el solar destinat al pàrquing del raval de Santa Magdalena; s’ha 
pavimentat el camí del Corral d’en Roc amb el pas del Bou; s’ha realitzat una 
forta campanya per donar d’alta entrades de guals de diverses zones de la 
ciutat, així com una campanya de col·locació de 300 plaques de noms de 
carrers. 
 
A Urbanisme i Llicències hem simplificat les tramitacions per obtenir 
determinades llicències d’obra menor.  Estem confeccionant el catàleg de 
masies i s’ha generat el concurs d’idees per al planejament de l’Eixample Nord 
amb un èxit de participació.  
 
A Projectes s’ha continuat gestionant la Llei de barris, el Nucli Antic i 
concretament es van començar les obres de la plaça de les Neus, carrer de la 
Bomba i carrer de Sant Pere i s’ha gestionat i impulsat el FEIL, Fons Estatal 



 

 

per la Inversió Local, on hem realitzat diverses obres, com saben perfectament: 
la rambla de la Pau, Centre Cívic i plaça de les Danses, reforma de la plaça del 
Tacó, reforma de l’enllumenat i voreres al barri de Mar, reforma del carrer 
Immaculada Concepció, pista esportiva Fondo Sumella, adequació 
d’instal·lació elèctrica centres escolars, diverses reformes a l’interior i exterior 
dels mateixos, reforma dels espais interiors de l’Armanyà i de la plaça de la 
Rajanta, reasfaltat del passeig de Ribes Roges, ronda Ibèrica i ronda Europa, i 
reurbanització dels carrers de Sant Pau, Sant Joan, Escolapis, Sant Gervasi, 
Pàdua, Santa Madrona, de la Mercè i Manel de Cabanyes.   
 
A Habitatge hem tramitat una vintena d’ajuts de protecció oficial, s’han 
gestionat amb els propietaris 33 habitatges per a la borsa.  Hi ha hagut més de 
80 sol·licituds de lloguer i s’han tramitat una trentena d’ajuts de la renda bàsica 
d’emancipació.  
 
A Seguretat i Protecció Ciutadana hem elaborat, aprovat i implantat el Pla 
Bàsic de Protecció Civil, així com els plans de risc especial, el CAMCAT, de 
contaminació accidental d’aigües marines, i INUNCAT, risc d’inundacions.  
Hem fet el seguiment del Pla de Seguretat Viària, realitzat conjuntament amb el 
Servei Català de Trànsit, que creiem ha conduït a que els accidents de 
circulació hagin baixat per segon any consecutiu i un 15% amb respecte al 
2008.  S’han augmentat un 4’5% els serveis realitzats i un 22% els 
procediments instruïts.  Més de 2.500 alumnes, pertanyents a 25 escoles, han 
participat en la campanya d’educació viària.  Per segon any també hem 
contractat per a la temporada d’estiu agents interins que creiem donen un bon 
resultat.   
 
A Tecnologies de la Informació hem desplegat la tecnologia IP a les escoles 
municipals, Escola d’Art i Escola de Música, i ja tenim 472 terminals IP i 30 
edificis municipals connectats.  El parc d’ordinadors és de 540 ordinadors, a 
més de 100 impressores i 860 bústies de correu electrònic.  Fruit del treball del 
2009, dilluns passat vàrem obrir a la web la carpeta ciutadana i portal de 
tramitació electrònica.  S’ha digitalitzat la documentació d’entrada al registre, 
més de 40.000 documents escannejats, i s’ha començat a implantar la 
signatura digital.   
 
Els Serveis d’Atenció al Ciutadà s’han incorporat al llistat sense tràmits nous i 
els ciutadans han realitzat més de 150.000 tràmits i gestions, un 20% més que 
al 2008.  S’han rebut 169.000 trucades telefòniques, s’han gestionat 1.375 
entrades a l’aplicació L’Ajuntament t’escolta i s’han lliurat 1.950 carnets actius.   
 
Evidentment, totes aquestes realitzacions no es fan només amb diners.  
Darrere hi ha tot un entramat de persones, la gran majoria de les quals creuen 



 

 

en el treball a l’administració pública i en aquest cas la més propera al ciutadà, 
com és l’Ajuntament. 
 
Durant el 2009 hi ha hagut una mitjana de 568 treballadors, 327 homes i 241 
dones.  Des de l’Oficina de Recursos Humans s’han realitzat 30 convocatòries 
d’oposicions per a 104 places, entre promoció interna, funcionarització, etc., 
amb 1.185 aspirants. S’han realitzat 171 accions de formació per a 415 
treballadors, amb un total de 10.525 hores.  Mitjançant la partida de 
col·laboració social s’han contractat 34 persones, més 16, a través dels plans 
d’ocupació.  S’ha elaborat un protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual i 
s’ha col·laborat en la redacció del Pla d’Igualtat.  Manifestar que moltes 
d’aquestes accions s’han fet conjuntament amb les seccions sindicals existents 
a la casa. 
 
La paraula funcionari ve de funcionar.  A tots aquests homes i dones que fan 
funcionar l’Ajuntament, en nom de l’equip de govern i m’atreveixo a dir en nom 
de tots els 25 regidors i regidores, els hi dono les gràcies pel seu compromís.  
Entre tots hem fet que el resultat econòmic de l’any 2009 fos el que els hi he 
explicat.   
 
I després d’això, hem de tirar la casa per la finestra?  No.  Recordin el 
pressupost que vàrem presentar i aprovar per al 2010: ajustat, realista i 
responsable.  Tot és perfecte i som els reis del mambo?  Tampoc.  Caminem 
per un camí que les circumstàncies externes fan que cada any sigui més 
estret, però jo penso que nosaltres, per ara, hi caminem per dins, d’altres, 
molts, ja fa temps que se n’han sortit i estan per fora els marges.  Evidentment 
és missió nostra, de l’equip de govern, que això no passi, i penso ben 
sincerament que tots i totes som ben conscients de la situació.   
 
Senyores i senyores, després de totes aquestes llargues consideracions, i 
perquè crec que són correctes, els hi demano el vot favorable dels comptes 
consolidats de l’any 2009.  Moltes gràcies per l’atenció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres, des de la Candidatura d’Unitat Popular només volíem fer una 
valoració global.  No ens imaginàvem que acompanyant els comptes del 2008 
es presentaria una llista tan immensament llarga d’actuacions de l’Ajuntament 
durant el 2009.  Cadascú fa... utilitza el Ple per a la seva campanya política, 
òbviament.  I nosaltres només volíem fer unes consideracions globals i 



 

 

anunciar el nostre vot positiu, positiu pel fet que som... és l’estat de comptes 
del 2009 i perquè ens convencen les explicacions que ens dóna el regidor.  
Ens preocupa, ja ho hem dit alguna vegada, la reducció de l’aportació de 
l’Estat; ens preocupa els impagaments o els retards de pagaments de les 
subvencions que provenen d’altres administracions i que fan trontollar l’estat 
d’execució de moltes de les partides consignades al 2009 i que encara veiem 
doncs no realitzades, a mitges, etc.  Ens preocupa.  Entenem que és una 
situació generalitzada i que en aquest cas doncs determinades administracions 
probablement més amunt que l’Ajuntament doncs poden estar a l’origen també 
del retard generalitzat de pagament cap a administracions menors i de les 
menors cap a proveïdors, etc.   
 
I finalment entenem l’explicació i ens dol que hagin desaparegut doncs 
aquelles subvencions per a la Paperera i, per tant, entenem aquest dèficit de la 
Paperera com també un esforç que ha fet aquest organisme, ara IMET, per 
mantenir el ritme de cursos malgrat la davallada d’ingressos des de fora.  I 
entenem també que l’increment de multes, per gimnàstic que sembli, 
l’entenem, ens convencen les explicacions del regidor Sanabra.  Esperem que 
siguin certes, com no ho dubtem, i per tant malgrat que sembli una gimnàstica 
complicada doncs entenem aquest increment de la previsió... de la previsió i de 
la realitat d’ingressos per multes.   
 
I finalment simplement volem explicar, més aviat cap a l’opinió pública que cap 
al Ple, que el pressupost es tanca amb un superàvit de 100.000 euros, però 
perquè l’Ajuntament també ha demanat vora 7 milions d’euros de préstec.  Vull 
dir, no és que l’Ajuntament estigui produint diners i acumulant-los per als anys 
següents.  La situació no està per tirar coets i l’Ajuntament, i per tant aquella 
institució que gestiona els diners públics, els diners col·lectius dels vilanovins i 
vilanovines, no... o sigui, arriba a tenir superàvit de 102.000 o 105.000 euros 
perquè per darrere hi ha un endeutament doncs gran, poderós.  I aquesta és la 
valoració de la Candidatura d’Unitat Popular, com dic que era molt general, no 
ens esperàvem pas un repàs a tota l’obra de govern amb tantes xifres i tan... 
tan... i que barregés doncs tantes coses amb números.  I el nostre vot 
favorable doncs en aquest estat de comptes. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Be, de fet, i seguint el fil de la intervenció, nosaltres 
veníem aquí per fer un... no per fer un debat sobre l’estat de la ciutat, sinó per 
fer un debat sobre la liquidació de comptes, no?  En tot cas, si haguéssim 



 

 

sabut que es tractava de debatre l’estat de la ciutat, doncs segurament ens ho 
haguéssim preparat d’una forma molt més intensa i concretament, només per 
citar una cosa, no?, per sapiguer si els 540 i pico ordenadors que hi han a la 
casa s’han comprat en l’any 2009 i per tant tenen alguna relació amb la 
liquidació que ara es presenta, o no.    
 
Però en qualsevol cas nosaltres seguirem una estratègia ben diferenta a la que 
ha seguit el regidor d’Hisenda.  I ens dóna la impresió que el regidor d’Hisenda 
l’estratègia que ha seguit és... ha sigut dir: escolta’m, anem a embolicar la 
troca, anem a parlar de moltes coses, perquè el tema central, que és 
l’aprovació de la liquidació de l’any 2009, quedi en un segon terme i passi 
absolutament desapercebut.  Doncs miri, nosaltres seguirem una estratègia 
que és absolutament la contrària.  Ens centrarem en tres coses, dos que 
entenem que són importants, molt importants des del punt de vista econòmic, i 
també des del punt de vista polític, per descomptat, i una tercera que té 
importància des del punt de vista polític i que tampoc no vull deixar de passar 
per alt, no?, però que crec important en qualsevol cas. 
 
Mirin, el tema de multes.  Jo crec que no cal fer absolutament cap mena de 
gimnàssia o no gimnàssia al respecte de creure’s les xifres del regidor o no, 
no?  Sí que he trobat a faltar que és que en les felicitacions que el regidor ha 
fet a tots els treballadors de la casa, no hagi felicitat també tots aquells 
ciutadans que han sigut sancionats i que, gràcies a això, li han permès a vostè 
precisament quadrar aquest pressupost i presentar unes comptes sanejades 
amb un superàvit de 100.000 euros.  Insisteixo, és que el tema no és menor.  
Imaginin-se vostès, miri, he portat un gràfic, no sé si val la pena que li ensenyi 
en el regidor, perquè ell ja deu conèixer aquestes xifres, no?  Miri, els últims 
anys s’han tancat les liquidacions per multes de circulació amb menys d’un 
milió d’euros, i aquest any es tenquen amb més de tres milions d’euros.  
Escolti’m, vostè donarà les explicacions que vulgui, però, home, potser hagués 
anat bé també que s’hagués llegit la memòria que ens ha presentat avui el 
Defensor de la Ciutadania, amb relació a les queixes i consultes que li han fet 
els ciutadans, una part molt important de les quals tenien precisament com a 
subjecte les multes de circulació.   
 
I la senyora Lloveras ha citat una anècdota, que jo m’havia reservat 
precisament per a aquesta intervenció.  Que és aquell cas en què la Societat 
d’Aparcaments, davant d’una queixa d’un ciutadà que diu: escolti’m, és que a 
mi m’han multat perquè he superat el límit establert horari, he pagat la sanció 
“in situ”, després m’arriba la multa, la torno a pagar i quan els hi dic que he 
pagat dues vegades la multa em diuen que “ah, com que ja ha pagat... santa 
Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”, no?  Escolti, home, això jo crec, això 
jo crec que posa una mica en evidència quin és el tarannà que s’ha seguit pel 
que fa a les multes de circulació durant l’any 2009.  Escolti’m, i a més a més 



 

 

una altra cosa, aquesta és una previsió, no?, i veurem si después tenen que 
donar baixes d’aquesta previsió i ja li assegurem nosaltres, fins i tot em 
permeto dir-li des d’un cert desconeixement, però permeti’m que li faci una 
afirmació que veurem complida malauradament, que les baixes que haurà de 
donar de multes de trànsit que avui ha consignat com a ingressades, seran de 
més de 100.000 euros.  I això li transformaria aquesta liquidació que vostè ha 
tancat de forma tan cofoia en positiu, li acabaran revertint en negatiu. Però 
aquesta és una circumstància.   
 
Permetin-me que els hi faci avinent una altra circumstància que origina també 
el nostre posicionament contrari en la votació d’aquesta liquidació.  Miri, per art 
de màgia han desaparegut, i entre comilles, no vull que s’interpreti malament, 
han desaparegut 8 milions d’euros del pressupost.  És a dir, hi havien dos 
partides en l’any 2009, que era venda de solars, alienació de solars de 
propietat municipal per import de 5 milions d’euros, hi havien altres 3 milions 
d’euros de la revalorització de les finques de la Masia d’en Barreres.  I, per art 
d’una certa màgia, aquests 8 milions d’euros han desaparegut del pressupost i 
apareixen com a deutes de tercers enfront de l’Ajuntament.  És a dir, com si 
s’haguessin venut aquests terrenys i hi ha un altre tercer que li deu aquests 
diners a l’Ajuntament.  Bé, ens agradaria saber qui és aquest tercer.  I per això 
vàrem demanar la documentació oportuna i la nostra sorpresa ve quan veiem 
que aquest tercer és una empresa municipal, concretament PIVSAM.  I saben 
per què ens sorprèn?  Home, perquè si hi ha un reconeixement per part de 
l’Ajuntament de que aquest tercer li deu aquests diners a l’Ajuntament, com a 
mínim a la comptabilitat d’aquesta empresa que s’ha aprovat avui, i que la 
liquidació també s’aprova avui, hauria d’aparèixer, home, equilibrat, per 
descomptat, en l’actiu els terrenys i en el passiu el deute amb l’Ajuntament.  No 
hi és, ha desaparegut, ha desaparegut.  A part d’una altra circumstància: lo que 
a inicis del pressupost vostès havien valorat com a 8 milions d’euros, quan li 
fan la transferència a PIVSAM per a aquest acord de Junta de Govern Local de 
29 de desembre de 2009 -tres dies abans que acabi l’any, no sé si és 
casualitat o no-, vostès valoren ja aquests terrenys en 12.750.000 euros.  Allò 
que a l’inici de l’exercici vostès havien valorat en 8 milions d’euros, al final de 
l’exercici ho valoren en 12.750.000 euros, i a més a més ho consideren com 
que, repeteixo, com que ho tenen que cobrar d’una empresa municipal la qual 
ni ho considera en el seu balanç ni ho contempla, per cert, en la seva memòria. 
 
Per tant, manifestem la nostra voluntat de continuar fent averiguacions 
respecte d’aquesta operació, que entenem que és una operació merament 
estètica, precisament per quadrar el pressupost d’aquest any.  Perquè vostès 
tenien la necessitat imperiosa de quadrar el pressupost d’aquest any, per veure 
si d’aquesta operació se n’ha de despendre alguna responsabilitat o no.  Més 
quan, més quan en el darrer Consell d’Administració d’aquesta societat 
municipal un membre del Consell d’Administració va preguntar explícitament si 



 

 

la societat havia rebut o no terrenys per part de l’Ajuntament durant l’any 2009.  
I se li va respondre que no, se li va respondre que no.  I això després s’ha 
acabat veient i desmostrant que efectivament això havia passat d’aquesta 
manera. Segona qüestió que, per si sola, ja originaria el vot en contra del 
nostre grup en aquesta liquidació.   
 
I anem a la tercera qüestió, que segurament econòmicament no té més 
importància, però jo crec que sí i li vull donar la importància que té des del punt 
de vista polític.  Fa pocs mesos, no sé si dos mesos, tres mesos, en aquest Ple 
debatíem una moció de Convergència i Unió al respecte de la manca 
d’inversions en instal·lacions esportives a la nostra ciutat.  Moció que va rebre 
el nostre vot en contra, i se citaven una sèrie d’inversions que s’havien 
anunciat històricament moltes vegades de que... el pavelló Isaac Gàlvez, la 
pista de ciclisme, etc., etc.  Bueno, de totes aquelles inversions en 
equipaments esportius n’hi havia només una que tenia pressupost, que era el 
pavelló Isaac Gàlvez, que tenia una consignació de 2.400.000 euros de 
pressupost.  Sí, doncs avui, doncs avui, amb l’aprovació d’aquesta liquidació, 
vostès lo que acaben fent, lo que acaben consolidant, és la desaparició 
d’aquella partida i, per tant, confirmen la seva voluntat política que no tenen 
interès en tirar endavant aquest equipament esportiu.  Per tant, com que no 
compartim aquesta voluntat política respecte també d’aquest equipament 
esportiu, i amb aquestes tres coses justifiquen el nostre posicionament contrari 
a la liquidació de comptes que ens presenten.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, jo, la veritat, és que després de totes aquestes intervencions, i 
especialment la del senyor Sanabra, també estic una miqueta fora de joc.  Dic, 
no sé ben bé què hem vingut aquí a debatre, però em centraré en el que 
havíem preparat i en el que es tractava avui, que era parlar de la liquidació.   
 
Jo voldria recordar, tal com el senyor Sanabra també ens ha fet, que estem 
aprovant la liquidació de l’any 2009, però que l’anterior, la de l’any 2008, la 
vam tancar amb un dèficit de més de 3 millons d’euros, tot i que aquest grup 
havia estat tot l’any reclamant una revisió del pressupost per ajustar-lo i evitar 
aquest dèficit.  Enmig d’aquesta situació, es va preparar el pressupost de l’any 
2009, el que avui portem a aprovació.  Aquest pressupost hi va haver una feina 
de col·laboració important, i el grup municipal de Convergència i Unió li va 
donar suport perquè era el primer pressupost en què hi havia un canvi de 
tendència en quant al creixement continu de despeses generals i despeses de 



 

 

personal.  Tot i així, avui que mirem la liquidació, veiem que aquest esforç no 
va ser suficient i que el govern municipal ha estat incapaç de gestionar aquest 
pressupost satisfactòriament i treure el resultat que hagués estat possible.  
Perquè, no ens enganyem, aquest pressupost no està quadrat, hi han moltes 
desviacions.  L’únic que... hi han moltes desviacions.   
 
Bàsicament, per què ha quadrat aquest pressupost?  Aquest pressupost està 
quadrat pel creixement exagerat de les multes de circulació.  El senyor 
Sanabra ja porta vàrios plens intentant explicar-nos el motiu: que ara ho porta 
la Diputació.  I jo em pregunto: bueno, és que fins ara què fèiem, doncs?, que 
passa, que no cobràvem les multes?  No m’ho crec, això, senyor Sanabra.  Per 
tant, per a nosaltres aquí hi ha un canvi que ens preocupa; o bé aquests 
ingresos després ens sortiran com a baixes, com a rebuts que no es podran 
cobrar, o què passa?, s’ha incrementat moltíssim l’afany recaptatori d’aquesta 
ciutat, cosa que també ens preocupa, perquè creiem que l’Ajuntament ha 
d’estar al servei del ciutadà i no l’ha d’estar empaitant per posar-li multes, que 
és el que sembla amb aquest pressupost.  El creixement és exageradíssim 
d’un any a l’altre.  Nosaltres això no ho podem compartir.  Ademés, insisteixo, 
aquest pressupost està quadrat amb les multes.  No és un pressupost que 
estigui ben executat, està quadrat amb les multes. 
 
També voldria insistir en el tema de l’IMET-Paperera, que al darrer Ple ja vaig 
comentar i que es va negar, que té 500.000 euros de pèrdues.  Creiem que és 
greu que això s’hagi donat, quan ademés és un organisme al qual l’Ajuntament 
fa una aportació de 300.000 euros.  Per tant, també en aquest sentit veiem una 
mala gestió. 
 
Entrant en altres... no vull entrar molt en detall, perquè crec que més val que 
ens quedem amb temes més conceptuals.  Hi ha un tema que sí que voldria 
remarcar i que el senyor Sanabra ha comentat, el tema del personal de 
l’Ajuntament.  Ell ha parlat d’unes 500 i pico persones.  Nosaltres és un tema 
que ens preocupa i nosaltres, quan ens mirem aquestes xifres, sempre mirem 
el consolidat d’Ajuntament més empreses municipals.  I el creixement en els 
últims anys ha estat també exigerat.  Ha augmentat un 50% el personal de 
l’Ajuntament des de l’any 99 fins l’any 2009.  El personal de l’Ajuntament més 
empreses municipals.  Tenim les xifres de... perquè ho vam preguntar per 
escrit, i si l’any 99 hi havien 508 treballadors, l’any 2009 n’hi han 752.  Crec 
que és bo saber-ho perquè el senyor Sanabra precisament ha tret la xifra d’uns 
500 i pico, però hem de tenir clar que també hem de comptar les empreses 
municipals, perquè aquestes empreses moltes d’elles abans formaven part de 
l’Ajuntament i s’han anat separant.   
 
Després també voldria entrar en el tema de les inversions, que ja ha apuntat 
alguna cosa alguna altra intervenció.  Nosaltres creiem un any més que l’estat 



 

 

d’execució de les inversions no és satisfactori.  I... perquè aquest any hem vist 
com a la ciutat s’executaven moltes obres, però tots sabem que ha estat... 
moltes d’elles eren del plan FEIL, que malauradament, i vull tornar-ho a 
remarcar, perquè crec que ara val la pena tornar-ho a tenir en compte, 
aquestes obres ens han portat inversió a la ciutat, s’han arreglat molts carrers i 
molts llocs que feia molta falta gràcies a aquestes obres, però malauradament 
aquestes obres no han portat a la ciutat l’ocupació que vessin pogut portar.  
Bé, doncs, hem vist moltes obres, però moltes d’elles eren pressupost del 
FEIL.  En canvi, les obres que estaven pressupostades continuen havent-hi 
obres que fa molt de temps que consten en el pressupost municipal, i que no 
s’acaben mai d’executar.  I en aquest sentit voldria remarcar les que fan 
referència a les instal·lacions esportives, com també ha comentat un company, 
perquè crec que s’estan endarrerint molt, a la ciutat hi ha un dèficit molt 
important d’aquestes instal·lacions.  Es veu que no és un tema prioritari, però 
tenim el pavelló Isaac Gàlvez des de l’any 2006, el pavelló de l’Arjau, altres 
inversions en equipaments esportius.  Això ens preocupa.  També l’ampliació 
de l’Ajuntament, que la tenim aquí al costat, tots veiem que porta molts anys 
endarrerida, mentres en canvi s’estan pagant lloguers en altres edificis de la 
ciutat.  Façana marítima; hi han més de 500.000 euros d’inversió pendent.  
Casa de la Cultura; 380.000 euros.  Inversions a la Platja Llarga, que està en 
estat d’abandonament; 97.000 euros d’inversions pendents.  Protecció 
ciutadana; 200.000 euros.  Voreres de la Collada; més de 300.000 euros.  I 
aquesta llista continua.  Veiem que les inversions es publiciten, es posen als 
pressupostos i s’allarguen i s’allarguen.  Nosaltres creiem que això és un 
engany i és un dels punts pels quals no veiem que estigui satisfactòria 
l’execució d’aquest pressupost. 
 
Per acabar, només remarcar que ens preocupa molt l’endeutament que ha 
anat assolint l’Ajuntament en els darrers anys, perquè si mirem les xifres -segur 
que el senyor Sanabra em donarà la raó en aquest sentit-, han augmentat molt 
els crèdits que ha hagut de contractar l’Ajuntament i ara en aquests moments 
són assumibles perquè hi ha carència, però d’avui a l’any 2011 els imports a 
retornar en concepte de préstecs es duplicaran.  Nosaltres creiem que ara en 
aquests moments encara no es veu l’efecte d’aquest creixement de 
l’endeutament, però que en els propers anys tindrem molts problemes, i com 
que no ens agrada mirar les coses al dia, sinó mirar una mica de cara al futur, 
ens preocupa molt l’endeutament que té l’Ajuntament. 
 
Bé, no em vull allargar més.  Per tots aquests motius, el que avui aprovem és 
l’execució d’aquest pressupost, nosaltres hi votarem en contra perquè creiem 
que l’execució d’aquest pressupost no és satisfactòria.  Gràcies. 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  El... per ordre d’intervencions voldria dir que no he 
pretès, perquè sinó no em coneix prou el senyor Arrufat, no he pretès fer cap 
campanya política, ni molt menys.  Simplement –no, no, ni molt menys-, 
simplement és que de vegades –i jo també sóc regidor de Personal, com sap 
vostè-, doncs hi ha moltes vegades que els funcionaris em diuen: escolta, quan 
s’explica al Ple, no a la premsa, a la ràdio, Canal Blau... sinó quan s’explica al 
Ple les coses que fem a l’Ajuntament?  I me n’he adonat que no s’expliquen 
gaire al Ple.  O sigui, jo he arribat a la conclusió de que si quan presentem els 
pressupostos hem d’explicar, o hauríem d’explicar, no totes, en què es 
destinen els diners de les partides que aprovem en aquell pressupost, és lògic 
que potser també avui expliquem en què s’han destinat els diners que avui 
estem aprovant de la liquidació.  I he tret lo dels 540 ordinadors perquè 
evidentment hi ha una partida de reposició d’ordinadors, perquè seguim 
instruccions tècniques del personal de la casa, no pas polítiques, cada 4-5 
anys els ordinadors s’han de canviar.  Per tant, cada 4-5 any, cada any, cada 
any vol dir que hem de comprar uns 100 ordinadors –i ho fem- i per això hi ha 
la partida corresponent al pressupost d’inversions d’informàtica.  No he posat 
per fer... per, per omplir més paper, que també ja he notat que m’anava 
cansant mentres anava parlant.  No ho he fet per parlar per parlar.   
 
Mirin, el tema estrella, no?, el tema estrella: aquest any salven el pressupost 
amb les multes.  Ho tornaré a explicar.  L’any passat si vam, si es van posar 
49.000 multes, i ho explicaré ara d’una altra manera, si l’any passat la 
Diputació hagués portat ja durant tot el 2008 el tema de les multes, on l’any 
passat nosaltres hi vam consignar 800.000 o 900.000 euros, no me’n recordo 
ara, ells n’haguessin consignat 3.400.000.  Per tant, aquest any, amb 45.000 
multes, ells en posen 3 milions.  I el senyor Rodríguez diu: segurament, 
d’aquests 3 milions, d’aquest 1.600.000 que falta per cobrar, o sigui, ara n’hem 
cobrat a 31 de desembre un miló, d’aquests 100 milions n’haurà de donar, em 
sembla que ha dit, 100.000 euros de baixa.  No, n’haurem de donar més, i tant, 
ja ho sabem això, ja ho sabem.  I si algú se’n enrecorda del pressupost del 
2010, del 2010, que vam aprovar aquí, la consignació de la partida són 2 
milions i algú aquí va dir: com és que l’any 2009 esteu posant 3 milions i al 
2010 en poseu 2?  Home, elemental, perquè ja preveiem que al 2010 donarem 
baixes d’aquests 3 milions que ara consignem aquí.  És clar, el que no sabem 
avui és quantes, el que no sabem avui és quantes.  De tota manera, hi ha la 
Comisió Informativa, tal com ha dit vostè, perquè cada tres mesos o cada quan 
ens trobem, sapiguem d’aquest 1.600.000 que han quedat per cobrar quants 



 

 

n’anem cobrant.  Perquè n’anem cobrant.  Es cobren multes encara ara de 
vegades de tres anys enradera i dos anys enradera, mentres ho portàvem 
nosaltres. 
 
Fem l’exercici, fem l’exercici de que aquest any no hagués portat el tema de les 
multes la Diputació.  Què haguéssim consignat nosaltres aquest any?  Un 
milió, posem, com l’any passat?  Un milió?  D’un milió a tres, dos milions.  Hem 
tingut un superàvit, senyora Lloveras, de 2’2, per tant no ens ha salvat l’any, 
les multes no ens han salvat l’any, que diuen vostès.  Hem tingut un superàvit 
de 2’2, no de 100.000, hem tingut un superàvit de 2’2, agafant més ingressos i 
menys despeses. O és que ningú ha dit, ningú ha felicitat amb algú de dir: si 
s’han reduït 700.000 euros de personal.  No, no, veig que ningú, no hi ha cap 
felicitació per dir: s’han fet menys hores extres, s’ha contractat més gent... no, 
no, no, 700.000 euros, ningú ha parlat de que hem reduït 700.000 euros el 
capítol I. O que el vent ens ha anat a favor; això és evident, perquè l’equip 
econòmic va preveure uns interessos, una càrrega financera que després això 
no ha anat, però és que hem rebaixat tots aquests diners de despeses.  Home, 
doncs no... no fem aquest populisme de que les multes salven l’any, perquè no 
és veritat. 
 
Una altra cosa –salto d’una cosa a l’altra, no?-, també el tema de l’IMET.  
Doncs sí, a l’IMET-Paperera, en aquest cas Paperera, hi ha hagut dèficit.  Però 
és que hem explicat perquè hi ha hagut dèficit.  Per mala gestió?, perquè no 
han arribat unes subvencions o unes resolucions que en diuen ells, això és 
mala gestió?  Bueno, doncs jo diria que Catalunya, tot Catalunya deu haver fet 
mala gestió, perquè n’han fallat moltes d’aquestes.  Però no diguin que ha 
estat per mala gestió.  En tot cas hi ha hagut dèficit.  D’acord, vale, també n’hi 
ha hagut 80.000 a no sé quina societat i no passa res, no?  No, home, vull dir 
que només surt l’IMET, només surt l’IMET i la Paperera, i sembla que tinguem 
mania en aquest tema. 
 
El tema de que no hi ha inversió.  Bueno, això ja és recurrent.  O sigui, si els 
altres anys fèiem un 30 o un 40%, aquest any que fem un 63 tampoc ho fem fet 
bé.  Home, és que han fet el FEIL.  Home, té el seu mèrit fer 11 milions –de fet, 
10, 9 i pico, perquè no s’ha acabat encara el Centre Cívic del Molí de Vent, que 
són 1’4 milions-, té el seu mèrit fer-ho en nou mesos, eh?  Té el seu mèrit.  I 
fer-ho bé, a més. 
 
Personal, massa gent.  Jo ja els hi he dit altres vegades, home, ajudin-me, no 
cal que ho fem aquí al Ple, ajudin-me, diguin on sobra gent, diguin-m’ho, en 
una Comisió Informativa.  Diguin: allà sobra gent.  Ara no em diguin que en 
sobra un o dos, eh?, perquè amb això no solucionem res, sobre 560 que en 
sobrin un o dos en algun lloc, no.  Diguin: allà sobren 20 persones, o 30, o 40.  



 

 

Diguin, mullin-se també, perquè després resultarà que no, que faltarà gent a tot 
arreu.  
 
Els 8 milions que per art de màgia diu el senyor Rodríguez han desaparescut.  
Home, no han desaparescut, han passat d’una columna a l’altra.  Si vostè mira 
l’estat de liquidació de l’any passat els veurà en una columna i aquest any 
estan en una altra columna, desparèixer seria que no sortissin, en tot cas hi 
són, i se li han donat les explicacions oportunes de perquè ho havíem fet.  
Nosaltres, tal com diu, el 29 de desembre, en una Comisió de Govern, després 
d’haver informat a la Comisió Informativa d’Urbanisme, després d’haver 
informat a la Comisió Informativa, es feia aquest pas, i aquests 8 milions, no 
aquests 8 milions, aquests terrenys es cedien a la PIVSAM perquè llavorens 
ells els venguin.  Per tant, nosaltres els teníem d’una columna, vist des del punt 
de vista del paper de l’estat de liquidació, els teníem en una columna i ara els 
tenim en una altra.  El resultat, aquests 100.000 euros, aquests 2’2 milions 
serien els mateixos.  El resultat seria el mateix.  Desconec, amb tota sinceritat, 
en aquest cas això que ha dit vostè de si estan consignats o no estan 
consignats.  Això ho desconec, eh?  No, home, no tinc tots els papers de les 
companyies, però això ho desconec.  Però home, és que dir que han 
desaparescut per art de màgia, es pot insinuar alguna cosa que no és veritat.  
Vull dir, els terrenys hi són, tant de bo els venguéssim, perquè sanejaríem la 
tresoreria, i en definitiva el que interessa, i per això assegurem... no per això 
assegurem, segurament no, rectifico, i per això ho hem fet, perquè ens ajudin a 
vendre aquests terrenys. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Dos, dos coses també, no?  El senyor Sanabra ho ha tret, jo no tenia 
la intenció pas de treure-ho avui, no?  Diu: bueno, també hi ha una societat, no 
sé quina, que ha perdut 80.000 euros i no passa res.  No, sí que passa, el que 
passa que no ho hem, miri, avui no ho hem prioritzat.  Vostè ha prioritzat 
moltes coses, nosaltres n’hem prioritzat tres, que consideràvem les importants.  
Però evidentment per a nosaltres sí que passa, perquè una empresa, diguem 
és l’empresa municipal d’Aparcaments, no?  Clar, una empresa que agafa 
explotació d’aparcaments fora de Vilanova, que quan té l’explotació 
d’aparcaments a fora de Vilanova té que subcontractar l’explotació de 
l’aparcament perquè surti més rendible, que no pot agafar l’explotació 
d’aparcaments en edificis municipals, perquè no és rendible, i a més a més 
presenta comptes negatius; escolti’m, per a nosaltres sí que passa.  El que 
succeeix és que no hem volgut entrar en aquesta matèria en el debat de la 



 

 

liquidació de comptes que estem avui.  Miri, en el seu moment nosaltres 
presentarem alternatives en aquesta societat que, al nostre entendre, no està 
complint el seu objecte social, que era el de facilitar l’aparcament a la ciutat i a 
més a més el d’aconseguir diners per invertir en la millora de la mobilitat de la 
ciutat.  Perquè això s’ha de fer a través directament dels pressupostos 
municipals i no dels beneficis que reporta aquesta empresa, bàsicament 
perquè no reporta beneficis, sinó que porta pèrdues, no?  Per tant, és un tema, 
escolti’m, que nosaltres tenim en la cartera i que tenim la nostra intenció 
tractar. 
 
Escolti’m, respecte dels 8 milions.  Miri, nosaltres podríem entendre que 
aparegués el deute de 8 milions pendents d’ingressar per part de l’Ajuntament, 
si fos un tercer el que hagués comprat aquests terrenys i, per tant, li devés a 
l’Ajuntament aquests diners.  Això ho podríem entendre.  Però això no ha 
passat, això no ha passat.  El que ha passat és que vostès aquests terrenys li 
cedeixen, desconec quines són les paraules tècniques que segurament tenen 
importància, eh?  Vostès aquests terrenys els hi cedeixen a una empresa 
municipal, no és un tercer qualsevol, és una empresa municipal.  I vostès 
consignen en la liquidació de l’Ajuntament: escolti’m, hi ha un tercer que em 
deu 8 milions d’euros.  Bueno, aquest tercer qui és?  És una empresa 
municipal, i a més a més avui aprovem les comptes també d’aquesta empresa 
municipal.  És a dir, no, no és un estrany, no, no, no, avui aprovem les comptes 
d’aquesta empresa municipal.  Bueno, doncs si aquesta empresa municipal 
deu 8 milions d’euros a l’Ajuntament, on està en els comptes d’aquesta 
empresa municipal aquest deute?  Senzillament no hi és.  Senzillament no hi 
és, i això es el que nosaltres critiquem.   
 
Dit això, home, una altra circumstància que ens estranya és que uns terrenys 
valorats, repeteixo, a l’inici de l’any en 8 milions d’euros es transfereixen, 
segons una nova valoració, en 12.750.000 euros.  Escolti’m, nosaltres tampoc 
no compartim aquest procediment.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Jo només breument per dir-li, senyor Sanabra, que la seva explicació m’ha 
deixat més preocupada del que estava abans.  Perquè és com bastant estrany, 
per no dir una altra paraula, que un regidor d’Hisenda reconeixi que la 
liquidació està maquillada.  M’està dient... ens està dient, ens ha explicat a tots 
que hi ha una quantitat de multes que probablement s’hauran de donar de 
baixa.  Per tant, aquests comptes, això ho ha dit el senyor Sanabra, jo crec que 



 

 

és molt estrany i molt fort que el senyor Sanabra sigui això.  Està reconeixent 
que hi han 3 millons d’euros d’ingresos consignats que ell no té la certesa de 
que siguin veritat, i que probablement molts d’ells s’hauran de donar de baixa.  
Jo crec que això diu poc a favor de treballar amb rigor.  Jo crec que això no és 
correcte.   
 
En quant a les inversions, senyor Sanabra, ja ho sé que sempre jo li dic que no 
s’executen i vostè em diu que s’estan executant més que l’any passat i anem 
fent.  Però jo crec que és un tema de prioritats i crec que hi han temes que 
s’estan deixant en un segon terme.  Hi han inversions que estan pendents des 
de l’any 2006 i senzillament és inacceptable que no es fagin.  És a dir, si no les 
pensen fer, diguin-ho, donguin-les de baixa, i ja no estarem esperant, però lo 
que no pot ser és que es vagi remenant el tema i allà estiguin sempre 
pendents.  És senzillament això, és... en els dos casos és un tema de rigor, 
rigor a l’hora de presentar les comptes i rigor a l’hora d’executar les inversions.  
Res més. 
 
ALCALDE 
 
Naturalment que es faran aquestes... 
 
ALBERT SANABRA 
 
Només intentar aclarir-li a la senyora Lloveras.  Jo diria que l’altra gent ja ho 
entén.  Miri, miri, any 2004, any 2004 –tots aquests papers els tenen vostès, 
eh?, vull dir tots, totes les xifres que diré-, any 2004, evolució de multes, drets 
nets, drets nets vol dir lo que posem en el paper de la liquidació, 463.000 
euros.  Ingressat a 31 de desembre de l’any 2004: 300.000; pendent a 1 de 
gener de l’any 2005: 163; pendent a 31 del 12 del 9, al cap de 5 anys: 36.000.  
D’aquests 163 a aquests 36 uns s’han cobrat i els altres s’han donat de baixa.  
Per tant, cada any, bueno, escolti, senyor Sánchez, si vostè ho entén tan bé, 
expliqui-li a la senyora Lloveras, expliqui-li vostè, home, està clar... 
 
ALCALDE 
 
Sí, tranquil... 
 
ALBERT SANABRA 
 
Doncs deixi’m acabar... no m’interrompi. 
 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Jo demanaria, per favor, que no hi haguessin diàlegs.  De la mateixa manera 
que també demanaria que les gesticulacions sistemàtiques i permanents 
respecte de la... en fi, del que va dient l’altre interlocutor també les vagin 
moderant una mica, no?, perquè al final tampoc és necessari, diguem-ne, no 
estem al Congrés de Diputats. 
 
ALBERT SANABRA 
 
D’acord, perdó.  Vaig a l’any 2008, per no anar al 2004, em salto quatre anys.  
A l’any 2008, drets nets hi havia 900.000 euros, i vam ingressar 785.000 euros, 
per tant en van quedar pendents 120.000.  D’aquests 120.000 durant el 2009 
n’hem cobrat 50.000, la resta 72.000 no sé jo si ho cobrarem o no ho 
cobrarem.  No ho sé, és clar que no ho sé.  Igual com l’IBI.  Escolti’m una cosa, 
si vostè... no sé si ara allargaré un altre cop una altra intervenció, però si 
vostès han mirat els comptes de tresoreria que vostès tenen, home, tenim 23 
milions d’euros per ingressar i d’aquests 23 milions d’euros hi ha de l’IBI, hi ha 
de l’IBI des de l’any... doncs miri, hi ha IBI des de l’any 88.  I jo quan dic: home, 
l’IBI de l’any 88 potser que el donem de baixa, i des de Recaptació, no el polític 
sinó el tècnic, em diu: no, perquè això hi ha 188 euros, eh?, aquests 188 euros 
és un tema doncs de que hi ha un judici, etc.  Per tant, no es donen de baixa.  
Per tant, estan aquí per cobrar.  Ara, es cobraran o no es cobraran aquests 
188 euros?  No ho sé, no ho sé.  
 
Les multes, insisteixo, aquests 3.040.000 euros els hem de consignar, perquè 
són les multes que hi ha posades multiplicades per una mitjana, sumades totes 
les multes una a una sumen 3.040.000 euros.  I és clar que no les cobrarem 
totes, perquè hi ha al·legacions i pot ser que alguna al·legació l’estimem.  Per 
tant, aquella multa, que consta aquí com a 3.040.000 doncs a llavorens li 
rebaixarem, no sortirà.  És clar que no les cobrarem totes.  Home, és que no 
digui maquillar o falsejar.  Sí, ha de quedar una cosa, eh?, vull dir, ha de 
quedar.  L’input és aquest.  El senyor Arrufat, el senyor Arrufat deia: s’ha de fer 
política, no?, doncs l’input és que s’ha maquillat la liquidació.  No, home, no, la 
liquidació escolti’m, jo no he maquillat res.  A més, aquesta liquidació després 
s’envia a la Sindicatura de Comptes.  Ja dirà si està maquillat, ja m’ho diran. 
 
ALCALDE 
 
Més paraules? 
 
 
 
 



 

 

NEUS LLOVERAS 
 
Bé, jo, per tancar el tema. Senyor Sanabra, entenc perfectament la seva 
argumentació, però crec que tal... vostè ho ha explicat molt clar, té dubtes molt 
seriosos de que aquests tres millons es puguin cobrar, i vostè ho ha dit 
clarament abans, que una gran part s’hauran de donar de baixa.  Per tant, el 
resultat és el que és si tinguéssim en compte això. 
 
I només breument, senyor alcalde, referent a les seves paraules sobre les 
gesticulacions.  Estic totalment d’acord amb vostè i crec que ens ho hauríem 
de prendre tots els regidors igual així i no ho hauria de fer ningú.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Intento, sempre que puc, tallar de forma equitativa a tots els qui tenen 
desenvolupaments que crec que no ajuden a l’ordre i al bon funcionament en el 
Ple, no?  I almenys és la meva intenció i, en fi, seguiré fent-ho espero que amb 
la màxima equanimitat possible sempre.   
 
Jo, anant al... quan va començar tot això de la crisi, que va començar la 
davallada, sempre des del govern municipal hem dit que hi havia tres línies 
estratègiques, no?, per una banda la reducció de la despesa corrent, obvi en 
tota... en tot moment, en el qual hi ha una... en fi, una disminució dels 
ingressos, com és evident, que es va començar a produir a l’any 2008, per una 
banda.  Per una altra, un increment, malauradament imprescindible de la 
despesa corrent, ai, de la despesa social, de la despesa destinada als ajuts a 
les famílies i als ajuts a les persones doncs que tenen dificultats per seguir, 
perquè la realitat malauradament es aquesta.  I per altra, un increment de les 
inversions. 
 
Pensem que la inversió és imprescindible en un moment en el qual hi ha una... 
en fi, un estancament de l’activitat econòmica, com s’ha produït en el nostre 
país en els darrers temps.  És per això que, referent a les inversions, i sense 
volguer entrar en les polèmiques que s’han suscitat en ordre a si s’han 
executat molt o no, amb una simple mirada per la ciutat és evident que hi ha 
hagut un procés de transformació i inversió molt notable a la ciutat.  I que no 
només s’ha fet com a conseqüència de les obres del Plan E o del Pla d’Estímul 
a l’Economia del govern de l’Estat.  Perquè això han estat 11 millons d’euros, 
però aquest mateix Ajuntament ha fet un conjunt d’inversions que sumats 
equiparen, i en alguns casos incrementen, per col·laboració amb la Generalitat, 
les obres que s’han fet d’inversió a la nostra ciutat.  11 millons d’euros, 11 
millons d’euros també de pressupost municipal, i també diferents acords amb 
el govern de la Generalitat que han permès doncs continuar les obres finalment 



 

 

de la Plataforma de Serveis a les Dependències, el Centre d’Atenció Primària o 
l’institut de Baix a Mar que, per cert, les obres van molt avançades i molt bé. 
 
Aquest ha estat el... la prioritat.  Jo crec que aquest, que potser és el que 
estem analitzant més específicament en la liquidació de les comptes anuals, en 
la seva aprovació o no, és la de la reducció de la despesa corrent. I segur que 
tot és millorable, no?, i voldria matitsar un parell de coses.  És veritat, hi ha 
coses que es consignen i que després no recaptes tota la cantitat que tens 
consignada.  En concret, totes les partides, totes.  Totes les partides, entre el 
que es consigna, els rebuts que s’emeten, i el que es cobra al final és menos, 
és menys normalment.  Ara, l’important és que després l’Ajuntament sigui 
capaç, en fer la liquidació, de posar diners, aquest any 1.200.000, per donar de 
baixa aquestes liquidacions que no es cobren, i que tinguis progressivament 
menys cantitat d’aquesta, perquè és menys endeutament.  Ho ha dit el senyor 
Sanabra, quin era el volum d’incobrables que teníem i quin és el volum que 
tenim en aquests moments.  En aquests moments és inferior a la de fa uns 
anys, i això és positiu.  Perquè això vol dir que cada any, quan tanques la 
liquidació, poses uns diners, que no te’ls has gastat sinó que els poses, per 
eixugar aquests deutes, aquests rebuts que no has cobrat.  I això és el que 
hem fet aquest any, és el que hem intentat fer els anys anteriors.  I això em 
sembla que és imprescindible que es faci per sanejar les finances municipals.  I 
en aquest sentit jo crec que ha estat positiu l’exercici, des d’aquesta 
perspectiva també de rebaixar.  Per això quan dèiem les multes, o aquest 
increment de multes, no és el que saneja el finançament... ai, la despesa, els 
pressupostos de l’Ajuntament, no és el que quadra els pressupostos de 
l’Ajuntament, és perquè efectivament analitzant única i exclusivament les 
despeses i els ingressos d’enguany hi ha aquesta cantitat de 2.200.000 que 
deia el senyor Sanabra. 
 
En definitiva, i finalment una qüestió de matís respecte de lo de les multes.  
Home, és evident que des de l’Ajuntament els darrers anys s’ha fet un esforç 
perquè qui comet una sanció, la pagui.  Però tothom sap que un dels 
problemes que teníem és que la possibilitat de cobrar rebut, de cobrar multes a 
les persones que no resideixen en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú 
per part de l’Ajuntament era pràcticament impossible quan no hi havia el 
pagament voluntari.  En aquest sentit és evident que aquí, a Mataró i a totes 
les ciutats on la recaptació de les multes la porta la Diputació, hi ha un 
increment molt notable de la seva recaptació com a conseqüència de que no 
només paguen els del municipi, sinó també paguen els dels altres municipis 
que cometen infraccions.  I em sembla que això és una bona notícia, perquè en 
definitiva tenim els mateixos mitjans per fer complir els seus deures fiscals a 
les persones de Vilanova... a les persones de fora de Vilanova que a les 
persones de Vilanova.   
 



 

 

En definitiva, em sembla que l’esforç i l’exercici que s’ha fet de contenció de la 
despesa en el moment de dificultat que hi ha hagut, crec que mereix, aquesta 
és la nostra posció, un vot favorable als comptes.  Enguany s’han gastat els 
mateixos recursos, em sembla, que l’any 2007 o l’any 2006.  Un esforç 
notabilíssim de tota l’organització municipal per reduir la despesa en temps de 
dificultat.  I em sembla que això és valorable positivament, des de la nostra 
perspectiva, i naturalment hi han infinitat de coses a millorar i per això tenim 
tantes ganes de seguir treballant al servei de la ciutat. 
 
Vots a favor? Vots en contra.  S’aprova amb els vots del govern i de la 
Candidatura d’Unitat Popular, el vot en contra del grup del Partit Popular i de 
Convergència i Unió. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
   Vots en contra: CIU i PP (10) 
 

  6. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA UBICACIÓ D’UNA DEIXALLERIA AL 
CENTRE. 

 
ALCALDE 
 
El següent punt de l’ordre del dia són les mocions.  La primera, si no 
m’equivoco, senyor Arrufat, és una que ja va deixar sobre la taula en el darrer 
Ple, que està aquí per inèrcia, en el ben entès, en el bon sentit, eh?  Ara no 
fem allò de que... no ens importa.  Diria que segueixen parlant, no?, d’aquest 
tema a la Comisió Informativa i per tant la deixem sobre la taula, perquè si no 
hi ha () o el que sigui doncs en propers plens municipals segueixi apareixent. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 

 
  7. MOCIÓ D’ICV-EUIA-EMP DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ DELS 

CRIMS DEL FRANQUISME. 
 
ALCALDE 
 
Respecte de la moció sobre... d’Iniciativa per Catalunya de suport a la 
investigació dels crims del franquisme.  
 
Senyor Gomáriz. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 



 

 

Atès que la jurisdicció universal és un instrument de lluita contra la impunitat, 
és a dir, un mitjà per assolir la rendició de comptes i impedir que quedin 
impunes els responsables de crims de dret internacional. 
 
Atès que la investigació dels crims del franquisme representa l’últim recurs per 
a les víctimes de crims que busquen obtenir veritat, justícia i reparació, 
incloses les garanties de no repetició d’aquests fets. 
 
Atès que la impunitat davant crims atroços no només denigra a qui els 
cometen, sinó que corroeix les institucions de les societats que els acullen, 
constituint elements que desestabilitzen la nostra democràcia. 
 
Atès que la defensa dels drets humans és una obligació absoluta dels estats i 
no pot sotmetre’s a interessos nacionals i pressions polítiques sense 
comprometre la responsabilitat internacional dels Estats. 
 
Atès que el jutge Baltasar Garzón va iniciar, a l’empara de la llei del Dret 
Internacional i atès que els crims contra la humanitat no prescriuen, la 
investigació dels crims de la Guerra Civil i el règim franquista contra milers de 
persones a Espanya i Catalunya. 
 
Atès que grups de l’extrema dreta política i social, intenten difamar i utilitzar el 
propi Estat de Dret contra la independència del poder judicial i contra les 
actuacions del Sr. Baltasar Garzón. 
 
Atès que és preocupant, per la legitimitat pública de l’Estat de Dret, que a un 
jutge se li obri un expedient de suspensió d’acord amb l’admissió a tràmit d’una 
querella criminal interposada contra ell mateix per la seva actuació judicial per 
intentar investigar els crims imprescriptibles del franquisme. 
 
Atès que nombrosos ciutadans, institucions públiques i privades com 
organitzacions judicials nacionals i internacionals, de defensa dels drets 
humans, s’han mobilitzat davant d’aquesta campanya i han mostrat la seva 
solidaritat amb el jutge Baltasar Garzón. 
 
Atès que considerem que la campanya d’assetjament que s’està portant a 
terme per sectors de l’extrema dreta i la dreta del nostre país és realment 
inadmissible en democràcia, i intenta minar la independència judicial i limitar 
l’acció de la justícia en els crims del franquisme. 
 
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – 
Entesa del Progrés Municipal de Vilanova i la Geltrú proposa l’adopció dels 
següents acords al Ple: 
 



 

 

“PRIMER. Mostrar la solidaritat i el suport al jutge Baltasar Garzón davant la 
campanya d’assetjament que està patint pel fet d’haver intentat aplicar la 
legislació internacional de crims contra la humanitat als crims del franquisme. 
 
SEGON. Manifestar el rebuig al fet que qualsevol persona pugui ser jutjada per 
intentar aplicar la legislació internacional de crims contra la humanitat als crims 
del franquisme. 
 
TERCER. Manifestar el nostre màxim suport perquè les víctimes del 
franquisme que van instar l’inici del procediment judicial obert pels crims del 
franquisme, puguin ser part en el procediment judicial contra el jutge Baltasar 
Garzón en el Tribunal Suprem. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a 
totes les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al 
govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al govern espanyol, al 
Congrés i Senat espanyols, al CGPJ i a les associacions de jutges i fiscals de 
Catalunya i de l’Estat.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Endavant, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, la moció pretén ser una declaració, un manifest i una mostra d’adhesió 
d’aquest Ple i de tota la nostra ciutat a les famílies de les víctimes del 
franquisme.  Volen saber aquestes famílies, els seus familiars, on estan els 
seus morts i volen simplement donar-los sepultura dignament.  Després de 30 
anys de democràcia a l’Estat espanyol hi ha ciutadans i ciutadanes que 
reclamen recuperar la dignitat dels seus familiars que van defensar la legalitat 
republicana o van ser represaliats per oposar-se a la dictadura.  Mai s’insistirà 
prou en el caràcter emancipador que va suposar la revolució política liberal, 
quan doncs usava i feia bandera dels valors de llibertat, igualtat i dignitat, i 
subratllo dignitat perquè la garantia i la defensa d’aquests valors és realment 
l’origen dels nostres actuals estats de dret i del nostre sistema constitucional.  
Recuperar aquesta, la dignitat de les famílies és, per tant, un dret 
constitucional.   
 
Els familiars busquen obtenir veritat, justícia i reparació, incloses també les 
garanties de no repetició d’aquests fets.  Entenem que la defensa d’aquests 
drets, d’aquests valors que considerem són drets humans, són un principi, ha 
de ser un principi de la nostra societat.  Nosaltres entenem, els homes i les 
dones d’Iniciativa, que l’actuació d’un jutge per esclarir qualsevol atac contra 



 

 

aquests drets, és més una obligació moral que... i una obligació que hauria 
d’haver assumit l’Estat espanyol.  
 
En tot cas, i en el sentit doncs hem pogut parlar amb els diferents grups, per 
intentar valorar i fer possible doncs que això, que sobretot doncs aquestes 
famílies tinguin el suport d’aquest Ple, que és bàsicament el que pretén i 
l’objectiu de la moció, s’ha proposat una transaccional que s’ha fet arribar i que 
en tot cas ara llegiré, perquè pugui recollir el suport dels grups municipals de 
forma majoritària.  Primer de tot, el primer acord seria:  
 
“PRIMER. Mostrar el nostre suport als familiars de les persones 
desaparegudes durant el franquisme, tot demanant al conjunt de les 
institucions de l’Estat que trobin els mecanismes per a la seva reparació. 
 
SEGON. Denunciar la indefensió, el dolor i la vergonya que produeix entre els 
familiars d’aquestes víctimes que després de 74 anys encara busquen els seus 
desapareguts, amb el greuge d’assistir atònits a la impunitat atorgada en 
aquest Estat a les violacions comeses contra els drets humans com a 
conseqüència de l’aixecament militar i posterior cop d’estat del 18 de juliol del 
1936. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquests acords a les forces polítiques catalanes amb 
representació parlamentària, al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, al govern espanyol, al Congrés i al Senat espanyols, al Consell 
General del Poder Judicial i a les associacions de jutges i fiscals de Catalunya i 
de l’Estat.” 
 
En tot cas, doncs, nosaltres aceptaríem aquestes transaccionals i, per tant, 
seria el text a sotmetre a votació. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Anem... senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies, no... que he rigut, m’has mirat amb una cara estranya... he rigut 
perquè posava... hi havia un error tipogràfic que... bastant divertit en la 
transaccional.  
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular no entenem ni una moció ni l’altra, 
entenem que la segona és per salvar la primera i entenem la primera com un 
gran error.  Entenem la primera com un gran error però no és un error exclusiu 
de qui la presenta ni del redactat d’aquesta moció.  Entenem que és un error 



 

 

en general de l’esquerra espanyola, de l’esquerra que aquests dies s’està 
manifestant: actors, actrius, gent de la faràndula i escriptors i juristes, etc., 
s’estan manifestant al voltant d’un debat que és completament fals, al voltant 
d’una figura que a més a més és completament fal... està completament 
falsejada i que a més a més no estan jugant a favor de cap rigor a l’hora de 
reivindicar la memòria històrica, ni reivindicar el compliment d’investigacions 
per temes de drets humans, que és aplegar-se al voltant d’una figura com és 
Baltasar Garzón per defensar-lo i erigir-lo en Nobel de la Pau, en Nobel dels 
Drets Humans, cosa que a nosaltres ens fa esgarrifar, ens fa esgarrifar.  Ens fa 
esgarrifar el poc criteri i el poc rigor, crec jo, a l’hora d’haver tractat aquest 
tema en general a la societat espanyola, als mitjans de comunicació, als 
poders polítics, etc., i en particular que aquesta moció, que imaginem que és 
una moció conjunta del grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida 
Alternativa dels diferents ajuntaments, hagi pogut sortir d’aquest grup municipal 
del qual no ens ho esperàvem, no ens ho esperàvem.  
 
I, per què diem tot això?  Bé, entenem que aquí el que hi ha, el conflicte que 
existeix és un conflicte que es fa evident ara, però que porta trenta anys latent, 
que és l’aparició ara pública a través d’una persona mediàtica, com és Garzón, 
quan s’ha atrevit a fer un petit gest que va en la direcció contrària de tot el que 
ha fet ell durant els últims 20 anys, on se’ns ha aparegut que el Poder Judicial i 
les estructures de l’Estat continuen, com va dir Carlos Jiménez Villarejo, fiscal 
anticorrupció de l’Estat, continuen anclades en el feixisme, en el franquisme.  
Són institucions, i ho sabem, l’Audiencia Nacional hereva del Tribunal d’Ordre 
Públic, i les maneres d’actuar i la legislació sota la qual actua l’Audiencia 
Nacional, legislació d’excepció més pròpia del franquisme que d’una 
democràcia.   
 
I per què pensem que l’esquerra espanyola s’equivoca?  S’equivoca l’esquerra 
espanyola defensant a Garzón quan Garzón només és l’excusa que utilitza la 
dreta.  S’equivoca l’esquerra espanyola defensant a Garzón perquè defensant-
lo i erigint-lo com a defensor dels drets humans s’oblida de tants i tants judicis 
sota sospita que ha conduït el jutge Garzón en nom d’aquesta teoria de Bush, 
de perseguir tot el que pugui tenir a veure i fer la guerra preventiva contra tot el 
que pugui tenir a veure o olorar a terrorisme, i això que ha desembocat tantes 
vegades en denúncies contra tortures, al País Basc majoritàriament, però 
també a Catalunya, amb els detinguts de l’any 1992, l’operació Garzón, com se 
la coneix, que van ser torturats alguns violentament, alguns d’ells ens 
acompanyen avui al Ple perquè estan seguint l’esgarrifosa reacció de 
l’esquerra espanyola i part de l’esquerra catalana, al voltant d’aquest tema i al 
voltant de la figura de Baltasar Garzón defensant-lo com a... i erigint-lo com a 
defensor dels drets humans, operació Garzón que va ser sentenciada l’any 
2004 pel Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, va ser sentenciada en 



 

 

contra, per no haver investigat el que eren tortures evidents, i no haver-ho fet 
d’acord amb els tractats internacionals. 
 
Per tant, pensem que la moció és un error, que la segona moció és una 
manera de salvar la primera.  Que la segona no hi podem votar en contra, 
perquè hi diu coses evidents, però coses que jo crec que hem votat moltes 
vegades en aquest Ple i que són... bueno, jo crec que a l’escola ja m’ho 
ensenyaven, vull dir que ja apareixia en els llibres de text. 
 
Finalment dir que Garzón està ara tastant una píldora de les carretades de 
medecina que ell ha repartit, deixant indefenses molta gent.  I m’he apuntat, 
m’he apuntat noms que podrien perfectament definir l’Associació Memòria 
contra la Tortura, que és una associació feta pels torturats catalans sota 
l’operació Garzón, que justament busquen justícia, reparació i no repetició dels 
fets.  Exactament dels fets que Garzón va ordenar i que Garzón no va 
investigar. 
 
Per tant, repetim, pensem que és un gran error i a més a més que està 
arrossegant a molta gent i que això només pot passar factures negatives en el 
futur.  Perquè a més a més el tema central, repeteixo, és que ara mateix qui 
està assegut a la banqueta, ara mateix qui està essent jutjat és la transició 
mateixa i els pactes de la transició.  Ara, tots aquells pactes que es van fer en 
aquella època, tot aquell... aquella llei d’amnistia pactada entre tothom de: no, 
és que no jutjarem ni els nostres, ni els vostres, ni ningú; ara és quan s’està 
seient a la banqueta.  Per diferents casos que es fan coincidir en el temps i 
estan fent ressaltar l’estructura judicial de l’Estat anclada en el feixisme encara; 
un és el de Garzón, que ho està fent més evident i més mediàtic, perquè 
interessa, també, perquè interessa a un sector de la dreta; l’altre és el 
d’Egunkaria, que és una vergonya que hagi estat set anys tancat, que hagin 
estat torturats els seus directius i que ara siguin alliberats i a més a més amb 
sentències dels mateixos magistrats que acusen la mateixa magistratura de 
l’Audiencia Nacional d’haver fet el que li va donar la gana, en pro d’uns 
objectius polítics quan va tancar aquell diari Egunkaria.  I finalment, amb 
l’Estatut de Catalunya, un Estatut votat en referèndum, a les Corts, al 
Parlament, i que pot continuar essent jutjat. 
 
Per tant, nosaltres, el que veiem aquí i pensem que qualsevol moció que 
volgués reflexionar sobre el tema i aportar llum sobre el tema, hauria d’estar 
parlant de que aquí el que està fallant és el sistema de la transició, és l’Estat 
sorgit de la reforma del règim feixista i que, concretament, concretament la 
seva estructura judicial i concretament el Tribunal Suprem i l’Audiencia 
Nacional continua no havent tallat –i no són paraules meves, són paraules de 
l’ex-fiscal anticorrupció- no havent tallat del tot els seus lligams amb el 
franquisme.  I fixin-se que en tota la intervenció no parlem de prevaricació. 



 

 

 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Bé, la companya Iolanda Sánchez sap que en el moment que va 
presentar aquesta moció ja li vam dir que des d’Esquerra Republicana no la 
podríem mai votar a favor, ans al contrari, precisament doncs per diversos 
temes que ara voldria comentar.  Un és per la pròpia persona del Garzón, el 
senyor Baltasar Garzón a companys meus de partit, avui dia diputats, alguns 
membres i alguns ciutadans de Vilanova, doncs l’any 92 ens van perseguir, fins 
i tot alguns d’ells malauradament doncs van ser torturats i això és una realitat, i 
era l’operación Garzón i aquesta operación Garzón va ser contra 
l’independentisme català, i és així de clar. 
 
I a més a més, doncs bé, per tot el seguiment i tots els casos que hi han hagut 
precisament a Catalunya sense cap mena d’impunitat, moltíssimes vegades, 
contràriament, no pel fet, sinó per anar en contra de l’independentisme català i 
en aquest moment fins i tot pacífic, no? 
 
Repeteixo, el fet de la moció, tal com està plantejada, jo crec que també és un 
error el fet de que es barregés el senyor Garzón amb el tema de les víctimes 
del franquisme, del feixisme, de més de 40 anys de gent torturada, gent que va 
haver de marxar d’aquest país, gent que va desaparèixer i, per tant, era 
confondre dels termes i no es podia posar en una mateixa moció el senyor 
Garzón amb tot lo que això representava.  Bàsicament també perquè els 
catalans som hereus també de la transició democràtica.  El partit que jo 
represento, voldria recordar que no vam ser legalitzats, no ens vam poder 
presentar ni a les eleccions com a Esquerra Republicana de Catalunya, sinó 
com a Esquerra de Catalunya, perquè portàvem la paraula república, no?  I per 
tant, doncs hi ha aquest pacte, aquesta llei de la transició en què moltes 
d’aquestes coses van quedar prou amagades, no?  I és una realitat, vull dir, 
Esquerra Republicana... fins i tot van legalitzar abans els comunistes abans 
que nosaltres, i això és així de clar.  Les primeres eleccions que vam poder 
presentant-se com a Esquerra Republicana van ser les eleccions municipals i 
després les del Parlament de Catalunya. 
 
Di’ls-hi també que moltes vegades ho hem parlat en aquest Ple, precisament 
de restituir la memòria històrica, però restituir-la plenament, no?, i crec que 
amb la llei que s’ha fet Esquerra Republicana ha estat també... ha acabat 
votant a favor, però en molts temes completament en desacord, no?  
Bàsicament perquè no s’ha arribat ni s’ha aprofundit prou en el tema, no?  I 
aquí, també en aquest Ple també s’han aprovat moltíssimes vegades, no?  
Hem parlat del president Companys, un president afusellat pel feixisme, i que 
finalment doncs tampoc hi ha hagut una declaració explícita per part del govern 
espanyol de denunciar i del desgreuge que va significar, perquè era un 



 

 

president democràtic escollit democràticament i que va ser afusellat pels 
vencedors dels que van fer l’aixecament militar del 36, no?, i que al 39 doncs 
van celebrar com a any de la victòria, i que l’any 40 va ser detingut pels 
patanistes i pels feixistes alemanys a França, i per tant doncs va ser afusellat a 
Montjuïc i en aquest cas tampoc s’ha restituït, i aquest Ple sí que ha votat 
favorablement una moció, però el Parlament espanyol en cap moment ens ha 
donat suport i senzillament, com que ja s’havia aprovat aquesta llei se 
significava que tots aquells judicis que havien fet sumaríssims tots quedaven 
en el mateix sac, no?  Per tant, doncs tampoc, no? 
 
I di’ls-hi que evidentment nosaltres hem mirat de consensuar aquesta moció 
amb Iniciativa i amb el Partit Socialista i nosaltres mateixos, perquè 
evidentment volem que s’arribi fins al fons de moltes de les coses, no?, i per 
tant fer una declaració com aquesta penso que està bé i per tant doncs votar-
ho a favor, però sense barrejar naps i cols, no? 
 
I després voldria recordar-li amb el senyor Quim Arrufat que aquest Ple també, 
entre altres coses que es van manifestar en contra de la llei dels partits polítics, 
dels pocs plens municipals que va votar en contra la llei dels partits polítics.  
Volia recordar-ho.  Amb els vots de la majoria dels 25 regidors d’aquest Ple.  
També va votar a favor del tancament de l’Egunkaria, eh?, i també va aprovar 
una aportació econòmica per a la creació del nou diari en basc.  Perquè aquest 
Ajuntament fa molts anys que treballa el tema dels drets nacionals i les 
llibertats individuals i col·lectives com un poble com és Catalunya. 
 
Per tant, nosaltres sí que votarem a favor aquesta transaccional, perquè 
pensem que també és el moment i ens agradaria anar més enllà, i més 
aprofundir en les coses, no?, i pensem en aquests tres punts, que no seran 
jutes sinó que seran jutges, en aquest cas, com vostè abans reia, és una 
qüestió de les (), eh?  D’acord. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Santi, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. Primer em posicionaré sobre la moció original, després em 
posicionaré sobre la proposta de transacció.  En el ben entès que en el 
posicionament sobre la moció original hi han elements que evidentment formen 
part també de la... de la transacció.   
 
Nosaltres, bàsicament, tenim tres motius per votar en contra d’aquesta moció 
que proposa Iniciativa per Catalunya, i citaré el primer que no és nou, perquè ja 



 

 

ha estat utilitzat per aquest grup, per cert, també per altres grups, que ja 
veurem... bueno, no, perquè queda apartada del tema de la moció, que posen 
en qüestió determinades actuacions judicials.  Nosaltres, ens agradin o no ens 
agradin determinades actuacions judicials, creiem en la justícia i, per tant, 
creiem que no hem d’interferir en les actuacions de la justícia des de les 
institucions polítiques.  Creiem en la separació de poders i a més a més 
exercim aquesta separació de poders, no?   
 
La segona qüestió és que resulta paradoxal, sobretot después de la lectura de 
la moció, no?, que aquells que s’erigeixen en màxims defensors de la 
independència del poder judicial són els primers que presenten una moció per 
intentar esbiaixar aquesta independència i que tingui una determinada 
orientació política o que es vegi una determinada visió política, no?  Per tant, 
això d’entrada creiem que des del nostre punt de vista descalifica perfectament 
la moció. 
 
La tercera qüestió.  Home, jo crec que és més profunda i més important en 
aquest sentit.  Mirin, durant la Guerra Civil es van cometre moltes barbaritats, 
durant el franquisme també, durant la República també, enrecordem-se’n, eh?, 
no només parlem d’una època de la nostra història, sinó parlem del conjunt de 
la nostra història.  I la moció només parla d’unes determinades víctimes, no 
parla de les altres víctimes, i jo vull recordar que malauradament la Guerra Civil 
va dividir moltes famílies, moltes, vilanovines també, i les va dividir en molts 
sentits, amb familiars morts o amb, per exemple, germans lluitant en bàndols 
diferents.  I a Vilanova també es van cometre assassinats i es van cometre 
crims, sobretot de religiosos i religioses, quan s’estava teòricament defensant 
la República des de la nostra ciutat.  I d’aquests no ens en recordem 
absolutament mai, i jo crec que val la pena tenir-los presents.  Per tant, 
nosaltres el que veiem en la moció és una visió esbiaixada de la història, i 
aquest és el tercer motiu per no donar-li suport. 
 
Respecte de la transacció que ens presenten.  Home, miri, nosaltres podríem 
fins i tot arribar a acceptar aquesta transacció, sempre i quan quan vostès 
parlen de les víctimes del franquisme incloessin també les víctimes de la 
República i les víctimes de la Guerra Civil.  Però no els hi faré aquesta 
proposta de transacció, perquè si els hi fes estaria vulnerant un pacte que va 
reunir totes o la majoria de forces polítiques d’aquest país, que és el pacte de 
la transició, i per tant no els hi faré aquesta proposta, precisament per no 
trencar aquest pacte.   
 
Ara bé, permetin-me que, com a mínim el debat d’aquesta moció sí que m’ha 
despertat potser –i això faré una reflexió personal- sí que m’ha despertat potser 
l’interès en recuperar la memòria històrica, sobretot perquè aquells que són 
més joves aprenguin a valorar la democràcia que avui tenim i que fa 30 o 40 



 

 

anys no teníem.  I que, entre d’altres coses, les virtuts d’aquesta democràcia 
és que les lleis, si no agraden, es poden canviar.  Clar, té un inconvenient, es 
necessiten majories per fer-ho.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, jo em posicionaré també en principi respecte a la moció que es plantejava i 
després respecte a la transacció a què hem arribat i que ja dono per avançat 
que aquest grup votarà a favor, perquè ha estat part d’aquesta transacció. 
 
I era evident que aquest grup, per tres motius concrets, no podia votar a favor 
d’aquesta moció.  El primer, perquè ja ho hem dit altres vegades en aquest Ple, 
i algun grup d’aquí ens ho podria recordar, nosaltres ens costa i considerem 
que no s’ha de fer votar en contra de situacions o de plantejaments que estan 
sub judice o que estan en una situació judicial, com és el cas del senyor 
Garzón. 
 
En segon cas, perquè nosaltres no defensarem ni aquí ni en cap altre lloc el 
senyor Garzón, ja es defensarà sol.  I, si vol, a través del seu procés doncs 
judicial, però no serà aquest grup polític el que defensarà aquest senyor que, 
com bé ha recordat altra gent, doncs altres vegades ha perseguit a persones 
pel simple fet de portar una estelada a una manifestació.  
 
I en tercer lloc, i ho entendran també, nosaltres no ens sentim partíceps de la 
gent promotora d’aquesta primera moció.  Tota aquella gent que es va reunir al 
paranimf de la Universitat de Barcelona, amb el senyor Villarejo i el senyor 
Mena al capdavant, per donar-nos lliçons de democràcia, ells precisament, i no 
vull recordar fets que alguns altres recordaran, a principis dels 80 el que va 
tenir que patir aquest grup parlamentari o aquest grup, en aquest cas, aquest 
grup polític respecte a aquests senyors. És evident que no formem part 
d’aquest grup de gent, no en formem part, no en volem formar part, però sí que 
som hereus de la tradició democràtica i de la lluita contra el franquisme.  Per 
tant, és evident que molta gent que forma part del nostre grup polític va patir 
persecució, al igual que la majoria dels que hi ha en aquest Ple, respecte a 
situacions doncs que van passar durant el franquisme.  És per això que 
nosaltres defensem la transacció que hem plantejat.  És per això que entenem 
que cal reivindicar la memòria històrica d’aquestes persones, segurament 
també caldrà reivindicar la memòria històrica en altres moments, però senyor 
Rodríguez, deixi’m-li dir, no cal barrejar les coses, si parlem del franquisme 
parlem del franquisme, i si vol, un altre dia parlem de la República, però no cal 



 

 

barrejar les coses.  El franquisme va trencar l’ordre democràtic establert als 
anys 30, i lo que estem denunciant en aquests moments o amb aquesta moció, 
simple i llanament, són la persecució dels senyors que lideraven el país 
Espanya durant aquests 40 anys, contra persones que l’únic que volien era 
defensar la llibertat, com a mínim des del nostre punt de vista del nostre poble.  
És per això que estem absolutament d’acord amb el plantejament de 
transacció que s’ha plantejat, tot i no estar d’acord –i ho entendran- amb la 
majoria de l’exposició prèvia que es fa a la moció.  Ens quedem, per tant, 
clarament i únicament, amb els punts de la moció, que són els punts que 
realment tenen importància. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde.  Jo, sincerament, eh?, jo crec que el que 
estem vivint és una mica una situació una mica incomprensible, no?  És a dir, 
els que no hi entenem massa, com d’altres, no?, de tot això... Clar, el que està 
passant jo crec que és fins i tot difícil, difícil d’entendre i de compendre, no?  Jo 
ja entenc... bueno, no ho entenc, no?, però el que no acabo de... és a dir, que 
tota la gent d’esquerres d’aquest país estiguin equivocats, home, és una mica 
agosarat fer aquesta afirmació, no?  És a dir, tota la gent d’esquerres, menys 
vostès, evidentment, estan equivocats; que la majoria dels sindicats majoritaris 
d’aquest... d’aquest Estat, no?, Comisions Obreres i UGT estan equivocats, 
que part del poder judicial que no està d’acord doncs amb tot aquest procés 
que s’està generant contra del jutge Garzón estan equivocats; que part del 
món acadèmic i universitari d’aquest país, d’aquest Estat, estan equivocats.  
Home, és una afirmació, si més no, una mica agosarada, no?  En tot cas vostè 
opina diferent que aquest col·lectiu de gent, però clar, amb aquest menyspreu 
de parlar d’aquests de la faràndula... bueno, escolti’m, una mica més de 
respecte, no?, una mica més de respecte.  Perquè clar, si entrem en aquesta 
dinàmica, doncs de menyspreuar o menystenir amb aquells que opinen diferent 
a mi, doncs home, em sembla, sincerament, que no, que no és la base 
d’aquesta pluralitat i d’aquesta democràcia, no?, d’aquesta llibertat d’expresió 
de vostès sempre defensen.  Perquè l’únic que estan fent aquesta gent és 
exercir un dret, no?  I em sembla que per exercir un dret no cal menyspreuar 
ningú si no estàs d’acord del que opinen.  
 
I deia que és una mica difícil d’entendre perquè clar, a vegades... abans 
parlàvem, no?, en el Ple del defensor de la ciutadania, que a vegades la 
política doncs camina, els polítics caminem en una direcció, amb un ritme 
diferent que la ciutadania, no?  Home, però és que hi han casos, sincerament, 



 

 

no?, en què la justícia ens guanya, malauradament.  Perquè és clar, quan es 
prenen determinades decisions que ningú entén o que en tot cas hi ha molta 
gent que no hi entén, que no entén aquesta decisió, home, a mi em sembla 
que a la justícia també hi ha d’haver-hi un cert sentit comú, no?, propi de la 
justícia, i per tant, home, alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa està fallant, 
no?  I aquestes decisions que ningú entén, en tot cas sí que ho entén doncs la 
dreta política i social d’aquest Estat i en tot cas ara m’he donat compte que 
determinada part de l’esquerra, la que.. la que... diguéssim, la que representa 
l’essència de l’esquerra, tampoc entén aquestes decisions, doncs sincerament, 
no ho acabo de... no ho acabo d’entendre, no?  Perquè clar, és a dir, un pot 
estar a favor o en contra de... és a dir, jo el que no acabo d’entendre encara és 
com es pot... és a dir, dir si un jutge em cau bé, no em cau bé, perquè a 
vegades sents determinades coses, no?, que no acabes d’entendre.  És a dir, 
el jutge el que ha de fer és dictar sentència en funció d’unes lleis actuals i què 
vol dir si estic d’acord o no estic d’acord d’aquestes sentències?  És a dir, és el 
que hi ha, després ja hi haurà un altre poder per sobre doncs que dictaminarà 
si aquest jutge ha fet les coses bé o no les ha fet bé, no?  Però ja partim de la 
base d’una certa subjectivitat respecte a la justícia que a mi, personalment, no 
acabo d’entendre, no, no, no ho entenc, no?, sincerament, no.   
 
I clar, perquè de fet el que es vol fer és seure doncs a la banqueta d’acusat un 
jutge que l’únic que ha volgut és investigar uns crims comesos durant un règim 
dictatorial.  Escolti’m, les sentències que aquest jutge hagi fet abans, no ha de 
condicionar si aquest senyor està tirant d’un procés que és legal o no ho és, 
perquè sembla que el que hagi fet amb anterioritat aleshores això ja li 
condiciona a partir d’aquí perquè no pugui prendre determinades decisions.  
Home, em sembla que no ha de ser així, no?, no ha de ser així, una cosa no té 
res a veure amb l’altra.  Vaja, ho veig així, eh?, des de la meva humil condició, 
que no tinc ni idea de lleis, evidentment, no?  Però és que no... no acabo 
d’entendre, no? 
 
I a més a més no hem d’oblidar que aquests crims contra la humanitat a més a 
més no prescriuen mai, no?  I que a més a més la imatge que s’està donant, 
crec jo, a l’exterior, respecte aquesta qüestió i respecte la justícia, doncs home, 
no és massa apropiada, crec jo, ni digna, no? 
 
Des del grup municipal socialista sempre hem defensat la independència del 
poder judicial, sempre hem defensat que nosaltres no... és a dir, no opinarem 
respecte qüestions judicials, ens agradin o no ens agradin, i continuarem en 
aquesta línia, no?, evidentment, però el que sí que seguirem fent, perquè això 
ningú ens ho pot negar, és estar al costat de les víctimes de l’opresió 
franquista, no?  I, per tant, nosaltres doncs hem estat un dels impulsors 
d’aquesta transaccional que en tot cas doncs donarem, donarem suport, tal i 
com està redactada.  Jo, evidentment, opino el mateix que el senyor Sánchez 



 

 

en aquest sentit, perquè sempre, quan es presenten mocions d’aquest tipus, 
un dels arguments que es dóna des del Partit Popular és que no es posen les 
víctimes de la Guerra Civil, les víctimes dels republicans.  Escolti’m, no 
confonem les coses, és a dir, estem aprovant o proposant una moció respecte 
a les víctimes del franquisme.  Si algú vol proposar respecte a les víctimes 
doncs d’abans, escoltin, facin la moció, perquè clar, sempre... sempre es vol en 
el mateix moment que un dels arguments per no votar a favor, un dels 
arguments és que hem de posar les altres víctimes.  Escolti’m, doncs fagin 
vostès una moció diferent a aquesta i ja... ja, i en tot cas doncs ja, ja la 
debatrem en aquest Ple municipal, no?, i per tant nosaltres donarem suport a 
la transaccional que s’ha acordat. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, perdó, és que m’estic fent un lio... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, breument, i per cloure el debat.  Bé, veig que el regidor de la CUP serveix 
per... per equilibrar una mica els debats, vull dir perquè així, des de tribuna, o 
almenys el partit socialista pugui una mica repartir a tort i a dret i així equilibrar, 
no?  Jo crec que... bé, no és cert, eh?, la interpretació que vostè ha fet de... 
dels diferents passatges que he anomenat.  No és cert.  Nosaltres som 
l’esquerra esquerra de veritat, no ho he dit en cap moment.  Sí he dit que 
l’esquerra espanyola s’equivoca, ho puc dir de la dreta i ho puc dir de... vull dir, 
jo crec, creiem que s’equivoca, és la nostra opinió, és minoritària, d’acord, ja ho 
sabem, ja ho hem vist, ja ho hem vist, no al Ple, vull dir, ja ho veiem a la 
societat, i més a la societat espanyola, que la nostra opinió és minoritària, no 
inexistent, però pensem que sí que es fa un error.  Nosaltres no hem dit que el 
jutge Baltasar Garzón no pugui jutjar els crims del franquisme perquè abans 
hagi jutjat... nosaltres hem dit, hem dit que l’esquerra espanyola s’equivoca 
posant-lo a ell com a objectiu i defen... i unificant-se entorn a la seva figura, 
hem dit això.  No que el jutge ara no pugui jutjar perquè abans, com que va fer 
coses que a nosaltres no ens agradaven... no, i a més entenc que... bueno, la 
intervenció que ha fet, basada en una colla de prejudicis en contra de la nostra 
candidatura, no ha estat... no, no ha estat cenyida al que nosaltres hem 
intentat expressar en la nostra... en la nostra intervenció, que a més a més he 
mirat de ser, he mirat de sobrepassar els punts de la moció per intentar 
reflexionar al voltant del tema, perquè sabíem que en punts d’una moció a 
l’altra no quedava reflectit res del que nosaltres opinàvem sobre la qüestió.  I ja 
està, i bé, després... jo he afegit en la meva intervenció també que nosaltres 
votarem a favor de la segona moció.  Ho dic perquè hi ha hagut algunes 
intervencions que han semblat que volien recordar que nosaltres sí que hi 
votarem, al revés que la CUP, però nosaltres sí que votarem a la segona 



 

 

moció.  Entenem que ha estat una moció per tapar l’altra, però en el seu 
contingut hi estem d’acord. 
 
ALCALDE 
 
Santi. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, hem coincidit dos grups en una rèplica i em dóna la impresió que 
no em deuen haver sentit l’expresió sencera que he fet servir, no?  He dit que 
la segona moció nosaltres podríem haver formulat aquestes esmenes, no les 
hem formulat, però escolti’m, no em diguin: escolti’m, doncs faci-ho, o no sé 
què, no perquè a continuació els hi he dit: és que sinó vulneraríem aquell pacte 
que vam fer entre la majoria de grups polítics, que va ser el pacte de la 
transició.  I això és el que no volem fer.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
No, molt breument.  Senyor Arrufat, jo quan... és a dir, en cap moment faig 
servir aquesta tribuna per intentar atacar el seu partit.  Home, només faltaria... 
és que he entès això, és a dir, l’únic que he fet és contestar el que vostè ha dit 
respecte que la gent d’esquerra s’equivoca.  Res més, simplement.  En 
absolut.  Determinada gent d’esquerra s’equivoca, perdó.   
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
L’esquerra espanyola. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Perdó, perdó, perdó, l’esquerra espanyola s’equivoca.  En tot cas... és que ara 
estic jo en l’ús de la paraula, no?  Doncs deixi’m parlar.  És a dir, l’únic que he 
dit, és a dir, que no vull que interpreti, i si és així, escolti’m, em sap molt de 
greu, però en cap moment utilitzo aquesta tribuna per atacar la seva formació 
política.  És que sembla que quan algú opini diferent a vostè és que se li està 
atacant.  Escolti, vostè parla de l’esquerra espanyola s’equivoca.  Escolti’m, jo 
puc estar en contra d’aquesta afirmació i no vol dir que estigui atacant a la 
Candidatura d’Unitat Popular.  Home, no s’ho prengui d’aquesta manera, 
perquè sinó finalment no ens podrem dir res en aquest Ple, perquè si algú 



 

 

opina diferent ja se sent atacat... Escolti’m, li he dit, em sembla, amb molta 
prudència i ja està, i vull dir, només dient-li que jo opino que l’esquerra, és a 
dir, que és una mica agosarat dir que l’esquerra espanyola i tota la faràndula 
que hi ha darrera, s’equivoca.  És una mica agosarat, res més.  
 
ALCALDE 
 
Estem entesos, no?  Així, doncs, passem a la votació.   
 
Vots a favor de la moció transaccionada.  Vots en contra.  Amb el vot en contra 
del grup Popular i el vot a favor de la resta de grups, s’aprova la moció. 
 
Es vota la moció transaccional, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22) 
  Vots en contra: PP (2) 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Mostrar el nostre suport als familiars de les persones 
desaparegudes durant el franquisme, tot demanant al conjunt de les 
institucions de l’Estat que trobin els mecanismes per a la seva reparació. 
 
SEGON. Denunciar la indefensió, el dolor i la vergonya que produeix entre els 
familiars d’aquestes víctimes que després de 74 anys encara busquen els seus 
desapareguts amb el greuge d’assistir atònits a la impunitat atorgada en aquest 
Estat a les violacions comeses contra els drets humans com a conseqüència 
de l’aixecament militar i posterior cop d’estat del 18 de juliol del 1936. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquests acords a les forces polítiques catalanes amb 
representació parlamentària, al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, al govern espanyol, al Congrés i al Senat espanyols, al Consell 
General del Poder Judicial i a les associacions de jutges i fiscals de Catalunya i 
de l’Estat.” 
 
ALCALDE 
 
I ara n’hi han dues de l’SGAE, que jo el que proposo, jo el que proposo és que 
el PP presenti la seva, Convergència també, i després els grups, de menor a 
major, es posicionin.  Dic jo, eh?, perquè... ho dic perquè és el mateix tema, 
no?  Els hi sembla bé o no?  Oi?  Distorsiona molt fer-ho així el contingut de la 
moció, no oi? 
 



 

 

A continuació es tracten conjuntament les dues mocions que tracten sobre 
l’SGAE, i que corresponen als punts 8 i 9 de l’ordre del dia. 
 

  8. MOCIÓ DEL PP SOBRE L’SGAE. 
 

El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Ningú dubta del compromís de les administracions públiques i d’algunes 
entitats amb la creació i la difusió de la cultura i el respecte a la propietat 
intel·lectual. Aquest és el cas de la  Societat General d’Autors i Editors (SGAE), 
però les seves darreres actuacions van molt més enllà de l’àmbit de la 
protecció dels drets d’autor. L’actuació de l’SGAE en la defensa dels drets 
d’autor està ocasionat una profunda preocupació, i fins i tot oposició, en els 
ciutadans que veuen coartada la seva llibertat a l’hora d’adquirir, consumir, 
etc., productes de caràcter cultural. 
 
La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) ha establert un sistema de taxes 
i sancions amb els que intenten protegir els drets d’autor que ho estan 
gestionant de forma abusiva. Davant aquesta situació, molts àmbits de la 
societat, arribant fins a organismes públics, s’estan manifestant en contra de la 
protecció dels drets d’autor que l’SGAE ha imposat. Un exemple clar és la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha aprovat una proposta de 
resolució en la que qualifica de desproporcionades les taxes que cobra l’SGAE 
per l’organització d’esdeveniments festius en els que no obté cap rendibilitat 
econòmica i que van dirigits a l’entreteniment popular. Tot i que el 2002 la FMC 
va signar un conveni amb l’SGAE per obtenir una bonificació de les seves 
tarifes aplicables a les festes i activitats culturals locals, el sistema de 
finançament continua sent desproporcionat i indiscriminat i va en detriment dels 
pressupostos locals. 
 
Si el cànon de la SGAE es segueix portant part del pressupost per festes, hi ha 
el risc que es deixin d’organitzar, anant finalment aquest abús en detriment de 
la pròpia cultura popular. 
 
Per la seva part, la Comissió Nacional de la Competència també ha arribat a 
qüestionar el paper de l’SGAE en un informe recent, denunciant la manca de 
transparència sobre els repertoris que gestiona i que les tarifes són injustes, 
discriminatòries i perjudiquen els usuaris. 
 
Però l’activitat inspectora i sancionadora de l’SGAE no s’ha quedat només en 
els espectacles públics. En els últims mesos hem pogut saber que l’SGAE està 
inspeccionant centres de la tercera edat, associacions culturals, centres 



 

 

educatius, centres esportius i, molt especialment, establiments comercials en 
els que es “recomana” signar un contracte de pagament del cànon. 
Considerant que el pagament d’aquest cànon als comerciants per escoltar 
música als seus establiments representa un abús, atès que les emissores de 
ràdio ja paguen un cànon a l’SGAE per la música que emeten i, de la mateixa 
manera, quan es compra música també es paga un cànon a l’SGAE. 
 
Aquests establiments ni es lucren ni comercialitzen amb la música que 
escolten als seus locals i la finalitat és simplement “ambientar” el local, però en 
cap cas és un reclam comercial. Donada la indefensió que provoca aquesta 
situació a aquests comerciants que reben una carta certificada en la que se’ls 
amenaça amb mesures legals si en el termini de vuit dies no signen el 
contracte, es veuen obligats i resignats a signar per no haver-se d’enfrontar a 
una posterior sanció. 
 
És per tot això que el Grup Municipal Popular proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
“L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesta el seu rebuig a l’abús que estan 
patint els comerciants per part de la Societat General d’Autors i Editors, i 
demana a la Subcomissió parlamentària que al Congrés dels Diputats està 
treballant en la reforma de la Llei de la Propietat Intel·lectual, que estableixi un 
nou marc de relació amb l’SGAE més just i que no suposi un abús, tot 
conciliant els drets de propietat intel·lectual amb la llibertat dels ciutadans. 
 
Donar trasllat d’aquest acord al Congrés dels Diputats i als diferents Grups 
Parlamentaris.” 
 
ALCALDE 
 
Com la del grup Popular està entrada abans, doncs, suposo perquè aquest deu 
ser l’ordre, per això hi ha aquest ordre, suposo. 
 
SECRETARI 
 
Llegim la de... la de Convergència la llegim també? 
 
ALCALDE 
 
Sí, llegim les dos i així després ja fem tot el debat conjunt, eh? 
 

  9. MOCIÓ DE CIU CONTRA L’ABÚS QUE L’SGAE FA DELS DRETS 
D’AUTOR. 



 

 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La  Llei  de  Propietat intel·lectual determina  la  protecció  de  les  obres  
literàries, artístiques i científiques i determina que aquests drets corresponen a 
l’autor pel sol fet de la seva creació.  
  
Aquesta protecció, exercida i instada per la Societat General d’Autors i Editors, 
està generant en els municipis una sèrie de disfuncionalitats. Les incidències 
patides per molts ajuntaments en relació amb les liquidacions rebudes per part 
de l’SGAE, tant per activitats oneroses com gratuïtes, per activitats realitzades 
pels propis ajuntaments o per centres culturals, associacions de veïns o 
comissions de festes. 
 
Tot i que les associacions municipalistes del nostre país van signar l’any 2002 
un conveni amb l’SGAE per obtenir bonificacions en les tarifes aplicables a les 
festes i activitats culturals locals, el Grup Municipal de CiU considera que 
aquestes continuen sent desproporcionades i indiscriminades. De fet, la 
Federació Catalana de Municipis ha aprovat recentment una proposta de 
resolució en la que qualifica de desproporcionades les taxes que cobra l’SGAE 
per l’organització d’espectacles lúdics festius als municipis. 
 
Aquest problema també s’estén a molts dels comerços de la nostra vila que, 
pel simple fet de posar la ràdio, són obligats a satisfer un cànon quan ni es 
lucren ni comercialitzen la música que escolten, sinó que simplement la 
utilitzen de forma ambiental. 
 
Atès que la Comissió Nacional de la Competència també s’acaba de 
qüestionar el paper de l’SGAE en un informe recent, on denuncia la falta de 
transparència sobre els repertoris que aquesta societat gestiona i que les 
tarifes són injustes, discriminatòries i perjudicials per als usuaris. 
 
Atès que s’ha demostrat que darrerament l’SGAE està inspeccionant centres 
de la tercera edat, associacions culturals, escoles, centres esportius i molt 
especialment establiments comercials. 
 
Atès que la legalitat vigent reconeix i empara el cobrament d’aquest cànon per 
escoltar música en aquests tipus de centres, i representa un abús ja que les 
emissores de ràdio ja paguen un cànon a l’SGAE per la música que emeten, 
de la mateixa manera que quan es compra un CD, un DVD o qualsevol 
dispositiu reproductor també es paga el cànon digital. 
 



 

 

Atesa la indefensió que provoca aquesta situació, ja que la majoria es veuen 
obligats i resignats a pagar el cànon per no haver de fer front a la denúncia i 
posterior sanció. 
 
Per tot plegat, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. REBUTJAR els termes de la vigent Llei de Propietat Intel·lectual, ja 
que reconeix i empara els abusos que exerceix l’SGAE sobre els comerços i 
les entitats de la nostra ciutat. 
 
SEGON. DEMANAR a l’SGAE una relació detallada de la factura i els 
conceptes gravats per aquest impost a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així 
com el total recaptat anualment a la nostra ciutat i el retorn que es fa als autors 
locals que han cedit la gestió de la seva obra. 
 
TERCER. PUBLICAR un cop a l’any als mitjans municipals, així com als 
mitjans de comunicació locals, la relació detallada de la factura i els conceptes 
gravats per aquest impost a Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. INSTAR el govern català i el govern espanyol de la necessitat d’una 
revisió en profunditat del marc legal dels drets d’autor, més just i sense 
obscurantismes, que conciliï els drets de la propietat intel·lectual sens perjudici 
per a les persones i entitats que no es lucren amb aquesta activitat.” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez presenta la seva, senyor Esquius la de CiU i els grups 
després demanaran la paraula. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, intentaré ser breu en la presentació de la moció, perquè creiem que 
és un tema que és conegut sobradament i també és prou conegut per la 
ciutadania la problemàtica que presenta la Societat General d’Autors i que 
segurament és fruit de les noves tecnologies i dels avenços tecnològics, que 
ha posat la indústria discogràfica i, per tant, també els ingressos que els autors 
sobretot tenien per aquesta indústria, fruit doncs precisament de les 
tecnologies doncs que permeten obtenir a vegades còpies d’alguna forma 
il·lícita i, per tant, això repercuteix sobre els ingressos dels autors, no?  Però 
clar, la metodologia emprada per la Societat General d’Autors d’apretar i collar 
en els comerciants, sobretot en els establiments minoristes, perquè si tenen 



 

 

una ràdio posada doncs hagin de pagar un cànon en aquesta Societat, ens 
sembla del tot desmesurada, no?  Fins i tot, de fet la moció també sorgeix quan 
detectem en els establiments de perruqueria, alguns a la nostra ciutat, un 
cartell d’aquests que els hi demana en els seus clients que si volen escoltar 
música a la perruqueria es portin la seva ràdio de casa, per intentar... per evitar 
pagar el cànon de la Societat General d’Autors, no? 
 
Per tant, això ens sembla que ha arribat a un extrem que és absolutament 
inassumible i fins i tot la Federació de Municipis de Catalunya, en una altra 
època, perquè va ser en l’any 2002, va adoptar una resolució en el que posava 
en evidència l’abús que la Societat General d’Autors cometia amb els 
establiments, al mateix temps que arribava a un conveni per tal de que els 
ajuntaments, en actes i festes locals, doncs haguessin de pagar un cànon més 
reduït.  Però tot i amb això la Federació considerava que hi havia un abús, no?  
Nosaltres considerem i creiem que aquest és el punt de vista que es té que 
adoptar, que hi ha una possible compatibilitat entre la defensa dels drets de 
propietat intel·lectual i la llibertat dels ciutadans, o la llibertat dels comerciants 
en posar, doncs, equips musicals en els seus establiments, no?  
 
I, no ho diu la moció, però crec que seria just dir-ho, que en aquest Ple, en 
altres ocasions s’han presentat mocions precisament defensant el dret a la 
propietat intel·lectual.  És a dir, quan es presenten mocions demanant que 
s’intenti eradicar la venta il·legal de música o de pel·lícules a la via pública, 
d’alguna manera el que s’està fent, d’una forma indirecta, és defensar també el 
dret de la propietat intel·lectual, no?  Per tant, ara creiem que és necessari que 
el Ple es posicioni respecte d’aquesta qüestió, ho faci també al costat dels 
comerciants i dels establiments que s’han vist assetjats per aquesta Societat 
General d’Autors, i en aquest sentit en demanem que es doni traslat d’aquest 
acord en el Congrés dels Diputats, on s’està estudiant, hi ha una subcomisió 
que està estudiant una reforma de la legislació aplicable corresponent.  Res 
més, gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Esquius, defensant la moció de Convergència i Unió. 
 
FRANCESC XAVIER ESQUIU 
 
Sí, bona nit.  Sí?  Bueno, el grup de Convergència i Unió nosaltres estem 
d’acord de que els autors disposin d’una protecció.  Una cosa és això i una 
altra cosa molt diferent és que les entitats que es lucren amb la música ja està 
bé que paguin un cànon, però les entitats i comerços que no es lucren, pues 
que no paguin cap tipo de cànon en aquest tipo.  Qualsevol persona que 
compri avui en dia un ordinador o compri un reproductor, està pagant aquesta 



 

 

quota, es baixi música o no es baixi música.  Per tant jo crec que és injust que 
aquest tipo de cànon el paguem tots, eh?, tots els vilanovins, totes les 
vilanovines ho estem pagant, eh?  Nosaltros estaríem d’acord amb tot lo que 
ha dit el Partit Popular.  Nosaltres ampliarem una miqueta més lo que són els 
acords, per no tornar a dir lo mateix que ha dit ell, i és que es fagi una relació, 
demanar a l’SGAE que fagi una relació de tots els conceptes que graven amb 
aquest impost a l’Ajuntament de Vilanova, i que això es publiqui tant als mitjans 
locals com a l’Ajuntament, no?  I això seria molt didàctic, perquè tothom 
sabríem lo que es paga de l’SGAE i si els autors de Vilanova es repercuteixen i 
cobren algo, perquè igual és que estem pagant molts diners i Vilanova no 
s’emporta res, no?  Per tant, jo crec que... bueno, ja que tenim aquí també el 
director del Diari de Vilanova, pues ja li demano que si li donen aquesta 
informació que la publiqui.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Bé, només en nom del govern, mostrar el suport a les dues mocions.  
Bàsicament a l’esperit, no?, que hi ha al darrera d’aquestes mocions, que em 
sembla que ho han expresat molt adequadament, el que compartim el senyor 
Rodríguez i el senyor Esquius.  En conseqüència, també la votarem 
favorablement. 
 
Perdona... i el senyor Arrufat, que no li he donat la paraula.  Endavant, 
endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No passa res, no, no, és que anàvem a dir exactament el mateix.  Bé, de la del 
Partit Popular... ens agrada més la de Convergència perquè el Partit Popular 
es refereix a comerços i no a entitats, però és un detall, ja entenem que 
l’esperit és el mateix.  Però no acabem d’entendre el concepte “publicació 
detallada de factures de l’SGAE a Vilanova als mitjans de comunicació”.  O 
sigui, hi estem d’acord, eh?, però no acabem d’entendre com funcionaria una 
relació detallada de totes les factu... tot el que factura SGAE a Vilanova?  A 
l’Ajuntament?   
 
FRANCESC XAVIER ESQUIU 
 
A l’Ajuntament. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Què paga a l’SGAE. 
 



 

 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
A l’Ajuntament de Vilanova... bé, no ho he acabat d’entendre així, però d’acord.  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs passem a la votació.  Vots a favor, inclosos els que tenen 
dificultats en arribar al seu seient... Doncs s’aprova per unanimitat, eh? 
 
Es voten les mocions corresponents als punts 8 i 9 de l’ordre del dia, les quals 
s’aproven per unanimitat dels presents.   
 
En la darrera moció, s’afegeix al punt tercer “de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú”, per fer-la més entenedora: 
 
“TERCER. PUBLICAR un cop a l’any als mitjans municipals, així com als 
mitjans de comunicació locals, la relació detallada de la factura i els conceptes 
gravats per aquest impost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 

10. MOCIÓ DEL PP SOBRE LA CIRCULACIÓ A LA PLAÇA DEL 
CONSOLAT DE MAR. 

 
ALCALDE 
 
Escoltin, la següent és la moció del... del Partit Popular, sobre circulació a la 
plaça del Consolat de Mar. 
 
Endavant, senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La cruïlla entre els carrers d’Alexandre de Cabanyes, de Roger de Flor i de 
Ramon Muntaner conflueixen a la plaça del Consolat de Mar, i és un punt de 
pas per a una part molt important dels vehicles que entren i sobretot surten de 
la zona de Ribes Roges cap a la rambla de Lluís Companys. 
 
Per la seva especial configuració, aquesta és una cruïlla complexa de 
gestionar tant per als conductors com per als vianants, tenint en consideració 
que, a més, és lloc de pas de dues de les línies de l’autobús urbà, la L1 i la L2. 
 
Actualment, l’ordenació del trànsit en aquesta cruïlla està encomanada a unes 
illetes pintades, que en cap cas resolen els dubtes de circulació en aquesta 
cruïlla. 
 



 

 

És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Instar l’equip de govern municipal a analitzar les possibles 
solucions, entre les quals una rotonda, per millorar l’ordenació del trànsit rodat i 
el pas de vianants a la cruïlla formada pels carrers d’Alexandre de Cabanyes, 
de Roger de Flor i de Ramon Muntaner. 
 
SEGON. Dur a terme les accions resultants de l’anàlisi anterior.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, penso que ja amb l’acord tothom més o 
menys pot suposar el perquè es planteja aquesta moció i és perquè en aquesta 
plaça arriben varios carrers i n’hi ha una mica de desordre en quant... sobretot 
lo que és l’àmbit circulatori, està mal senyalitzat, o la senyalització és deficient 
o insuficient.  Bueno, pensem que és necessari, més degut doncs que aquesta 
plaça doncs pot tenir més afluència de pas i sobretot de pas de vianants, i ara 
mateix és incompatible amb la circulació que n’hi ha amb el trànsit de vehicles, 
doncs pensem que és urgent començar a estudiar una solució doncs al que és 
aquesta situació, no?, per ordenar una mica el trànsit rodat i de vianants de 
persones en aquesta plaça.  Senzillament és això i per això penso, espero 
que... que la votin a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, la moció planteja l’estudi, doncs això, de mesures, de millores en aquest 
sector, en aquest encreuament, en aquesta plaça.  Francament li he de dir que, 
diguem, és la primera vegada que ho sento en aquest punt concret, diguem-ho 
així, eh?  Tot i amb això, hem fet alguna passejada amb l’Associació de Veïns i 
sí que havíem detectat algunes mancances diguem-ne al carrer Manel de 
Cabanyes, que es subsanaran amb el canvi de l’enllumenat, en el sentit que, 
aprofitant les obres de l’enllumenat, doncs posarem alguns passos de vianants 
i alguna nova senyalització.  Si un cas el que faré és, diguem-ne, interessar-me 



 

 

per si aquesta nova senyalització també afecta aquest encreuament en concret 
i mirem de millorar-lo, però en qualsevol cas ho mirarem igualment, sigui quina 
sigui la resposta amb relació al canvi d’enllumenat, i evidentment votarem a 
favor la moció. 
 
ALCALDE 
 
En el ben entès que és Alexandre de Cabanyes. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Cert. 
 
ALCALDE 
 
No Manel de Cabanyes. 
 
Molt bé, passem, si els hi sembla, a la votació.  Sí?  Vots a favor?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

11. MOCIÓ DE LA CUP PER A FOMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA. 
 

ALCALDE 
 
La següent és moció de la CUP per fomentar l’ús de la bicicleta.   
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’any 2006, el govern municipal va posar en marxa un Pla de la Bicicleta, un 
seguit de mesures que havien de fomentar l’ús de la bicicleta a la nostra ciutat. 
El Pla, així com en general el foment de la bicicleta, responien i responen a la 
necessitat d’una mobilitat més amable i menys contaminant. Generalitzant l’ús 
de la bicicleta per a moure’s per dins de la ciutat reduïm el trànsit, les 
emissions contaminants a l’atmosfera, el soroll i l’ocupació de via pública per 
l’estacionament de vehicles motoritzats, sobretot al centre. 
 
El Pla de la Bicicleta redactat aleshores finalitza enguany, però resulta obvi que 
encara calen més accions per al foment d’aquest vehicle. Darrerament, la 
pacificació d’alguns carrers del centre, sumat a l’aprofitament de la 
remodelació d’algunes vies per a la incorporació de vials de carril bici, han 
millorat encara més les possibilitats de la ciutat per a normalizar l’ús quotidià 
de la bicicleta. Amb 200.000 euros de dotació per a 5 anys, podem concloure 



 

 

també que el Pla de la Bicicleta 2006-2010 comptava amb poc pressupost per 
escometre amb èxit un canvi de concepte en la mobilitat urbana. 
 
No obstant això, són moltes encara les mancances que minven la predisposició 
de la ciutadania a fer un ús quotidià d’aquest vehicle, com l’elevat -i en 
augment- nombre de robatoris de bicicletes o la gairebé inexistent senyalització 
viària per a bicicletes. 
 
Des del grup municipal de la CUP creiem que qualsevol política orientada a la 
necessària promoció de la mobilitat urbana sostenible, a la reducció de la 
contaminació acústica i ambiental, passa per garantir uns mínims per a la 
normalització de l’ús de la bicicleta, ara mateix no assolits. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Habilitar aparcaments de bicicletes en els aparcaments soterrats i 
vigilats sota gestió de l’empresa municipal VNG Aparcaments, de forma 
gratuïta. 
 
SEGON. Augmentar significativament la dotació pressupostària actual 
destinada a adequar la ciutat a l’ús quotidià de la bicicleta com a transport 
urbà. 
 
TERCER. Impulsar mesures efectives per a garantir l’estacionament segur de 
bicicletes als punts més utilitzats. 
 
QUART. Impulsar el foment de l’adquisició de bicicletes urbanes per part dels 
ciutadans mitjançant bons o rebaixes fiscals. 
 
CINQUÈ. Donar compliment a les mocions aprovades durant aquest mandat 
pel Ple municipal respecte la bicicleta, en concret, les referides al registre 
municipal de bicicletes i a l’aparcament de bicicletes de l’Estació de Trens. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, la Candidatura d’Unitat Popular l’any 2010, és a dir, enguany, 
valora... valora i analitza, doncs, no gaire positivament, però en tot cas un pas 
endavant els quatre-cinc anys del Pla de la Bicicleta en vigor, amb una dotació 
anual de 40.000 euros, que al nostre entendre l’any 2010 i per raons 



 

 

d’economia, de programa polític, de sostenibilitat, d’ecologia, etc., que no cal 
repetir ara doncs considerem prioritari reeditar aquest Pla, ampliar-lo, 
aprofundir-lo, dotar-lo de més recursos i per això presentem una sèrie de 
mesures que poden o no servir per a la redacció d’un futur Pla, però en tot cas 
pensem nosaltres que són necessàries o poden ser aportacions, perdó, poden 
ser aportacions positives al reforç i al foment de l’ús de la bicicleta, que 
entenem nosaltres que hauria de ser una prioritat dins de... no tan sols dins de 
mobilitat, sinó en general de la ciutat, per posar-lo doncs a nivell d’utilització 
fins i tot com a vehicle privat, al costat dels cotxes i dels vehicles a motor.   
 
Entre aquestes propostes, com bé ha llegit, que cadascuna d’elles és un acord 
de la moció, demanem per exemple doncs que els aparcaments que ja 
existeixen habilitats per a bicicletes en els pàrquings soterrats de la Societat 
VNG Aparcaments s’obrin a les bicicletes de forma gratuïta o amb un 
pagament tan petit que no suposi una càrrega per al conductor de bicicleta o 
per al propietari de bicicletes.  Actualment crec recordar de l’explicació del 
regidor de Mobilitat que el preu establert per a aquest lloguer, ai, sí, per aquest 
lloguer de plaça d’aparcament era de 8 euros al mes, que a l’any doncs fan 
una quantitat que en any i mig segurament amortitzen una bicicleta de passeig, 
de les que s’utilitzen normalment per anar d’un lloc a l’altre a Vilanova, utilitza 
la ciutanania normalment per anar dins de la trama urbana de Vilanova i la 
Geltrú i, per tant, pensem que per poc que sembli és... impedeix doncs que 
s’aparqui més massivament als pàrquings soterrats que, recordem-ho, són els 
únics pàrquings vigilats de forma constant i, per tant, on el robatori de 
bicicletes, que és doncs diguéssim el principal impediment per al creixement, al 
nostre entendre, per al creixement de l’ús de la bicicleta, doncs es veu reduït 
en els pàrquings vigilats.   
 
Una segona proposta, que és el segon punt, es demana que es doti, o sigui, 
que s’augmenti la dotació pressupostària destinada al foment de l’ús de la 
bicicleta i aquí ens referem justament a aquestes dotacions assignades als 
últims cinc anys, almenys de forma directament vinculada al Pla de la Bicicleta, 
per molt que després, doncs, en algunes partides pressupostàries s’hagi 
augmentat puntualment doncs per a alguna actuació concreta, però d’entrada 
demanem doncs que s’augmenti significativament la dotació pressupostària 
actual destinada a adequar la ciutat a l’ús quotidià de la bicicleta com a 
transport urbà, específicament a l’ús quotidià de la bicicleta. 
 
I tercer, una tercera mesura que proposem entorn al foment de l’ús de la 
bicicleta és impulsar mesures que fomentin o que habilitin que els aparcaments 
més utilitzats de la ciutat per a les bicicletes, aparcaments a l’aire lliure, 
almenys els tres o quatre més utilitzats, entre ells el de l’estació, però també 
segurament en altres punts on s’estacionen moltes bicicletes, doncs estiguin 
especialment vigilats, o estiguin vigilats, perquè com hem dit abans, per a 



 

 

nosaltres ara mateix el foment de l’ús de la bicicleta es troba en un... es troba 
en un encreuament de camins en el qual el robatori de bicicletes massiu, que 
ha estat massiu a les darreres setmanes, però que igualment és nombrós en el 
llarg de l’any, està impedint el creixement de l’ús d’aquesta... d’aquest vehicle 
totalment sostenible i totalment ecològic. 
 
Per quart punt i quarta mesura que proposem, proposem impulsar una sèrie de 
bonificacions o de subvencions a la compra, l’adquisició de bicicletes de 
passeig, aquí diu bicicletes urbanes i per si algú al llegir la moció no li havia 
quedat clar, són... ens referíem a bicicletes de passeig, en contraposició a 
bicicletes d’esport, o bicicletes de muntanya, doncs la bonificació d’una certa 
categoria fins a un cert preu de bicicletes de passeig, per fomentar l’adquisició 
d’aquestes per part dels ciutadans i, per tant, impulsar que el parc de bicicletes 
de la ciutat creixi doncs mitjançant això, i a més es dinamitzi l’economia al 
voltant de la bicicleta i, per tant, els comerços que es dediquen a la bicicleta. 
 
I cinquè, demanem doncs que aquest Ple ha aprovat dues mocions de la 
Candidatura d’Unitat Popular referents a la bicicleta.  Va aprovar en el seu dia 
estudiar i, per tant, i després... per després impulsar un registre municipal de 
bicicletes i va aprovar també en el seu dia mirar de tractar amb ADIF el... o 
amb els responsables de l’estació, l’aparcament segur de bicicletes a la zona 
de l’estació, sent aquest segurament doncs l’aparcament més gran de... o més 
utilitzat de bicicletes de la ciutat. Doncs demanem que ambdues mocions 
també es compleixin. 
 
Aquestes són les cinc propostes que portem en el que entenem que és una 
moció que es pot votar perfectament per separat, perquè són cinc propostes 
independents l’una de l’altra, però que van totes encarades i és una aportació 
que fem des de la CUP al foment de l’ús de la bicicleta i per donar-li doncs un 
impuls que la situï en els propers dos o tres anys com un vehicle d’utilització 
massiva i no anecdòtica o no... o no minoritària en la mobilitat urbana.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies alcalde.  Agrair a la CUP diguem-ne l’esperit, el fons i el 
plantejament, diguem-ne, d’una moció d’aquestes característiques que el que 
fa doncs és ajudar en aquest cas, o contribuir al govern municipal a millorar les 
seves polítiques de mobilitat i, en concret, aquelles que es focalitzen sobre el 
món de la bicicleta.  Vostè ho ha dit en la seva exposició, diguem-ne, de coses 



 

 

se’n fan, probablement no són suficients.  Jo li marcaria un problema que 
planteja la moció, o que almenys ens planteja a nosaltres en el govern, que és 
diguem-ne el fet de barrejar doncs propostes del tipo augment pressupostari 
quan, diguem-ne, doncs les deliberacions sobre el nou pressupost evidentment 
no les hem tingut sinó que les tindrem més endavant, en qüestions concretes 
com pot ser la gratuïtat de les bicicletes als aparcaments públics, diguem-ne, 
planteja un problema, perquè és clar, no ens podem comprometre a augments 
pressupostaris, crec, ara en aquest moment de l’any; en canvi, l’altra és 
qüestió d’estudiar-ho, per entendre’ns.  Atès que es nota, es veu, s’intueix 
clarament i a més després de la seva exposició, doncs que això vostès ho han 
treballat, i molt, i que probablement acompanyades d’aquestes propostes en 
trobaríem d’altres, d’altres que potser també planteja el govern municipal, jo li 
demano que fem un exercici, és a dir, demano que la deixin sobre la taula amb 
el compromís, diguem-ne, meu personal del llarg d’aquest mes posar-ho tot 
sobre una taula, és a dir, tot el que aquí es planteja, i mirar de trobar una moció 
conjunta, per dir-ho així, al Ple que ve, al Ple següent, on tots diguem-ne ens hi 
puguem sentir còmodes en aquelles qüestions que crec que sí que hem 
d’estudiar com a govern, doncs posar a estudiar, si cal; aquelles qüestions 
pressupostàries doncs potser plantejar-ho diferent... No ho sé, acompanyar-ho 
d’altres mesures, a veure doncs el perquè tenim problemes amb els 
administradors de l’estació perquè atenguin a les demandes de major 
seguretat de les bicicletes, veure si cal seguir-hi insistint per la via moció, ho 
deixem córrer o ho assumim com una qüestió municipal: escolti, miri, Renfe-
Adif no assumeixen la qüestió de les bicicletes; ho assumim nosaltres, amb 
tots els costos que això planteja, i probablement sense la seguretat de poguer-
ho fer demà, diguem-ne, però potser l’any que ve o l’altre, no ho sé.  Posar-ho 
una mica tot sobre la taula, perquè és que sinó ara entraríem, i ho podem fer si 
vostès volen això, eh?, votar-ho tot per separat, fem una transaccional sobre la 
marxa.  No ho sé.  Li plantejo que la deixin sobre la taula amb el compromís de 
al Ple següent  portar una moció treballada, però que la treballarem plegats, 
diguem-ne, eh? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Puc esperar que intervinguin els altres grups, per decidir-ho? 
 
ALCALDE 
 
Home, no, perquè s’ha de decidir si es deixa o no sobre la taula, no?  És a dir, 
és... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, no, no. 



 

 

 
ACALDE 
 
Al final el que es planteja des del govern és dir: escolta’m, en l’esperit i amb 
moltes coses estem d’acord, la concreció d’elles nosaltres no la podem votar 
de forma així, () molt, ja ho ha explicat en Xavier Carbonell, no?  Llavors es 
tracta de decidir si esperem tres-quatre setmanes a presentar-ho en el proper 
Ple i poder-ho parlar i arribar a un acord, o votar-ho i... però en qualsevol cas 
formalment ho ha de decidir ara. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, si no és possible que intervinguin els altres grups, nosaltres òbviament la 
deixarem sobre la taula, però l’objectiu no és... no és llançar la moció contra 
ningú, sinó al revés, que algun d’aquests punts pugui tirar endavant.  Per tant, 
la deixarem sobre la taula, però ens hagués agradat sentir també l’opinió dels 
altres grups. 
 
ALCALDE 
 
Que segur que la comparteixen, en l’esperit. 
 
Vinga, doncs passem a la següent moció i, això sí, de cara al Ple que ve 
doncs... 
 
La moció es deixa sobre la taula. 

 
12. MOCIÓ DE LA CUP PER AL DIÀLEG AMB ADIF, EMPRESA 

GESTORA DE L’ESTACIÓ DE TRENS. 
 
ALCALDE 
 
La següent moció és la número 12, punt 12, sobre... pel diàleg amb ADIF, 
empresa gestora de l’Estació de Trens. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Recentment, i tal i com els grups municipals n’érem coneixedors, Adif, 
l’empresa gestora de l’Estació de trens de Vilanova i la Geltrú, va anunciar el 
contingut de les obres de remodelació de l’Estació: aprofitant la necessària 
remodelació de part de la coberta de l’edifici, Adif programa reformar el vestíbul 
per dotar-lo finalment de lavabos públics i, a més, obrir-hi una galeria 
comercial. Adif també va fer públiques les remodelacions de la resta 



 

 

d’estacions de la comarca, totes elles amb pressupostos més elevats que el de 
Vilanova. 
 
Des de la CUP pensem, i així se’ns ha corroborat a les comissions informatives 
on hem preguntat indirectament per això, que la relació de diàlegs entre Adif i 
els representants municipals, en aquest cas el propi Ajuntament i el seu 
govern, són pràcticament inexistents. Situació que creiem que no afavoreix els 
usuaris vilanovins d’aquest transport públic. Com també creiem que l’actual 
projecte de remodelació de l’Estació no s’adequa a la urgència de certes 
reformes que sí que es necessiten, com podria ser el pas sota via directe per 
als veïns de Baix-a-mar, o bé l’habilitació d’un aparcament de bicicletes segur i 
digne, entre d’altres. 
 
Per tot això, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposem al Ple municipal de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Demanar a Adif que prioritzi l’aparcament segur de bicicletes a 
l’Estació i demanar que s’inclogui aquesta mesura en l’actual projecte de 
remodelació. 
 
SEGON. Demanar a Adif també la inclusió en l’actual remodelació d’una 
solució definitiva per al pas de veïns, mitjançant un nou pas sota via directe 
entre Mar i Centre per l’Estació. 
 
TERCER. Denunciar l’actitud d’Adif per la seva manca de diàleg amb les 
administracions locals, coneixedores de les necessitats al territori. 
 
QUART. Demanar a Adif atenció i un diàleg entre iguals amb l’Ajuntament, 
com a principal institució de Vilanova, per tal d’adequar les actuacions 
d’aquesta empresa pública a les necessitats reals dels usuaris i usuàries de 
l’Estació de trens. 
 
CINQUÈ. Comunicar els acords adoptats a Adif i al Departament d’Obres 
Públiques i Política Territorial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
 
 



 

 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, com a Candidatura d’Unitat Popular, però des del punt de vista de la... 
diguéssim, del ciutadà, és a dir, des del punt de vista de ciutadans, no podem 
entendre gaire bé com funcionen les administracions que gestionen els trens, 
rodalies, els horaris, l’estació, etc., però sí que creiem que l’estació, igual que 
ho creu diferent gent, té mancances l’estació de Vilanova.  No és de les pitjors 
estacions que existeixen, però té mancances.  Algunes les hem portat al Ple, 
com la que acabem d’anomenar en l’anterior moció sobre la bicicleta, respecte 
a les bicicletes, pensem que no és un problema menor, vull dir, és vox populi a 
Vilanova doncs el robatori de bicicletes a l’estació, però també pensem, igual 
que pensa Adif mateixa i fa la proposta de remodelació encarada a solucionar-
ho també, doncs que hi ha una mancança de lavabos públics, i pensem també 
que ara que Adif, que és qui és propietària de la... propietària, gestora?, no 
m’aclareixo gaire, però, bueno, que és qui manega l’estació de trens de 
Vilanova i la Geltrú, doncs proposa un Pla de remodelació, amb un cost de 
vora 2 milions d’euros, que va... amb l’objectiu de reparar la coberta, doncs, i fa 
una sèrie de reformes, que ens semblen correctes, potser l’ordre del prioritats 
no és el que nosaltres faríem ni el que nosaltres demanaríem per a Vilanova i 
la Geltrú, per a l’estació de trens, però fa una proposta de remodelació en la 
qual repara la coberta i fa un vestíbul amb... arregla el vestíbul i hi encabeix 
dos o tres comerços, una galeria comercial com li diuen a la proposta de 
remodelació, canvia els lavabos o els habilita perquè siguin visitables.  I hi ha... 
i nosaltres, bueno, pensem que hi ha altres prioritats per a l’estació de Vilanova 
que fa temps que els veïns demanen, que un seria el pas sota via per l’estació 
per als veïns de baix a Mar, és a dir, no haver de fer el via crucis de pujar les 
escales, girar, tombar, passar les màquines, etc.  Ara de màquines no n’hi ha, 
però, o sigui, no n’hi ha, no funcionen la meitat, però en tot cas no deixa de ser 
un via crucis, i que seria una manera realment de suprimir l’estació com a 
obstacle per a bastants veïns de baix a Mar, el fet de poder fer un pas sota via, 
que enllacés directe baix a Mar doncs amb la plaça de davant de l’estació, per 
la part de dalt.   
 
I aquestes són dues de les mesures que nosaltres pensem que s’haurien de 
prioritzar per sobre de les que proposa, algunes de les que proposa Adif, o en 
tot cas que s’hauria de mirar de demanar a Adif que les inclogués a l’actual 
remodelació, per davant potser de la galeria comercial, i a més a més el que 
denunciem, el que volem denunciar és també una mica l’actitud d’Adif de poca 
sensibilitat envers les opinions del territori, de les seves administracions, de qui 
més pot arribar a conèixer segurament doncs quines mancances té l’estació 
per utilitzar-la i per sentir doncs l’opinió dels usuaris i usuàries que a diari, 
18.000, a diari utilitzen l’estació de Vilanova i la Geltrú.  I ens dol que sigui una 
empresa mixta però de capital bona part públic, o major part públic, Adif, i que 
no hi hagi doncs una comunicació com cal amb les institucions del territori, és a 



 

 

dir, amb les administracions del territori, per poder adequar reformes 
milionàries com aquesta a reivindicacions històriques o almenys reivindicacions 
que pensem nosaltres que haurien de comptar dins de les prioritats a l’hora 
d’iniciar remodelacions a l’estació de Vilanova.  
 
Per això proposem aquesta moció.  Com té aquests dos punts de demanar que 
s’incloguin aquestes dues prioritats que no hi són ara a l’actual remodelació, i 
té dos punts on es demana doncs que Adif modifiqui la seva actitud envers el 
territori. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, des del govern estem bàsicament d’acord amb la moció tal i com es 
planteja.  Però sí que es fan necessàries algunes puntualitzacions.  Diem-ne... 
“Demanar a Adif”, jo diria “i a Renfe”, a l’operadora, que probablement és qui té 
més competències en això, “que prioritzi l’aparcament segur de bicicletes”.  Per 
tant, seria una esmena, un afegitó en aquest primer punt.  Totalment d’acord.   
 
Poca sensibilitat per a aquest tema tenen tant Adif com Renfe, i des d’aquí 
doncs crec que és interessant seguir-ho, d’alguna manera denunciant, eh?, 
perquè... perquè coi, la intermodalitat, la mobilitat sostenible és responsabilitat 
de tots, de tots vol dir de tots, diguem-ne també dels gestors, com pot ser 
doncs Renfe i Adif, que en aquest cas doncs no s’ho senten com a propi el 
tema de les bicicletes.  Per tant, res a dir del primer punt, només afegir 
l’operadora Renfe, en l’hora de demanar. 
 
En el segon punt jo diria, és a dir, sense ara actuar com a portaveu d’Adif, eh?, 
en absolut, però diguem-ne, si fem un repàs de les accions d’aquests dos 
millons d’euros pràcticament que s’invertiran ben aviat a l’estació de Vilanova, 
cert que seran poc visibles per als usuaris, però és clar com que es parla de 
canviar tota una coberta, home, estan justificades les despeses, diguem-ne.  
Vull dir que dins d’aquests dos millons d’euros és impossible que hi pugui 
encabir-se, diguem-ne, un pas, elevat o subterrani, per comunicar doncs el 
barri de Mar amb el centre, diguem, no?, generar nous passos per al barri de la 
Marina, no?, vull dir, és una demanda necessària per a la ciutat, altament 
important, que cal seguir treballant des de l’Ajuntament, però difícilment els 
farem encabre en aquests dos milions d’euros.  Per tant, li proposo que 
demanem a Adif la inclusió d’aquest projecte, però no dins d’aquests dos 
milions sinó com una feina que té pendent i com un deute que té sobre la 
nostra ciutat, amb referència a la nostra ciutat. 



 

 

 
Al tercer i quart punt jo el que li proposo bàsicament, no tant denunciar 
l’actitud, que... abans ho parlàvem, eh?, demanar a Adif un diàleg entre iguals, 
perquè... el cert és que crec que l’estem tenint des de fa un parell-tres d’anys. 
Li deia no fa gaire ens trucava l’arquitecte d’Adif explicant-nos doncs això, que 
ja començaven les obres i que no volien diguem-ne doncs interrompre el dia a 
dia de la ciutat, i que ens havíem de coordinar.  És a dir, una trucada 
d’aquestes característiques probablement fa uns anys no s’hagués produït i per 
tant, bueno, un cert canvi almenys en el diàleg sí que s’està produint, és a dir, 
com a mínim t’atenen, i de bones maneres, i t’escolten.  Una altra cosa és que 
et fagin cas en les teves demandes. 
 
Jo el que demanaria en el tercer i quart punt, diguem-ne, és una major 
sensibilitat vers les demandes del territori.  Deixem-ho així. 
 
ALCALDE 
 
Jo voldria complementar, amb relació al... deia és un lio, i és que ho és.  És a 
dir, Adif és la titular de les infraestructures, per tant del... no, estem... fem un... 
ens hem repartit el torn.  El titular de les infraestructures, i el... i Renfe és la 
gestora del servei.  I ara el servei està transferit a la Generalitat i la Generalitat 
ho ha donat a gestionar a Renfe.  Per tant, diguem-ne que tot plegat és 
complexe, complexe d’entendre.  I quan dèiem que hi ha poca sensibilitat, ho 
deia el Xavier, la veritat és que els que hem tingut doncs en els darrers anys 
que batallar amb el diàleg amb aquestes estructures es fa realment molt 
complexe, no?  Ja d’entrada des del Ple municipal podem fer reivindicacions, 
però des del govern a més a més hem de... a més a més ens hi hem de veure, 
diguem-ne, no?, i demà tornaran a estar, diguem-ne.  I a més a més la manera 
de funcionar, això que en Xavier gràficament deia: “és que ens truquen i tal”, hi 
ha no només una qüestió política, eh?, perquè han passat diferents governs i 
amb tots els governs hi ha hagut bastant aquesta actitud de certa distància 
amb els governs locals.  I és una actitud i un capteniment que té una estructura 
molt enorme, que ha funcionat durant molts anys d’una determinada manera i 
que canviar-ho és complicat.  I és veritat que en els darrers temps ja s’atisba, 
es vislumbra, es veu algun tipo d’un canvi amb la relació i amb el tracte.   
 
Nosaltres tenim quines guerres obertes, parlant en plata?  La que diu vostè de 
les bicicletes, que l’hem de reivindicar i jo crec que ens en sortirem, i una 
capdal que és la d’un pas sota.  Fins ara la idea que tenien era la de fer un pas 
per sobre.  Nosaltres com a ciutat crec que això és un error, és una cosa d’un 
altre segle, per entendre’ns, d’una altra època, no?  I això ho tenien, i tenien la 
idea de fer-ho, i al final doncs s’han tirat enrere i s’ha suspès, diguem-ne, 
l’execució d’aquesta passarel·la, no?  Ara estem parlant amb ells directament, 
amb els responsables de la zona nostra i amb els responsables de... i amb la 



 

 

direcció estatal d’Adif l’elaboració d’un projecte i d’alternatives per resoldre el 
pas, el pas sota la via.  Que és una reivindicació, sí, per això volem donar-li 
suport.   
 
Però era una mica per matitsar el tres i quatre, en el sentit de dir, és que clar, 
“rebutgem l’actitud poc”... amb els qui després diguem-ne has de tornar-hi i 
seguir i venga, perquè d’aquí uns quants anys doncs l’estructura probablement 
serà la mateixa.  Llavors en aquest sentit és el que anava el que el govern volia 
modificar respecte aquesta moció que, reitero, compartim absolutament, en 
aquests dos extrems i en altres temes que tenim sobre la taula i que molts 
grups han plantejat en moltes reunions.   
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies.  No, des del grup de Convergència i Unió també estem d’acord 
amb l’esperit que marca la moció i amb els acords, i més o menos amb les 
rectificacions o anotacions que ha fet el senyor Xavier Carbonell i les que diu 
l’alcalde.  Dit això, no obstant, la gent que viu a baix a mar, des de fa molt de 
temps, des de fa molt de temps, no té la possibilitat d’optar a la tarja per poder 
passar.  És a dir, quan parles a l’Ajuntament et diuen que les targes no els hi 
arriben, parles amb el cap d’estació, des de fa més de tres anys, que jo m’hi he 
dedicat a parlar, i diu: no, no, jo tinc aquí una caixa de targes, lo que passa que 
no les vénen a buscar.  Jo m’agradaria que tot això se solucionés, no sé qui té 
raó, jo no sé qui té raó, però m’agradaria que tot això se solucionés perquè el 
pas sota la via, com diu el senyor alcalde, és... no, no és una feina que queda 
per fer, sinó és urgent i necessari per a la gent de baix a mar.  No solament per 
a la gent de baix a mar, eh?, perquè els de la vila quan volen passar també 
l’utilitzaran.  Per lo tant estaríem d’acord, el nostre grup està d’acord i donarà 
suport a aquesta moció, però fai la referència de que demano a l’Ajuntament 
que posi les mesures oportunes perquè la gent de baix a mar pugui optar una 
altra vegada a la tarja per poder passar.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat, per les modificacions i tal. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, llavors les esmenes són en el punt u, ajuntar-hi “Renfe”.  En el segon 
treure-li l’actual remodelació.  El tres i quatre unificar-los per sensibilitat amb el 
territori, i ja està, i el cinquè mantenir-lo. 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Enviar-ho. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Que és enviar-ho.  Molt bé.  No, és que abans, quan hem parlat de l’esmena 
no tenies el punt cinc i per si... Bé, no, la Candidatura d’Unitat Popular hi està 
totalment d’acord, era aquest l’esperit, però a més a més l’esperit de la moció 
era que el govern fins i tot pogués anar a Adif amb una moció aprovada pel 
Ple, no presentada pel govern, presentada per nosaltres, dient: güeita, que el 
Ple se’m revolta, vull dir, fes alguna cosa.  Això era la intenció i la intenció era 
reforçar el govern en les seves negociacions o en el seu tracte en Adif i que no 
s’hi veiés implicat negativament.  Si el punt tres i quatre havia estat massa 
negatiu, a nosaltres no ens fa res canviar-ho per sensibilitat amb el territori.  
Però era aquest l’objectiu. 
 
ALCALDE 
 
Entesos.  Doncs, vots a favor de la moció?  
 
 
Es vota la moció, amb les modificacions, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
 
El text aprovat és el següent: 

 
“PRIMER. Demanar a Adif i a Renfe que prioritzin l’aparcament segur de 
bicicletes a l’Estació. 
 
SEGON. Demanar a Adif també la inclusió d’una solució definitiva per al pas de 
veïns, mitjançant un nou pas sota via directe entre Mar i Centre per l’Estació. 
 
TERCER. Demanar a Adif una major sensibilitat vers les demandes del territori, 
per tal d’adequar les actuacions d’aquesta empresa pública a les necessitats 
reals dels usuaris i usuàries de l’Estació de trens.  
 
QUART. Comunicar els acords adoptats a Adif, a Renfe i al Departament 
d’Obres Públiques i Política Territorial de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 
 



 

 

13. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA BONIFICACIÓ DE LA ZONA BLAVA 
PER ALS RESIDENTS A VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDE 
 
La moció número tretze és la de Convergència i Unió sobre la unificació de la 
zona blava per als residents a Vilanova. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Des del Grup Municipal de Convergència i Unió fa temps que venim 
demandant una bonificació a la zona blava de la ciutat. 
 
Atès que estem immersos en una crisi econòmica generalitzada i tenim unes 
tarifes de zona blava elevades (preu/hora). 
 
Atès que les zones blaves han augmentat en els darrers temps i envolten totes 
les zones comercials de la ciutat, de tal manera que és pràcticament 
impossible a anar al centre de la vila a comprar sense haver de pagar o zona 
blava o pàrquing. 
 
Atès que els pàrquings soterrats de la ciutat, que són propietat de la 
companyia VNG Aparcaments, tenen bonificada la primera mitja hora i que la 
zona blava de la façana marítima té un sistema tarifari bonificat per als 
residents. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“Demanar que l’Ajuntament bonifiqui, diàriament, la primera hora d’aparcament 
en la zona blava, als residents del nostre municipi.”  
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora García, Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Des del grup de Convergència i Unió ja fa temps que 
venim demanant al Consell de VNG Aparcaments que es bonifiqui la primera 
hora de zona blava.  No ens hem en sortit i és per això que ara portem aquesta 
moció al Ple.  La zona comercial de Vilanova està molt concentrada al centre 



 

 

de la vila i hi han moltes persones que s’han de desplaçar de zones molt 
llunyanes i que, evidentment, han de venir amb cotxe.  Hi han precedents: mitja 
hora bonificada als pàrquings de la ciutat, als pàrquings soterrats, la zona de la 
façana marítima amb tarifari bonificat per als residents.  Doncs nosaltres, des 
del grup de Convergència i Unió demanem que la primera hora de la zona 
blava de tota Vilanova, però en concret la que envolta el centre de la vila, 
estigués bonificada als residents.  És per això que els demano el vot a favor.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Glòria García.  Senyor Carbonell.  
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, nosaltres diguem-ne, aquesta proposa de Convergència és recurrent, cada 
vegada doncs que aprovem els pressupostos en el marc de la Companyia 
d’Aparcaments doncs sorgeix i diguem-ne ho porten en el frontispici diguem-ne 
de la seva acció de mobilitat, pràcticament diria, eh?, és d’aquelles propostes 
referents seves.  Nosaltres diem, escolti’m, la zona blava està pensada per 
aparcar-hi mitja hora, diguem-ne, la mitja hora en aquesta ciutat és la tarifa, és 
homologable perfectament a qualsevol altra ciutat del país, diguem-ne, la mitja 
hora.  A partir d’aquí saben que comença un escalat diguem-ne de pujades 
tarifàries perquè d’alguna manera el que volem és afavorir la rotació, afavorir la 
mobilitat a través d’això, d’aparcaments del recado, eh?, que en diríem.  
Aquests aparcaments de mitja hora.  Aleshores nosaltres el que estem és 
potenciant les accions diguem-ne per als aparcaments soterrats, és a dir, quan 
els estacionaments han de ser superiors a la mitja hora, és a dir, tres quarts 
d’hora, l’hora, l’hora i mitja, el més propi, diguem-ne, el més... que afavoreix 
més a l’usuari, al conductor, és aparcant als aparcaments soterrats, que tenen 
una tarifa lineal, diguem-ne, que no puja proporcionalment al temps que hi 
aparques.  I sobre aquestes tarifes nosaltres diem des de l’any passat: 
escolti’m, a tots els vilanovins i vilanovines, que entenguin eh?, que fan un ús 
quotidià, té aquest sentit, poden optar mitja hora gratuïta exactament cada dia 
a l’any, els 365 dies de l’any.  Per tant, la política del govern d’alguna manera 
és dir: la zona blava per als recadets de mitja hora, amb possibilitat de més, 
però sabent que hi ha d’alguna manera una penalització tarifària, i utilitzar els 
aparcaments soterrats quan la qüestió se’n va més enllà doncs això, de la mitja 
hora, quaranta-cinc minuts, arriba a l’hora o fins i tot més.  En aquest sentit 
doncs establim campanyes publicitàries, ho saben, mirant de reforçar aquest 
concepte que els explico, de dir: utilitzin els aparcaments soterrats, que no 
penalitzen la tarificació, que estan pensats per aparcar-hi més de mitja hora, i 
que si utilitzen molt sovint, doncs optin a aquesta mitja hora gratuïta que els 
oferim.  Per tant, amb relació a la moció nosaltres no hi podem estar d’acord, 



 

 

diguem-ne que trairia una mica el diseny de la rotació i de la mobilitat tal i com 
l’entenem.   
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Per posicionar els grups, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des del grup de la Candidatura d’Unitat Popular no acabem d’entendre el 
factor resident de Vilanova i la Geltrú, no?, l’entendríem que ningú arribés al 
centre de Vilanova capital comarcal, diguéssim, de comerç o així, i pel fet de 
viure doncs a... que probablement sigui vilanoví i pel fet de viure a Cubelles 
hagi de pagar més que un vilanoví, bé, no ho acabem d’entendre.  La platja 
entenem que és un altre concepte, que és un concepte per taxar el turisme, 
perquè no s’espera de la platja que la gent roti cada mitja hora, perquè sinó 
seria un... bueno, no crec que sigui l’objectiu que els banyistes només estiguin 
vint minuts i surtin corrents de la platja, sinó que creiem que l’objectiu de la 
zona blava és taxar el turisme d’alguna manera i, per tant, rendibilitzar les 
inversions que Vilanova fa en turisme i en platges, etc. Però en canvi al centre 
no ho veiem així, entenem que l’objectiu és rotar i per tant les bonificacions als 
residents no les entenem.  Pensem que han de ser per a tots iguals.  Potser sí 
que la reflexió que faríem en general és que no és cert tampoc que les zones 
blaves de Vilanova s’equiparin en preus a la resta de zones blaves del país ni 
arreu de l’Estat espanyol, no és cert.  Podem discutir si és millor o pitjor, però 
estan per sobre, eh?, estan per sobre.  Vull dir, hem fet comparatives llargues i 
llargues, i hem buscat ciutats, i hem remenat ciutats més o menys del mateix 
volum de població, i més grans, i més petites, més turístiques, menys 
turístiques, i més turístiques sobretot, eh?, hem mirat a Donosti, que se suposa 
que és el metre quadrat més car de l’Estat espanyol, i són més cares que a 
Donosti, són més cares que a molts altres llocs.  Això sí que és cert; per tant, 
nosaltres no ens oposaríem a que es replantegés el preu de les zones blaves 
lleugerament a la baixa en general, sense tenir en compte, sobretot si estem 
parlant del centre de Vilanova, si un és resident o no és resident. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, jo sí que sé lo que és un resident, que és la 
persona que viu, que viu constantment en una ciutat, i en el cas de Vilanova 
paga l’impost de circulació i tots els tipus d’impostos a la seva ciutat.  I les 



 

 

multes, per cert, és veritat.  I les multes.  I els de fora també, no?, però els de 
fora vénen quan volen o quan poden, o quan han de fer alguna cosa, no?  Per 
això a nosaltres també ens agrada diferenciar entre el que són residents i no 
residents.  I ens agrada diferenciar també postures com... bueno, que jo ja 
agraeixo que tothom reflexioni i es plantegin doncs la necessitat d’abonar als 
residents en les zones blaves des de que existeix l’empresa municipal.  N’hi 
han d’altres com nosaltres que ho venim fent des de que es van posar les 
zones blaves, no?, en si mateixes.  I així doncs al juliol del 2001 vam presentar 
nosaltres una moció, en la qual doncs el regidor que n’hi havia a llavores 
competent en les zones blaves va dir que estava completament d’acord, però 
que no era el moment, perquè n’hi havien poquetes, 2001.  Ho vam tornar a fer 
al setembre del 2005 –estava el mateix regidor- i llavors donde dije digo, digo 
que a seguir pagando.  Que no va donar cap alternativa, que és veritat, que sí, 
que va dir això al 2001 però que li donava lo mateix.  I més o menys va anar 
així.  I es van gairebé quinduplicar el número de places de zona blava, però és 
igual, al juliol del 2008 la vam tornar a presentar nosaltres i gairebé ja s’havia 
multiplicat per deu, o per quinze les zones blaves que havien respecte al 2001.  
No, no, és una realitat, eh?, és quan es va terminar lo del passeig Marítim i es 
va aprovar aquesta moció, es va aprovar aquesta moció i com a resultat... i 
clar, em preocupa que no es recordi d’això el regidor que la va defensar, que a 
la seva exposició de motius de perquè ho recolzarà doncs ha fet algo 
completament diferent, i la va recolzar dient doncs que era veritat i que 
mirarien una fórmula, i com a conseqüència d’això va venir l’abonament de 
trenta minuts als aparcaments subterranis.  Està a l’acta, eh?, està a l’acta.  
Com a conseqüència d’això va venir lo de l’abonament de 30 minuts, no?  Per 
lo qual doncs nosaltres insistim perquè només és una ratificació de lo que 
hauria de ser la moció que es va aprovar al juliol del 2008, i el que sí que 
demanem és que si finalment doncs l’equip de govern té a bé doncs complir 
amb aquesta moció i la del 2008, ampliï també l’abonament als residents al 
passeig Marítim durant tot l’any.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies.  És cert que la gent o que la política municipal, o que l’equip de 
govern pretén que la gent aparqui als pàrquings soterrats, però també és cert, i 
això ja s’ha argumentat moltíssimes vegades als consells de VNG 
Aparcaments.  Ningú no pensa en les mares que es desplacen amb nens 
petits, no compren en mitja hora, senyor regidor, no compren en mitja hora, 
necessiten més temps, i necessiten tota una infraestructura de cotxets, de 
muntar, desmuntar, posar la criatura i tal.  I pujar i baixar rampes o esperar els 



 

 

ascensors dels aparcaments, miri, cregui’m, és francament una tasca que 
potser moltes persones no tenen perquè aguantar.  I aparcar a la zona blava 
de Vilanova és car.  Jo... vostè no ho sé, però jo en mitja hora no compro quan 
vinc al centre.  Potser és que m’entretinc més.  Potser sí que la rotació de la 
zona blava és la que està pensada perquè en mitja hora un plis plas i fer-ho, 
però bueno, hi ha gent que necessita més temps.   
 
I en quant a lo dels residents ho tenim clar, nosaltres entenem residents els 
que viuen a Vilanova i paguen els seus impostos, i paguen molts impostos per 
la via pública i pensem que a més a més pagar després zona blava, doncs 
home, és una mica excessiu i podien tenir una bonificació.  I estem defen 
aquesta moció i és veritat que és un tema recurrent als consells, però l’hem 
elevat ara a moció per la situació econòmica en la que estem vivint.  El comerç 
està patint la crisis, tothom està reajustant despeses, fins i tot el regidor 
d’Economia i Hisenda ens deia que el pressupost era un pressupost de 
contenció, però que bueno, que havíem acabat amb no sé què i que teníem 
moltes multes.  Reinvertim aquestes multes que gràcies a la Diputació 
cobrarem en bonificar una hora de pàrquing, perquè moltes multes es posen 
per la zona blava.  Que abans tenies la possibilitat de treure un tiquet, passés 
el temps que passés, i anul·lar la multa; ara, quan passa d’una hora, pagues 90 
euros de multa.  Llavors, bueno, aquestes multes també podrien reinvertir en la 
zona blava, com que l’ànim no és de recaptació, o recaptatori, doncs que 
reinverteixin en bonificar.  Gràcies. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Óscar, ja portem uns anys amb la qüestió, diguem-ne, i crec que, home, la 
voluntat és precisament això, reconèixer quan un grup doncs proposa coses, el 
que passa que avui ha estat especialment recurrent la... les valoracions del 
vostre grup, diguem-ne, amb referència a quan jo vaig dir alguna cosa, eh?, tot 
un clàssic en aquest Ple.  Efectivament, al 2008 va haver-hi una moció, que va 
ser aprovada i que finalment doncs va provocar doncs una mesura crec tan 
favorable com la que tu has esmentat.  Sí, sí, cap problema en reconèixer-ho, 
les coses són com són.  Aquesta moció en concret parla molt concretament 
de... diguem-ne, no obre el debat de la rotació, de la mobilitat, no, no és un 
menysteniment de la moció, és una qüestió molt concreta.  Escolti, gratuïtat 
una hora, eh?, i aquí ens estem centrant.  Per això, escolti’m, nosaltres els 
aparcaments soterrats, quan la gent té dificultats, quan els aparcaments es 
preveuen superiors a la mitja hora, 45 minuts, es recomana clarament, i pels 
motius que vostè doncs exposa, els aparcaments... els aparcaments soterrats. 
 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra? Abstencions.  Decau amb 
els... amb l’abstenció de la CUP i el vot en contra del govern. 
 
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) 
   Abstenció: CUP (1)  

 
14. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA RECOLLIDA D’ANIMALS PER PART 

DEL CAAD. 
 
ALCALDE 
 
La següent moció és sobre la recollida d’animals per part del CAAD.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El Grup Municipal de CIU considerem que cal donar més transparència als 
ciutadans sobre el destí final dels gossos i gats del municipi que han estat 
recollits pel servei del CAAD de la Mancomunitat Penedès-Garraf, garantint en 
tot cas que no s’exposa al nivell públic cap dada de cap persona relacionada 
amb una adopció o recuperació d’un animal. 
 
En aquest sentit la moció vol contribuir a ajudar tant el propi CAAD com els 
serveis tècnics de l’Ajuntament a demostrar amb molta facilitat i conforme a la 
legislació vigent, que els animals del municipi han estat ben atesos i han tingut 
un destí adequat. 
 
Per altra banda també creiem que cal exigir una millora del servei de recollida, 
perquè són nombroses les queixes rebudes per part de ciutadans de la nostra 
ciutat que han recollit animals abandonats i que han trobat moltes dificultats 
perquè aquests fossin recollits pel CAAD. 
 
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Que es demani al CAAD que en el termini màxim d’un més reporti 
als serveis tècnics les dades del número de microxip i número de referència del 
CAAD,  dels 139 animals del municipi que han estat recollits al 2009. 



 

 

  
SEGON. Si l’animal ha estat eutanasiat per algun motiu, es demana còpia de 
l’informe veterinari que certifica les raons. 
 
TERCER. Que totes aquestes dades es publiquin a la plana web de 
l’Ajuntament o, en el seu defecte, estiguin a la disposició del qualsevol ciutadà 
que les demani. 
 
QUART. Que s’exigeixi al CAAD una millora del servei de recollida d’animals a 
Vilanova i la Geltrú per tal de garantir un servei de qualitat i eficient.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, parlant amb els grups del govern vam estar valorant la possibilitat –i així 
serà, eh?- de deixar aquesta moció sobre la taula per tal de treballar-la a nivell 
de Comisió, eh?, i buscar les solucions que hem detectat nosaltres dels 
problemes que aquesta moció doncs ha pogut o contempla, no?  Per tant, 
simplement això, dir que es deixarà sobre la taula i que en tot cas, de 
compromís amb el govern, doncs valorarem les accions que s’hagin de dur a 
terme per tal de millorar aquests problemes que nosaltres hem detectat.  
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 
 

PREGUNTES ORALS 
 
 

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 
• Ha dut a terme el Govern Municipal alguna acció per demanar el 

compliment d’horaris als establiments de la ciutat que no els 
respecten? 

 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, preguntes.  Grup Partit Popular.  Senyor Rodríguez. 
 
 



 

 

SANTI RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per atzar avui coincideix que s’ha presentat la 
Memòria del Defensor de la Ciutadania i repassant documentació un ha trobat 
les recomanacions que va fer en l’exercici 2008, i una d’elles feia referència 
explícitament als horaris comercials, i concretament recomanava a 
l’Ajuntament que dugués a terme les actuacions necessàries en aquells casos 
d’una forma clara i ferma, en virtut de les competències que té i pel que fa a 
l’incompliment d’horaris comercials per, concretament deia el defensor, per 
locutoris telefònics i per botigues multipreus.  I és cert que al marge dels 
locutoris telefònics, dels quals ja n’hem parlat, però que també segurament 
poden estar afectats per aquesta normativa d’horaris comercials, sí que hi han 
altres establiments, es constata que hi ha un nombre cada vegada creixent 
d’establiments que obren en horaris que no els està permès, i per tant ens 
agradaria sapiguer, en virtut d’aquesta recomanació del Defensor de la 
Ciutadania, quines han estat les accions que ha dut a terme l’equip de govern 
per tal d’exigir el compliment dels horaris comercials.  Gràcies. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
No, com que són dos minuts... Miri, escolti, des de l’OMIC, i en aquest cas el 
que s’ha fet en la darrera campanya d’horaris comercials s’han visitat 505 
establiments.  D’aquesta quantitat 251 no exhibien el cartell dels horaris 
comercials i 254 sí que exhibien el cartell.  Ara, si vostè la seva fonamentació 
és sobre el tema dels locutoris, quina és la pregunta del tema dels locutoris?  
Bueno, llavors sí que li puc dir en el sentit de que el dia 1 de maig, que és un 
dia que està marcat com a festiu per la Llei i a més a més en la Llei 8/2004, de 
23 de desembre, sobre els horaris comercials, que diu que el dia de cap d’any, 
el dia primer de maig, l’Onze de Setembre i 25 de desembre tots els 
establiments han de romandre tancats, encara que tinguin l’exempcionalitat 
turística.  El dia 1 de maig d’enguany, d’aquest any, la policia local, en la seva 
inspecció, va trobar vuit establiments que estaven oberts, dels quals un d’ells 
es va negar en aquest cas a fer el tancament corresponent i sobre el qual 
l’Ajuntament inicia ja el seu expedient sancionador.  Els citats establiments 
restants doncs van tancar davant la informació rebuda. 
 
SANTI RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No em referia només als locutoris, em referia en general.  És més, la 
pregunta està plantejada en general, perquè aquesta era la voluntat.  Els 
locutoris apareixen en la Memòria del Defensor de la Ciutadania i per això n’he 
fet referència, li feia referència també a botiques multipreu que, doncs celebro 
que hagin hagut aquestes actuacions el dia 1 de maig, però també celebraríem 
que hi haguessin actuacions en altres dies que no són l’1 de maig i en horaris 



 

 

en els quals no està permès obrir.  Perquè continuen havent-hi establiments 
que els horaris doncs els continuen ignorant i continuen obrint en qualsevol 
moment que els hi convé.  Gràcies. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Es fa el seguiment i es fa tot el tema del seguiment dels horaris comercials, 
però miri, hi ha un tema que és el tema de l’informe de les excepcions en 
aquest cas de l’horari general, eh?  Vostè sap allò de les 72 hores i tal com diu 
la Llei es refereix en aquest cas als dies feiners de dilluns a dissabte, que és 
l’article número 1 que marca el d’allò, no?  No obstant, els prestadors de 
serveis són excepcionalitats, ja que poden obrir també en dies festius.  I 
establiments que obren fora d’aquest horari establert queden alliberats de 
l’horari de les 72 hores.  Aquests poden ser, per exemple, els locutoris, les 
barberies, les perruqueries, i per tant es fa i es mira, i com que han de fer 
aquest horari doncs si han de tancar a les 10 de la nit, ho poden fer, però si 
han de fer lo de les 72 hores poden obrir a les 6 de la tarda i poden tancar a les 
12 de la nit.  I això és així, el que passa és que s’està fent un seguiment en 
aquest cas per part de l’OMIC i per part de la policia local, i en el seu moment 
anem obrint els expedients que fagin falta. 
 
 

PRECS 
 
ALCALDE 
 
Anem als precs.  Vinga, el senyor Arrufat, el senyor Ibars. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breu.  Em sap greu no formular aquest prec potser d’una altra forma, però 
bé, ens ha sabut greu rebre, a la mateixa hora que vèiem al carrer la nova 
imatge del servei de recollida d’escombraries.  Ens ha sabut greu i pregaríem 
doncs que la Regidoria, bueno, en aquest cas ja és tard, però en casos similars 
doncs ens enviï abans la informació o passi abans a debat una imatge que ha 
marcar el servei de recollida d’escombraries, doncs probablement durant els 
propers deu anys i ens hagués agradat poder-la discutir.  I em sap greu fer-ho 
en format de prec i no donar possibilitat de resposta al regidor, però bueno, 
només és un prec de per a properes vegades. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Neus, senyora Lloveras. 
 



 

 

NEUS LLOVERAS 
 
El prec, nosaltres demanaríem que l’Ajuntament vetlli per les condicions de 
treball de les empreses subcontractades, i concretament ens referim a que ens 
agradaria que es fes una revisió de les instal·lacions de l’empresa SUFI 
perquè, segons tenim entès, no compleixen les mínimes requisits per 
funcionar.  Gràcies. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, sí?  No, el meu prec, el prec que faig va dirigit al senyor alcalde, que li 
demanaria que prengués les mesures oportunes perquè s’apliqués l’ordenança 
de circulació en la qual, en l’apartat de mobilidat amb bicicleta per Vilanova, 
que es prenguessin les mesures oportunes.  Ho aclariré.  A la rambla, cada dia 
hi ha més gent, perquè fa més bon temps i hi ha més gent passejant, i estan 
arribant a un conflicte entre el personal, la gent que camina a peu, i les 
bicicletes que van per la rambla. En l’aprovació de l’ordenança de circulació hi 
havia un apartat en el qual indicava que quan se sobrepassava tanta cantitat 
de gent es tenien que prendre mesures.  Per lo tant demanaria que es 
prenguessin aquestes mesures.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  S’aixeca la sessió. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
Preguntes Grup Municipal de la CUP 25 de novembre de 2009 
 
ZONES BLAVES 
 

• Quina és la idea que hi ha darrera les zones blaves? 
 
A les ubicacions més cèntriques o amb acumulació de serveis públics, no és 
possible que aparqui tothom. A més, es produeixen sovint greus problemes 
de mobilitat condicionades per la manca d’aparcament en aquestes zones de 
forta afluència de vehicles. 
 
Polítiques encaminades a una major rotació dels vehicles afavoreix que els 
veïns trobin lloc per aparcar fora de les hores de jornada laboral habitual, els 
comerciants s’asseguren que els seus clients puguin aparcar de forma ràpida 
i propera i tota la població es beneficia d’un sistema d’aparcament ordenat. 



 

 

 
• Quins criteris s’han seguit per establir les zones blaves existents 

a la ciutat? 
 
S’han volgut implementar primerament aquelles zones on la forta demanda 
d’aparcament exigia una actuació prioritària: passeig Marítim, plaça del 
Mercat (ara desapareguda), C7, Tetuan, etcètera. Fins l’obertura de les zones 
blaves del c/ de la Unió i dels Jutjats, darreres zones en ser obertes. 
 

• S’està estudiant la ubicació de noves zones blaves? En cas 
afirmatiu, on i quan? 

   
Està aprovada per Ple de l’Ajuntament l’obertura de les zones de: 
 

• Av. Garraf 
• C/ Llibertat 
• Pl. Catalunya 

 
Cap d’elles té data encara. 
 

• A què es deuen les diferències de preus entre les diferents zones 
blaves de la ciutat? 

 
És prioritat política municipal que la zona blava al centre de la ciutat sigui 
exclusivament per fer gestions de curta durada (inferiors a 30 minuts). En 
gestions de durada superior es recomana que s’efectuï l’estacionament als 
aparcaments soterranis de la ciutat. 
 
Per aquest motiu, les zones blaves del centre estan més gravades que les 
més perifèriques, i el seu increment no és lineal, sinó que a partir dels 30 
minuts el seu cost és més car que l’aparcament soterrat. 
 

• A què es deu el fet que les tarifes Vilanova i la Geltrú es trobin 
entre les més cares de tot l’Estat? 

 
No totes les zones són igual de cares. Les zones més cares són les que 
tenen més proximitat al centre i, per tant, possibilitat d’estacionar als 
aparcaments soterrats. 
 

• Per què la diferència de tarifes tan gran entre Josep Coroleu i 
Francesc Macià? 

 
Les tarifes del c/ Josep Coroleu i del c/ Francesc Macià són les mateixes: 
 



 

 

  Centre  
Durada   Tarifa 2009 
   
Mínim 0,30 € 
30m 0,60 € 
1 hora 2,10 € 
1,30 hores 4,00 € 

 
La tarifa que és diferent és la del solar situat davant del CAP del c/Josep 
Coroleu, les tarifes són: 
 

  Solar Coroleu 
Durada   Tarifa 2009 
   
Mínim 0,30 € 
30m 0,50 € 
1 hora 1,55 € 
1,30 hores  
2 hores 3,35 € 

 
Els motius de la diferència són deguts a que la majoria dels usuaris de la zona 
blava del solar de Coroleu van per motius mèdics, pel que s’ha estimat oportú 
una política tarifària menys onerosa i alhora permetre fins a 2 hores 
d’aparcament. 
 

• Per què la diferència de tarifes tan gran entre el passeig de Ribes 
Roges i el passeig Marítim? 

 
El passeig de Ribes Roges només funciona com a zona blava durant els 
mesos d’estiu, i té un caire eminentment familiar i de lleure a la platja. A més, 
no hi ha alternativa d’aparcament soterrat. 
 
En canvi, el passeig Marítim funciona durant tot l’any i l’usuari és un 
consumidor dels serveis de restauració o dels negocis propers i, a més, te 
l’opció d’aparcar a l’aparcament de la Mediterrània. 
 

• Per què es penalitza tant els aparcaments superiors a mitja hora? 
 
Per promoure l’estacionament als aparcaments soterrats, desviant així part 
dels vehicles de la via pública i facilitant un centre urbà cada cop amb menys 
vehicles i més adaptat per als vianants. 
 

• Per què no es fica la clivella de penalització als aparcaments 
d’una hora de durada en comptes dels de mitja hora? 



 

 

 
Perquè es considera que les gestions de curta durada s’han d’efectuar en 30 
minuts. Pels trams superiors, hi ha aparcaments soterrats que cobreixen les 
necessitats s’aparcament. 
 

• Per què es penalitza tant els aparcaments de llarga durada al 
passeig de Ribes Roges durant l’estiu?  

 
La zona de Ribes Roges no està penalitzada. És l’única on el creixement de 
la tarifa és lineal al temps transcorregut. Aquesta tarifa és la més barata de la 
ciutat. 
 
A més, els residents de Vilanova i la Geltrú gaudeixen d’una tarifa privilegiada 
de 0.30 € les 2 primeres hores i s’incrementa aproximadament 0,30 € per 
cada hora posterior. 
 
URBANISME i PATRIMONI 
 

• Quantes i quines llicències de piscines ha donat l’Ajuntament a la 
zona de la punta de Sant Gervasi dins el sector de Santa Llúcia? 

 
Les piscines que hi ha en aquest sector pertanyen a edificacions existents en 
el moment de l’aprovació provisional del Pla Especial de Reforma Interior del 
sector de Santa Llúcia, que va tenir lloc en el Ple de l’Ajuntament del 26 de 
juliol de 1993. Les llicències d’aquestes edificacions es van atorgar entre el 
1963 i el 1978. 
 

• Quines obres està fent, o ha fet, per a l’Ajuntament, l’empresa 
Taller–tres d’arquitectura, en els últims 10 anys? 

 
RELACIÓ TREBALLS DARRERS 10 ANYS 

Promotor: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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REFORMA PLAÇA TACÓ 
 
Carrer València, s/n 

Òscar Valverde 
 

Arqte. Tècnic 

F. Xavier Serra Albet 

PEM: 182.348,53 € 896 m2 2008 

SUBSTITUCIÓ D’UNA COBERTA 
EN EDIFICI ENTRE MITGERES 
(CENTRE CÍVIC DE MAR) 
 
Passeig Marítim, 73 –  
Carrer Carlets, 6-8-10 

Modesto Escribano PEM: 33.492 € 141 m2 2008 

CENTRE CÍVIC I REFORMA DE 
LA PLAÇA DE LES DANSES 
 
C/ Anselm Clavé 
cant. c/ Josep Coroleu 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 
Òscar Valverde/Jordi 

Coll/Joan Giribet 

PEM: 361.344,54 € 275 m2 2008 

ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 
RECONVERSIÓ DE L’ESGLÉSIA 
DELS JOSEPETS EN L’ESPAI 
CULTURAL-BIBLIOTECA 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 

-- -- 2007 

REFORMA DE LA PLAÇA DE LA 
MARINA 
 
Plaça de la Marina 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 
 

Arqte. Tècnic 

F. Xavier Serra Albet 

PEM: 154.124,16 € 
SOTERRAMENT 
CONTENIDORS: 
55.667,73 € 
 
TOTAL: 209.791,89 €

1.062 m2 2006 

ADEQUACIÓ ACÚSTICA I 
LUMÍNICA SALA POLIVALENT DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 
 
Carrer  de l’Escorxador, s/n 

Òscar Valverde PEM: 98.587,97 € 217 m2 2006 

ESTUDI DE VIABILITAT I 
ZONIFICACIÓ D’ESPAIS A 
L’EQUIPAMENT CULTURAL A LA 
MASIA NOVA 

Òscar Valverde -- -- 2006 

REHABILITACIÓ DE LOCAL PER 
A CENTRE DE RECURSOS I 
FORMACIÓ AMBIENTAL 
 
Carrer Bonaire, 1 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 

PEM: 99.844,43 € 216 m2 2005 

DIRECCIÓ D’OBRA 
REMODELACIÓ CENTRE URBÀ I 
REFORMA DELS VOLTANTS DEL 
MERCAT MUNICIPAL 
 
C/ Lleida (entre c/ Recreo i pl. Soler 
i Carbonell) i pl. Soler i Carbonell 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 
 

Arqte. Tècnic 

F. Xavier Serra Albet 

PEM: 506.114,51 € 4.147 m2 2005 

REFORMA CASA MARQUÈS DE 
CASTROFUERTE. CASA 
PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 
 
 
Av. Narcís Monturiol, s/n 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 
 

Arqte. Tècnic 

F. Xavier Serra Albet 

PEM: 729.604,82 € 
SEG-SALUT: 
18.646,62 € 
 
 
TOTAL: 748.251,44 €

1.371 m2 2002 



 

 

 

AMPLIACIÓ DEL MENJADOR AL 
CEIP LLEBETX 
 
 
Partida d’Adarró. Camí de Sant 
Gervasi, s/n 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 
 

Arqte. Tècnic 

F. Xavier Serra Albet 

PEM: 62.367,28 € 129 m2 2000 

REFORMA CASA SANTA 
TERESA 
CASA PATRIMONI HISTÒRIC-
ARTÍSTIC 
 
Av. Víctor Balaguer, s/n,  
cant. c/ Narcís Monturiol, s/n 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 
 

Arqte. Tècnic 

F. Xavier Serra Albet 

PEM: 242.399,29 € 
 
 
 
OBRA SENSE 
EXECUTAR 

542 m2 2000 

PLAÇA DE LA CIÈNCIA 
PLAÇA INTERIOR D’ILLA 
 
Av. Garraf, c/ Puigcerdà, rbla. 
Exposició i rbla. Castell 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 

PEM: 100.588,59 € 2.066 m2 2000 

 
 

ANNEX I 
RELACIÓ dels TREBALLS 

Promotor: ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 

 
OBRA AUTOR PROJECTE P.E.M. SUP. ANY 

REHABILITACIÓ FAÇANES 
BIBLIOTECA-MUSEU VÍCTOR 
BALAGUER 
CASA PATRIMONI HISTÒRIC-
ARTÍSTIC 
 
Av. Narcís Monturiol, 2 

Joan Hernández/ 
Modesto Escribano/ 

Òscar Valverde 
 
 

Arqte. Tècnic 

F. Xavier Serra Albet 

PEM: 261.345,10 € 1.653 m2 2006 

 
• Quina empresa farà les obres de rehabilitació dels Josepets? 

 
  No hi ha constància que s’hagin adjudicat aquestes obres. 
 

• Quina és la composició i les funcions de la Comissió Tècnica del 
Pla Especial i Catàleg de Patrimoni Artístic actual? 

 
El Pla Especial i catàleg del Patrimoni Històric Artístic de Vilanova i la Geltrú 
vigent és el que defineix les funcions de la Comissió de Patrimoni. Igualment, 
el Ple Municipal en data 7 de gener de 2008 va determinar la seva 
composició. 
 

• Des de l’aprovació del Pla especial del Catàleg de Patrimoni 
Artístic vigent, quants expedients sancionadors s’han obert per 
incomplir-lo, i quina ha estat la seva resolució? 

 



 

 

Si es tracta d’incompliments en edificis catalogats en els arxius manuals 
consta un expedient disciplinari corresponent a la fitxa A12 de la plaça Llarga, 
on es va obrir un expedient sancionador. 
 
En els darrers dos anys que s’ha informatitzat el servei, únicament consten: 
un expedient corresponent al rètol de la fitxa A 34, on es va tramitar una orde 
d’execució per a la seva retirada i un altre corresponent al color d’una façana 
del carrer del Correu, on únicament amb les converses amb els tècnics de la 
Comissió de Patrimoni es va resoldre i, per tant, no va ser necessària 
l’obertura d’un expedient sancionador. 
 
De les inspeccions d’ofici o de denúncies presentades no consta cap altre 
expedient iniciat que estigui relacionat amb el Pla de Catàleg de Patrimoni 
Artístic vigent, així com tampoc consta que s’hagi rebut cap avís o 
requeriment des de la Comissió de Patrimoni, a excepció de la comprovació 
d’uns rètols de la plaça dels Cotxes, plaça de Soler i Gustems i carrer de 
l’Aigua, comprovacions que en aquest moment s’han realitzat. 
 
La majoria d’incompliments es resolen directament amb les actuacions que 
porten a terme els membres de la Comissió de Patrimoni i no s’arriba a iniciar 
expedient sancionador. 
 
VARIS 
 

• Quants informes ha encarregat l’Ajuntament a empreses externes 
en la present legislatura? A quines empreses? Per quin import? 
Sobre quines temàtiques? 

 
 
 
CULTURA 

 
1 INFORME 

 
5.000 
+ IVA 

 
Bissap 
Consulting, 
SL 

 
Elaboració del Pla 
Local d’Equipaments 
Culturals 
 

 
SERVEIS VIARIS 
I MOBILITAT 
 

 
NO HI HA 
INFORMES 

   

 
Preguntes Grup Municipal de CiU 8 de març de 2010 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem: 
 
1)  Saber els nom de les entitats i imports dels patrocinis atorgats per 

l’empresa ARIAN a entitats de la nostra ciutat. 



 

 

 
• 45.000 euros al Club Patí Vilanova 

• 50.000 euros es destinaran des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
a projectes de Cultura. 

2) Volem còpia de tots els convenis que va signar l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb mitjans de comunicació durant l’any 2009, i 
els que ja s’han signat fins el dia d’avui corresponents a l’any 2010. 

 
La documentació sol·licitada serà entregada per escrit. 
 
Pregunta Grup Municipal de CiU 26 d’abril de 2010 
 
El Grup Municipal de CIU voldríem saber quantes multes i sancions ha 
posat la policia municipal durant l’any 2009, desglossat per conceptes. 
 
DENÚNCIES ADMINISTRATIVES DE LA POLICIA LOCAL - ANY 2009 
 
Denúncies a la Llei 1/92, de protecció de la seg. ciutadana per tinença d’armes......   7 
Denúncies a la Llei 1/92, de protecció de la seg. ciutadana per tinença i/o  
consum de drogues a la via pública..........................................................................108 
Denúncies Serv. Català de Trànsit (ITV, Asseg., Permís Conduir, etc.).................  357 
Denúncies sobre el Medi Ambient i OOMM sobre Tinença d’animals.....................    67 
Denúncies sobre OOMM de Venda Ambulant, intervenció de gènere.....................   82 
Denúncies sobre infraccions a OOMM diverses......................................................    51 
Denúncies per infraccions urbanístiques..................................................................   22 
Denúncies d’Activitats (Llic. d’obertura, documentació, incompliment llic.,etc.).......   66 
Denúncies per danys a mobiliari urbà......................................................................   48 
Denúncies per ocupació sense permís de la via pública...........................................  15 
Denúncies a propietaris de solars en males condicions............................................    6 
Denúncies a establiments de pública concurrència per incompliment d’horari........   24 
Denúncies a establiments per molèsties de sorolls...................................................  16 
Denúncies per molèsties veïnals...............................................................................  38 
Denúncies per infraccions a l’OOMM del Taxi (No posseir llicència)........................    4  
Denúncies per danys a dependències municipals.....................................................   5 
Denúncies per alteracions de l’ordre.........................................................................  11 
Denúncies per falsificació de tarja de minusvàlid......................................................    7 
Denúncies per incompliment de l’OOMM de Guals (guals no autoritzats)................    5 
Denúncies per abocaments il·legals..........................................................................    5 
Denúncies per efectuar grafits...................................................................................  12 
Altres denúncies (publicitat, venda d’alcohol a menors, etc.)....................................    5  
              TOTAL          961 
                



 

 

 
DENÚNCIES DE TRÀNSIT-2009 
 
Denúncies de trànsit.........................................................................................    19.168 
Denúncies de radar..........................................................................................      6.961
  
 
Preguntes Grup Municipal de CiU 12 de març de 2010 
 
REFERENT A LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA SOBRE LA CONCESSIÓ 
DE LA PISCINA DEL CARRER JOSEP COROLEU 

El Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem:  
 

• Copia de “tots” els documents que hi hagi sobre aquesta 
concessió, incloent les bases del concurs. 

 
Malgrat haver estat entregada la documentació amb anterioritat, adjunt amb la 
present resposta es fa entrega de tota la documentació fotocopiada referent a 
la concessió. 
 
Documents: 
 
-Plec de condicions  i els seus annexos  1, 2, 3 i 4. 
-Contracte 
-Acord ajornament inici de les obres 
-Acord autorització constitució hipoteca 
-Acord ampliació termini concessió 
-Projecte bàsic d’ampliació i reforma de la piscina municipal 
 

• Hi ha hagut alguna modificació dels documents inicials?  
 
Del document inicial les modificacions han estat: 
 
-Modificació del avantprojecte la qual es va reflectir en el projecte definitiu 
-Acord ajornament inici de les obres 
-Acord autorització constitució hipoteca 
-Acord ampliació termini concessió 
 

• Còpia de tots els documents i de totes les modificacions si n’hi ha 
hagut. 

 
Aquest apartat queda contestat pel que s’ha dit anteriorment en el punt 
primer. 
 



 

 

• El GIM que hi ha ubicat en l’actualitat ja estava previst en el 
document inicial o bé s’ha fet una ampliació per encabir-ho? 

 
Entenem que la parada GIM es refereix a les sales de condicionament físic 
amb màquines i a les sales d’activitats dirigides, i cal dir que sí que hi ha 
hagut un increment de superfície respecte al previst inicialment en 
l’avantprojecte segons es desprèn del projecte d’ampliació. 
 

• En el seu cas volem còpia del document complementari que s’ha 
fet.  

 
Aquesta ampliació queda reflectida en el projecte, segons documentació 
entregada en el punt primer. 
 
PREGUNTES SOBRE LA PISCINA REFERENTS A LA DOCUMENTACIÓ 
QUE ENS VAN FER ARRIBAR: 
 
1. La documentació rebuda no té els annexos  1, 2 ni 4 que són:  
 - annex 1  Peritació de l’arquitecte tècnic Sr. Joan Rovira. 
 - annex 2 Avantprojecte de l’arquitecte Sr. Josep A. Dols 
 - annex 4 Relació de personal. 

En relació a la documentació referida als annexos 1,2 i 4 s’adjunten 
fotocòpies al present document. 

2.  La documentació que tenim només parla de la piscina, hi ha també un 
fitness, s’ha ampliat o modificat la concessió? ens diuen que l'única 
modificació és respecte a l’ampliació de la durada del contracte, que 
tampoc em trobat en la documentació que ens han proporcionat. 

Respecte a la primera part de la pregunta s’ha de manifestar que el fitness 
estava present en el Plec de Clàusules i en el contracte de la concessió,  en 
concret en el annex.3.-Pla d’activitats, que inclou sala de condicionament físic 
amb màquines. Per tant, en aquest aspecte ni s’ha ampliat, ni s’ha modificat 
la concessió. Amb relació a la segona part de la pregunta, la modificació del 
termini de la concessió va ser motivat perquè el concessionari va proposar, i 
l’Ajuntament va acceptar segons acord de Junta de Govern Local de 29 de 
juliol de 2008, la modificació per ampliació de l’objecte del contracte (projecte 
d’ampliació), i per tant del programa d’inversions del concessionari, per fer 
front a les despeses motivades per aquesta inversió. La documentació 
entregada en relació amb aquest punt és la següent: 

- Petició per part de Parc del Garraf Sport AIE 
- Memòria econòmica justificativa de l’ampliació sol·licitada 



 

 

- Informe tècnic 
- Informe d’Intervenció 
- Informe jurídic 
- Acord Junta Govern Local de 29 de juliol de 2008 
 
3. On està la documentació que fa referència al FITNESS 

Amb relació a la tercera pregunta cal dir que la documentació referida al 
fitness és la que conté l’annex 3 del Plec de Condicions. 

4. I la documentació de la hipoteca que hi ha sobre de l’edifici de la 
piscina. 

La documentació entregada sobre la hipoteca ve motivada per la possibilitat 
d’utilitzar aquesta figura al Plec de Condicions i a la normativa general 
d’aplicació, per finançar les obres. No cal confondre la constitució d’una 
hipoteca sobre la concessió, que és el que es fa respecte a la hipoteca del bé 
de domini públic, ja que aquest no queda afectat per cap garantia hipotecària.  

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22.10 hores, de 
la qual s’estén la present acta. 
 
 


