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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2009 

 
 
Acta núm. 9 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 27 de juliol de 2009, 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 
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. 
 
No assisteixen el Sr. JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ i la Sra. ARIADNA 
LLORENS I GARCÍA. 
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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 6 de juliol de 2009. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
  
   2. Nomenament de Pabordes Festa Major 2010. 
   3. Nomenament del Sr. JOAQUIM ARRUFAT com a membre del Consell 

d’Administració de l’EPE Neàpolis, en substitució del  Sr. EDUARD 
PINILLA. 

 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
  
   4. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 

Urbana i de l’Estudi de Detall de l’àmbit de les finques núm. 91-93 de 
l’avinguda d’Eduard Toldrà, propietat d’Aplicaciones Electromecánicas 
Gervall, SA. 

   5. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana a l’àmbit del sector de sòl urbanitzable residencial 3.2 de Santa 
Maria de Cubelles (Ampliació).  

 
 MOCIONS 
 
   6. Moció de CIU per ubicar l’estelada en un lloc d’honor la Diada de l’Onze 

de Setembre. 
   7. Moció de CIU sobre la creació de l’àmbit de planificació territorial 

Penedès davant l’aprovació inicial del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona. 

   8. Moció sobre la creació de l’Àmbit de Planejament Penedès.  
   9. Moció de la CUP sobre l’edifici dels antics jutjats del carrer de Sant Joan.  
 10. Moció del PP sobre el finançament de l’Administració local. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
  11. Preguntes del grup municipal de la CUP. 
 
 PRECS 
 
 

   1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2009. 
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ALCALDE 
 
Molt bé.  Bona tarda.  Iniciem la sessió ordinària del dia 27 de juliol... si no hi 
ha res sobre l’acta, doncs la donaríem per aprovada.  
 
I passem al punt número dos... és així, no, lo de l’acta?  Ah, tens alguna cosa.  
Vinga, endavant, endavant, perdona. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Estreno micro.  Que... que l’acta no l’hem pogut llegir.  Es va enviar un 
esborrany la setmana passada que no es podia obrir.   
 
SECRETARI 
 
Està bé dir-ho aquí al Ple... està bé dir-ho aquí al Ple, en comptes de dir: 
“escolta, no he pogut llegir l’acta”.  Haguessin pogut dir que no havien pogut 
llegir l’acta i s’hagués solucionat. 
 
ALCALDE 
 
Sí, el secretari... dues consideracions.  El secretari suggereix que la propera 
vegada que no es pugui obrir, envieu un mail perquè nosaltres no ho podem 
saber.  I... no passa res per aprovar-la al proper Ple, no? 
 
ALBERT SANABRA 
 
... cinc minuts després de la nota de Secretaria, vaig obrir i (...) Ho dic perquè 
per llegir l’acta del Ple hem d’anar a Alexandria, i cinc minuts després de la 
nota de la Núria Martí... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Si només ha estat un problema nostre... 
 
ALBERT SANABRA 
 
No, no, però és que no hauria de ser problema de ningú, perquè com que 
anem a parar en una xarxa comuna, no... però m’estranya. 
 
ALCALDE 
 
De tota manera, l’aprovem al proper Ple i ja està, no hi ha més dificultats.  Si hi 
hagués algun tema que urgentment hagués de ser aprovat per poder 
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desevolupar-se... però si no és així, l’aprovem al Ple del mes de setembre, i 
aprovarem la d’aquest Ple i la del passat. 
 
L’esborrany de l’acta del Ple anterior queda pendent d’aprovació. 
 

   2. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. NOMENAMENT DE PABORDES 
FESTA MAJOR 2010. 

 
ALCALDE 
 
Nomenament de pabordes.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist l'informe presentat pels tècnics de la Regidoria de Cultura relatiu a 
nomenament dels PABORDES 2010, la regidora de Cultura proposa al Ple de 
l’Ajuntament l'adopció del següent acord,  
 
“Considerant el procés previst en el reglament de funcionament de la Comissió 
de Festes, 

S’ACORDA: 
 
“PRIMER. Ratificar els quatre membres escollits pels representants dels 
diferents balls i entremesos de la cercavila de la Festa Major i del Capítol de 
Festes, que a continuació es relacionen: 
       

• XXXXXX 
• XXXXXX 
• XXXXXX 
• XXXXXX 

     
SEGON. Nomenar les següents persones proposades per la Regidoria de 
Cultura: 
  

• XXXXXX 
• XXXXXX 
• XXXXXX 

 
TERCER. Establir el col·lectiu format pels set membres elegits d’acord amb 
els apartats primer i segon d’aquest acord, com a PABORDES DE LA FESTA 
MAJOR 2010. 
  

• XXXXXX 
• XXXXXX 
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• XXXXXX 
• XXXXXX 
• XXXXXX 
• XXXXXX 
• XXXXXX.” 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Si no hi ha paraules... Hi ha paraules?  Pues passem a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

   3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. NOMENAMENT DEL SR. 
JOAQUIM ARRUFAT COM A MEMBRE DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE NEÀPOLIS, EN SUBSTITUCIÓ DEL  
SR. EDUARD PINILLA. 

 
ALCALDE 
 
El següent és el nomenament del senyor Arrufat com a membre del Consell 
d’Administració de l’EPE Neàpolis, en substitució del senyor Pinilla. 
 
El text de la proposta és el següent: 
 
Vista la renúncia del senyor EDUARD PINILLA I BUSQUETS, regidor de la 
Candidatura d’Unitat Popular, el qual formava part com a representant 
municipal del Consell d’Administració de l’EPE Neàpolis. 
 
Vist que ha estat substituït pel senyor JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ, el qual 
va prendre possessió com a regidor el passat dia 4 de maig de 2009. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S’acorda nomenar el regidor senyor JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ com a 
representant de l’Ajuntament a l’EPE Neàpolis, en substitució del senyor 
EDUARD PINILLA BUSQUETS.” 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
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   4. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA I DE L’ESTUDI DE DETALL DE L’ÀMBIT DE LES 
FINQUES NÚM. 91-93 DE L’AVINGUDA D’EDUARD TOLDRÀ, 
PROPIETAT D’APLICACIONES ELECTROMECÁNICAS GERVALL, 
SA. 

 
ALCALDE 
 
I el punt número quatre.  Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana i de l’Estudi de Detall de l’àmbit de les finques 91-
93 de l’avinguda Eduard Toldrà, propietat d’Aplicaciones Electrodomèstiques 
Gervall. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. L’àmbit ocupat per les finques 91-93 de l’avinguda d’Eduard Toldrà es 
correspon amb les finques resultants núm. 10-11 i 12 del Projecte de 
Reparcel·lació del Pla Parcial Industrial Roquetes Subsector III, del Sector 
Industrial Roquetes, desenvolupat amb el Pla General d’Ordenació Urbana de 
20 de maig de 1981, amb vigència fins a la seva revisió, aprovada 
definitivament el 29 de juny de 2001 i publicada en el DOGC el 2 d’agost de 
2001. 
 
D’acord amb l’informe incorporat a l’expedient, elaborat pel cap de Servei 
d’Urbanisme, el vigent Pla General d’Ordenació Urbana classifica l’àmbit com 
a sòl urbà, qualificant-lo de Zona industrial Urbana clau 8, subzona 8a3. 
Aquesta subzona comprèn els Subsectors I, II i III del Sector Industrial 
Roquetes, i s’incorporà al PGO vigent amb la normativa i paràmetres del Pla 
Parcial aprovat en desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana de 
20 de maig de 1981. 
 
II. El dia 16 de setembre de 2002 el Ple de l’Ajuntament aprovà definitivament 
l’Estudi de Detall d’Ordenació de Volums de l’àmbit ocupat per les finques 91-
93 de l’Av. Eduard Toldrà, a instàncies de Calasit, SL, amb l’assabentat de la 
CTUB de 13 de novembre de 2002. Aquest Estudi de Detall concretava la 
volumetria per a materialitzar l’edificabilitat atorgada pel planejament i la 
reparcel·lació per a cada parcel·la seguint les alineacions preexistents i, 
d’acord amb el paràmetres d’ocupació i alçada màxima normatius, que en 
resum i pel conjunt són: sostre edificable de 415,26 m2 st, ocupació en planta 
baixa 75% i en planta pis 25%, alçada màxima de dues plantes amb 8,50 m. i 
gàlib determinat per aquesta alçada i el perímetre de planta segons alineació 
obligada. 
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III. El sol.licitant de la present modificació, “Aplicaciones Electromecánicas 
Gervall, SA”, és propietària i desenvolupa la seva activitat a la finca núm. 87-
89, de l’av. Eduard Toldrà, havent adquirit les finques contigües núm. 91-93 
per a l’ampliació de la seva actual activitat i, segons manifesta en la petició i la 
memòria del document presentat en data 20 de juliol de 2009 (Registre 
d’entrada núm.17669), les necessitats d’espai per a l’ampliació projectada, 
que necessàriament cal ubicar en continuïtat amb l’edifici existent, superen la 
capacitat edificatòria segons el planejament, d’on es deriva la demanda 
d’incrementar l’edificabilitat i l’alçada màximes permeses que facin possible 
l’ampliació. 
 
IV. La proposta de modificació del PGO –que, segons l’informe del Cap de 
Servei d’Urbanisme, també serveix com a modificació de l’Estudi de Detall 
abans esmentat, una vegada s’hagi aprovat definitivament la present 
modificació- es concreta en l’augment del sostre màxim permès de 415,26 m2 

st. fins a 986,37 m2 st., i l’increment del límit màxim actual de dues plantes (PB 
+ Altell), amb una planta més ( P.B. + dues plantes) augmentant l’alçada màx. 
8,50 m. fins a 12 m. Tot això mantenint l’ocupació actual permesa i l’alineació 
obligada per l’Estudi de Detall. 
 
V. D’acord amb l’informe del cap del Servei d’Urbanisme, en funció de l’anàlisi 
del contingut de la documentació aportada, hom considera que: 
 
-  Des del punt de vista de l’ordenació urbanística i, per tant, del resultat 

formal de la implantació de la volumetria proposada, els efectes de 
l’increment del sostre edificable i el conseqüent augment de l’alçada són, a 
criteri del cap de Servei d’Urbanisme, compatibles amb l’ordenació de 
l’entorn, i el seu l’impacte formal i paisatgístic no entren en conflicte amb 
aquest sinó tot el contrari, ja que és una proposta que es materialitza en un 
extrem de la subzona 8a3, formalitzant la cantonada del c/ Eusebi Millan 
amb l’av. Eduard Toldrà i la ronda d’Europa, amb una gran dimensió de 
l’espai públic viari (cruïlla av. Eduard Toldrà amb ronda d’Europa) i amb 
preexistències edificatòries de gran alçada com és el complex Eurocenter. 

 
-  Des del punt de vista de la legislació urbanística, la proposta compleix amb 

les determinacions de l’article 94 de la LU (Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme) sobre 
Modificació de les figures de planejament urbanístic, dimensionant  i 
localitzant un espai lliure públic de cessió i urbanització de 28,55 m2 
equivalents a l’exigència de l’apartat 2 d’aquest l’article  de cedir 5 m2 per 
cada 100 m2 d’increment de sostre no residencial. 

 
-  En compliment dels articles 40.2.c, 117.3 i 118 punts 1 i 4, del RLU (Decret 

30572006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
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d’urbanisme), la proposta dimensiona la cessió del sòl corresponent al 
10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, en 57,11 m2 st., avaluant-
lo econòmicament en 34.266 €, per tractar-se d’una parcel·la única i 
indivisible d’acord amb finalitat de la pròpia modificació (art. 43.3 de la LU). 
Aquest aspecte de la indivisibilitat s’haurà de reflectir expressament en la 
normativa de la present modificació, i en la de l’Estudi de Detall (punts 
1.4.2 i 1.7 de la memòria justificativa), agrupant les parcel·les 10-11 i 12.           

 
-  Es justifica la no obligatorietat de la redacció de l’Informe ambiental i de 

l’Estudi de mobilitat generada, als apartats 1.8 i 1.9 de la memòria. 
 
-  S’aporta una relació de propietaris en compliment de l’exigència de 

l’apartat  94.1-c del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova Text Refós 
de la Llei d’urbanisme (TRLUC),  segons redacció donada per l’art. 11-1c 
del DL 1/07, de mesures urgents en matèria urbanística, relativa a la 
relació de propietaris i titulars de drets reals de les finques afectades 
durant els darrers 5 anys. 

 
Per tot l’exposat, el cap de Servei d’Urbanisme informa favorablement el 
document presentat, als efectes de la tramitació de l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana a l’àmbit de les 
finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, a instàncies d’”Aplicaciones 
Electromecánicas Gervall, SA”. 
 
VI. 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. 
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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.  

 
VII. 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 al document tècnic de Modificació, la present modificació de PGO 
comporta, dins l’àmbit assenyalat en trama al plànol núm. UR05, la suspensió 
de la tramitació de qualssevol plans urbanístics derivats i d’instruments de 
gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències que no compleixin amb la totalitat dels paràmetres, tant de la 
normativa vigent com de la proposada, és a dir, que sí es podran atorgar 
llicències sempre que compleixi amb la totalitat de la normativa actual del 
PGO i de l’Estudi de detall per a l’ordenació de volums que hi ha actualment, i 
que a la vegada també compleixi amb la totalitat de la proposta que es 
presenta amb el dit document tècnic de modificació.  
 
Tot això en compliment dels objectius determinats en 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 els articles 72.1 i 71.3 del DL 1/2005 i l’article 103.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, els efectes d’aquesta suspensió tindran una durada màxima de 
dos anys, comptadors a partir de la data de la seva publicació al BOP, i 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). 
 
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 
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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. 
 
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, d’acord amb l’informe del cap de Servei d’Urbanisme, no 
són d’aplicació cap d’aquests extrems, en atenció a l’objecte de la modificació.  
 
VIII. 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  l’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). 
 
Per tot l’exposat, vist el document de Modificació puntual de PGO, presentat a 
instàncies d’“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”, segons document 
redactat per Ricard Font i Marc Pascual, arquitectes, per al tràmit d’aprovació 
inicial; així com l’informe favorable del cap del Servei d’Urbanisme i 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 PGOU de Vilanova i 
la Geltrú a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, a 
instàncies d’“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”, segons document 
redactat per Ricard Font i Marc Pascual, arquitectes, de conformitat amb 
l’informe favorable del cap del Servei d’Urbanisme. 
 
SEGON. 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 al document tècnic de Modificació, la present modificació de 
PGO comporta, dins l’àmbit assenyalat en trama al plànol núm. UR05, la 
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suspensió de la tramitació de qualssevol plans urbanístics derivats i 
d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament 
de totes aquelles llicències que no compleixin amb la totalitat dels paràmetres, 
tant de la normativa vigent com de la proposada, és a dir, que sí es podran 
atorgar llicències sempre que compleixi amb la totalitat de la normativa actual 
del PGO i de l’Estudi de detall per a l’ordenació de volums que hi ha 
actualment, i que a la vegada també compleixi amb la totalitat de la proposta 
que es presenta amb el dit document tècnic de modificació. 
 
Tot això en compliment dels objectius determinats en 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 els articles 72.1 i 71.3 del DL 1/2005 i l’article 103.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, els efectes d’aquesta suspensió tindran una durada màxima de 
dos anys, comptadors a partir de la data de la seva publicació al BOP, i 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). 
 
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. 
 
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 i 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Si el tràmit de 
publicació del present acord coincideix totalment o parcialment amb el mes 
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d’agost, s’estarà al que estableix la Disposició Addicional Setena del dit Text 
refós.    
 
QUART. Notificar el present acord a Aplicaciones Electromecánicas Gervall, 
SA, així com a la relació de propietaris incorporada en el document objecte 
d’aprovació inicial, d’acord amb l’establert a l’art. 94.1.c del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, segons redacció donada  pel DL 1/2007, de mesures urgents 
en matèria urbanística.  
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat a 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 
 
Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, en aquest punt el que portem a votació és la 
possibilitat que l’empresa Aplicaciones Electromecánicas Gervall, Societat 
Anònima, doncs pugui ampliar les seves... la seva sòl d’activitat amb una... a 
través d’una... del que és l’estudi de detall que ja recollia el Pla General, però 
ampliant-lo en la mesura que guanya més espai i, per tant, doncs tenen més 
possibilitats de desenvolupar les seves activitats que, com saben doncs és una 
empresa situada... creada a la nostra ciutat, i que... que genera doncs una 
activitat econòmica notable.  Bé, la modificació que presentem és l’aprovació 
inicial, possibilitant de que pugui haver-hi un augment en l’edificació, és a dir, 
en la... hi havia... són 400 metres quadrats el que permetia el planejament i ara 
passaria a ser 986 metres quadrats, és a dir, abans era planta baixa i altell i 
ara és planta baixa i dues plantes.  Segons la Llei d’urbanisme, que és el que 
marca... que regula doncs la nostra ordenació urbanística, aquest tipus 
d’activitats doncs cal fer una cessió d’espai, en aquest cas de fet l’increment és 
tan petit que el que es fa és un increment de metres d’espais lliures, de 28 
metres, 5 metres quadrats per cada 100 de metres de sòl, i després una... 
hauríem de... un aprofitament urbanístic que augmenta i que s’ha valorat en 
una quantitat d’euros que puja a 34.266 al final de tot aquest procés. 
 
És una qüestió que s’ha plantejat a la Comisió Informativa, s’ha explicat 
abastament i entenem que està justificada la informació, la tramitació per part 
de l’empresa i, per tant, els demano el seu vot favorable. 
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ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres hi hem estat donant moltes voltes i a la Comissió 
Informativa de divendres vam estar fent doncs totes les preguntes que crèiem 
pertinents per saber fins a quin punt doncs no hi havia cap tracte de favor en 
aquesta empresa perquè pogués ampliar, a través d’aquesta modificació 
puntual del Pla General, doncs les seves instal·lacions.  I finalment, amb totes 
les explicacions que ens han donat, em sembla que és correcte, que 
diguéssim, que rep el mateix tracte que podria rebre qualsevol altra empresa 
que presentés doncs les mateixes condicions, les mateixes demandes i, per 
tant, el vot favorable de la CUP. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Si no hi ha més qüestions, passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
  
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
Després de la votació, a les 18.08 hores, surt de la sala el senyor JOSEP 
TOMÀS ÁLVARO. 
 

   5. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA A L’ÀMBIT DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE 
RESIDENCIAL 3.2 DE SANTA MARIA DE CUBELLES 
(AMPLIACIÓ).  

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número cinc, que és aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla General a l’àmbit del sector de sòl urbanitzable residencial 3.2 
de Santa Maria de Cubelles. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent. 
 
I. D’acord amb l’informe incorporat a l’expedient, elaborat pel cap de Servei 
d’Urbanisme, el vigent Pla General d’Ordenació Urbana, de 29 de juny de 
2001, classifica l’àmbit de 8,22 Ha com a sòl urbanitzable del segon 
quadrienni amb el nom de  SECTOR RESIDENCIAL 3.2  STA. MARIA DE 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

CUBELLES (AMPLIACIÓ), qualificant-lo com a subzona de desenvolupament 
residencial d’intensitat 5 (clau 14e), amb l’objectiu de completar la urbanització 
de Santa Maria de Cubelles, proporcionant-li una millor entrega amb el SNU, i 
garantir les connexions urbanes a traves del torrent de Santa Maria. En 
aquesta subzona, per la seva baixa densitat, no es determinava com a les 
subzones 14a a 14d, l’obligació de destinar part dels habitatges a HPO+HPT.  
 
Segons dit informe, els successius canvis legislatius motiven la present 
modificació puntual, que té per objecte l’adaptació de la fitxa establerta pel pla 
general per al Pla Parcial de Santa Maria de Cubelles, pel que fa bàsicament 
al paràmetre de densitat, als efectes de fer viables els requeriments de la 
legislació vigent en matèria de reserva de sòl per a la construcció d’habitatges 
de protecció pública. 
 
II. La tipologia obligatòria establerta pel planejament general per al Pla Parcial 
de Santa Maria de Cubelles d’habitatges unifamiliars aïllats, amb parcel·les de 
400 m2 i sostres edificables de més de 160 m2 per habitatge, no és adequada 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública. 
 
Actuant sobre la tipologia edificatòria permesa en el sector, s’estableixen i es 
milloren objectius ambientals tals com: minimitzar el consum del sòl i 
racionalitzar-ne l’ús, millorar la integració en el paisatge, minimitzar els efectes 
sobre la qualitat de l’aire, fomentar el reciclatge i la reutilització de residus, 
mantenir el cicle natural de l’aigua,  etc. 
 
El criteri únic d’aquesta modificació serà l’increment del nombre màxim 
d’habitatges i l’admissió d’habitatges plurifamiliars exclusivament per ser 
destinats a habitatges protegits, sense augmentar l’edificabilitat màxima ni 
modificar els espais de cessió obligatòria establerts pel planejament vigent, 
sempre que es compleixin les condicions de cessions mínimes establertes en 
l’article 94.3 de la la LUC per a aquest tipus de modificacions de planejament. 
  
III. Segons el ressenyat informe del cap de  Servei d’Urbanisme, en funció de 
l’anàlisi del contingut de la documentació aportada hom considera que: 
 
-  Des del punt de vista de l’ordenació urbanística i, per tant, del resultat 

formal de la futura implantació, mitjançant el desenvolupament del PPO 
corresponent, de la volumetria resultant de la modificació proposada, pels 
efectes de l’increment de la densitat i l’admissió de l’ús d’habitatge 
plurifamiliar (sense augment de l’alçada màx. de PB+2PP) són, a criteri del 
cap de Servei d’Urbanisme, compatibles amb l’ordenació i la tipologia de 
l’entorn, i el seu l’impacte formal i paisatgístic i no entren en conflicte amb 
aquest.  

 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

-  Tot i això, caldrà tenir en compte que l’obligatorietat establerta per al pla 
parcial de determinar una edificabilitat complementària de caràcter 
obligatori per als usos 5 i 6 de 0,01 m2st/m2, com a mínim, caldrà 
augmentar-la fins al 0,02 m2st/m2, com a mínim, en funció de les 
necessitats derivades de l’increment del nombre d’habitatges i les 
dotacions actuals de la zona de Sta. Maria.   

 
-  Així mateix, cal tenir en compte que la proposta d’avanç d’ordenació del 

Pla Parcial Urbanístic que es conté en la proposta de resolució del 
Departament de Medi Ambient, sobre l’Informe ambiental de la modificació, 
en referència a la subjecció a avaluació ambiental dels plans parcials 
urbanístics, i les referències a alternatives de localització d’espais lliures i 
equipaments, no tenen cap valor normatiu, mantenint-se vigent la proposta 
indicativa del PGO assenyalada al full 5-B de la sèrie C. 

 
-  Pel que fa a les propostes de millora resultants de l’estudi de Mobilitat 

generada, a més de manifestar que “cal, per tant, que l’estudi de mobilitat 
desenvolupat en el pla parcial estudiï la millora del servei, que passa per la 
prolongació de la ronda Amèrica, que possibilitaria aquesta connexió de 
les línies de bus urbà existents (L3 i L4) o, com a mínim, facilitaria l’accés 
ciutadà a la parada més propera de l’àmbit d’estudi”, i que “és 
absolutament necessari que les polítiques municipals tendeixin a 
minimitzar el percentatge de moviments en vehicle privat interiors i 
exteriors a la població...”, cal fer esment que, en el seu cas i com a 
conseqüència de l’estudi de Mobilitat generada del PPU, caldrà avaluar la 
necessitat de noves parades de transport públic. 

 
-  Des del punt de vista de la legislació urbanística, la proposta compleix amb 

les determinacions de la LU (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme) sobre Modificació de 
les figures de planejament urbanístic, i l’article 118 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, incorporant la següent documentació:  

 
• Justificació de la conveniència de la modificació i de les noves 

determinacions. 
• Identificar i descriure, en la documentació gràfica i escrita, les 

determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 
• Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació 

corresponents, les determinacions que s‘introdueixen amb la 
modificacions i que substitueixen les precedents. 

• Justificar el compliment de les reserves de sòl per a espais lliures i 
equipaments (art.94LU). 

• Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada (art. 71 RLU). 
• Informe de Sostenibilitat Econòmica. 
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• Memòria Social. 
• Informe de Sostenibilitat Ambiental (art. 70 RLU). 

 
Per tot l’exposat, el cap de Servei d’Urbanisme informa favorablement el 
document presentat, als efectes de la tramitació de l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana a l’àmbit del sector 
residencial 3.2 Sta. Maria de Cubelles (ampliació), tenint en compte l’esmentat 
als punts relatius a l’augment fins al 0,02 m2st/m2, com a mínim d’edificabilitat 
complementària de caràcter obligatori per als usos 5 i 6, el manteniment de la 
vigència de la proposta indicativa del PGO assenyalada al full 5-B de la sèrie 
C, i la incorporació de si com a conseqüència de l’estudi de Mobilitat generada 
del PPU caldrà avaluar la necessitat de noves parades de transport públic, 
respectivament. 
 
IV. 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.  
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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, sobre tals aspectes, cal estar al que es diu a l’informe del 
cap de Servei d’Urbanisme, així com al propi contingut del document de 
modificació de PGO que és objecte del present expedient.  
 
V. 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), la present 
modificació de PGO comporta, dins la totalitat de l’àmbit objecte d’aquest 
expedient, la suspensió de la tramitació de qualssevol plans urbanístics 
derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de 
l’atorgament de totes aquelles llicències que no compleixin en ambdós 
supòsits amb la totalitat dels paràmetres, tant de la normativa vigent com de la 
proposada en la modificació.  
 
Tot això en compliment dels objectius determinats en 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 i 71.3 del DL 1/2005 i l’article 103.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, els efectes d’aquesta suspensió tindran una durada màxima de 
dos anys, comptadors a partir de la data de la seva publicació al BOP, i 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). 
 
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 
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es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
VI. 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). 
 
Per tot l’exposat, vist el document de Modificació puntual de PGO, presentat a 
instàncies de “Promoció Industrial Vilanova, SAM”, en representació de la 
Junta de Compensació provisional del sector, segons document redactat per 
José González i Ramón Vila, arquitecte de Taller d’Arquitectura i Territori, SL, 
per al tràmit d’aprovació inicial; així com l’informe favorable del cap del Servei 
d’Urbanisme i 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 PGOU de Vilanova i 
la Geltrú a l’àmbit del sector residencial 3.2 Sta. Maria de Cubelles (ampliació), 
a instàncies de “Promoció Industrial Vilanova, SAM”, en representació de la 
Junta de Compensació provisional del sector, segons document redactat per 
José González i Ramón Vila, arquitecte de Taller d’Arquitectura i Territori, SL, i 
de conformitat amb l’informe favorable del cap del Servei d’Urbanisme. 
 
SEGON. 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), la 
present modificació de PGO comporta, dins la totalitat de l’àmbit objecte 
d’aquest expedient, la suspensió de la tramitació de qualssevol plans 
urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així 
com de l’atorgament de totes aquelles llicències que no compleixin, en 
ambdós supòsits, amb la totalitat dels paràmetres, tant de la normativa vigent 
com de la proposada en la modificació.  
 
Tot això en compliment dels objectius determinats en 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. 
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De conformitat amb els articles 72.1 i 71.3 del DL 1/2005 i l’article 103.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, els efectes d’aquesta suspensió tindran una durada màxima de 
dos anys, comptadors a partir de la data de la seva publicació al BOP, i 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). 
 
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. 
 
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 i 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Si el tràmit de 
publicació del present acord coincideix totalment o parcialment amb el mes 
d’agost, s’estarà al que estableix la Disposició Addicional Setena del dit Text 
refós. 
 
QUART. Notificar el present acord a Promoció Industrial Vilanova, SAM”, en 
representació de la Junta de Compensació provisional del sector.  
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat a 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  
 
Molt bé. 
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JOAN MARTORELL 
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde.  Aquesta també és una qüestió que hem 
explicat també en diferents sessions de la Comisió Informativa.  Com saben, el 
nostre planejament és un planejament que té una certa antiguitat i que, per 
tant, no recull algunes de les incorporacions normatives, com és la Llei 
d’urbanisme i el Reglament de la Llei d’urbanisme, i el Decret de mesures 
urgents, en alguns aspectes, és a dir, sí que les recull, però cada vegada que 
hi ha la possibilitat de desenvolupar algun sector de la nostra ciutat, doncs s’ha 
d’adaptar a aquest marc normatiu que ha anat apareixent l’any 2005, al 2006 i 
al 2007.  En aquest cas el nostre Pla General té un... recull un sector que és 
Santa Maria, ampliació de Santa Maria de Cubelles, que no recull la possibilitat 
de fer habitatges de protecció oficial.  Segons la grandària de la nostra ciutat, 
doncs hi ha una obligació de dedicar aquest espai un 20% d’habitatge de 
protecció oficial general, un 10% de concertat i un 10% de concertat català i, 
per tant, en aquella previsió que es va fer en el seu dia en el Pla General, 
doncs cal adaptar aquesta normativa.  Aquí el que fem és, amb els mateixos 
metres de sostre, els 20.550, el que fem és possibilitar que hi hagi aquest 
habitatge de protecció oficial i, per tant, canviar a augmentar la densitat, és a 
dir, passa d’haver-hi 15 habitatges per hectàrea a 21 habitatges per hectàrea, 
sense augmentar el sostre, i això vol dir doncs seguir aquella pauta de dir 
aprofitem el sòl per, doncs, incrementar densitats i, per tant, doncs, aprofitar 
que ja que hi ha alguna possibilitat de desenvolupar sectors, doncs que 
aquests sectors siguin més plens, perquè el sòl doncs és un bé escàs. 
 
En principi, aquesta és la modificació que es planteja en l’aprovació inicial i, per 
tant, doncs, el que els proposem és modificar el planejament d’aquest sector 
per tal de poder adaptar doncs aquest sòl, aquests metres de sòl, perquè hi 
càpiga l’habitatge de protecció oficial, tant general com concertat, com 
concertat català.  El sector preveia unes parcel·les de 400 metres quadrats, 
amb habitatges de 166 metres quadrats i, per tant, això és totalment... entra en 
conflicte amb el que és l’habitatge de protecció oficial i, per tant, ens veiem 
amb l’obligació d’adaptar aquest planejament.  Per tant, els demano el seu vot 
favorable. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, des de... des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular, anunciem el nostre vot en contra, per diferents raons.  La primera, 
perquè... la primera, la de més actualitat és perquè portem a la CUP, imagino 
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que als altres grups també, doncs un mes i mig revisant el Pla Territorial 
Metropolità, que ja trobem que doncs en moltes de les seves previsions no 
s’adiu en absolut a un model de país, ni a un model de territori en el que la 
CUP hi pugui estar d’acord.  Però el que ens trobem en aquest sector, que ara 
no està urbanitzat, però que quan s’urbanitzi sí que passarà, és que talla el 
corredor que puja de la Platja Llarga, a través de la prolongació de la... bueno, 
de la prolongació i de l’encaixament, diguéssim, amb la... amb la ronda 
Amèrica, i pensem, doncs que, per comptes de fer aquestes aprovacions, el 
que hauria d’estar fent el govern és, en tot cas, revisar el Pla General per 
adaptar també els sectors a urbanitzar, doncs al ritme de la urbanització i de 
creixement econòmic que hi ha ara, que és molt menor del que hi havia abans, 
i protegir així un model de Vilanova que a més a més respecti un dels principis 
que en teoria marquen doncs un dels principis rectors del Pla Territorial 
Metropolità, que ens agradarà veure si es compleix o no, que és el de... el de 
concentració urbana i, per tant, un urbanisme que vagi del centre cap a fora, si 
s’ha d’urbanitzar i, si és necessari, i no pas una ampliació de les urbanitzacions 
existents, cosa que trobem que no s’adiu amb cap dels principis ni ecologistes 
ni d’equilibri territorial, ni de res que pugui suposar un creixement equilibrat de 
Vilanova i d’acord amb les seves necessitats i no amb les necessitats d’altres... 
d’altres capitals i de models econòmics determinats amb els quals no hi estem 
d’acord, com bé podeu imaginar. 
 
Tampoc estem d’acord en promocionar i en seguir donant, bé, no el suport, 
però deixar que vagi avançant un model... un model urbanístic que promogui 
les cases unifamiliars, per tant, les urbanitzacions.  I si estem a favor doncs 
que el principi de concentració urbana no sigui tan sols que creixi 
urbanísticament des del centre cap a fora, i sempre mantenint un nucli urbà 
cohesionat, sinó que a més a més no es faci en horitzontal d’aquesta forma.  
Per tant, no hi hagi aquestes cases de 166 metres quadrats.  La modificació 
justament sí que amplia la densitat, però hem decidit des de la Candidatura no 
donar suport en aquesta modificació justament perquè estaríem tolerant doncs 
que aquesta urbanització, aquest sector de Santa Maria de Cubelles, continuï 
el seu curs legal cap a la seva construcció, construcció de la que estem en 
contra per aquests principis que hem explicat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Vagi per davant el nostre vot a favor.  No obstant, 
volem deixar... indicar de que, tal com es va parlar a la Comisió Informativa, no 
hem sapigut veure a l’expedient el número d’habitatges.  A la Comisió 
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Informativa es va parlar de passar de 120 habitatges de 166 metres quadrats 
de construcció, a 74 habitatges de 166 metres quadrats i 98 de protecció 
oficial.  Llavorens a nosaltres s’agradaria que el quadre que es va ensenyar a 
Comisió Informativa, formés part de l’expedient.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Ibars.  Senyor... 
 
JOAN MARTORELL 
 
Perdó, perdoni, senyor Ibars.  Bé, sobre aquesta qüestió no tinc cap 
inconvenient, perquè hi figuri.  Ja consultaré a veure exactament aquests... de 
fet, el que fem és una modificació dels paràmetres a partir d’uns metres i en 
què s’anava amb un suport.  El que els vam ensenyar era una explicació de 
com anirien distribuïts.  El que ja esbrinarem, a més tenint en compte que és 
aprovació inicial, si convé doncs esmenar aquesta possibilitat i adjuntar-hi 
aquest quadre que feia el desglòs de... el repartiment d’aquests habitatges, 
que és veritat que han passat de 123 a 172, augmentant la tipologia de 
protecció oficial i, per tant, mirarem d’adjuntar-ho, sinó ja ho passarem a 
consideració del proper Ple. 
 
I sobre una altra qüestió, jo, sobre el corredor... no és... no es parla en cap cas 
de la desaparició d’aquest corredor verd, sinó simplement d’una proposta 
d’ampliació que recull el nostre Pla General i que per tant, doncs, hi ha una 
ocupació de sòl que el que s’ha de fer és el màxim de sostenible possible i ja 
no es parla d’ordenació, per tant, allò que valorarem avui és simplement els 
paràmetres, l’ordenació ha de ser la millor que permeti doncs fer la transició 
entre habitatge unifamiliar, que ara és el que és allà a Santa Maria de 
Cubelles, amb sòl no urbanitzable, i s’ha de mantenir aquest corredor que 
permeti anar des de pràcticament la Platja Llarga fins al voltant, entre Santa 
Maria de Cubelles i el Fondo Somella i arribar fins a l’autopista.  S’ha de 
garantir, perquè és que no està previst que estigui... que estigui unit.  Altra 
cosa és que tots els corredors tenen... o els passen carreteres, o els passen 
vies, etc., lo que s’ha de fer és de la millor manera possible per garantir 
precisament que facin de corredor i no facin de barrera, eh?  Aquí no es 
posava a consideració, entenc el plantejament més de fons que fa la CUP, 
però que en aquest cas el que sí que hi ha és un planejament que tenim vigent, 
no es parla d’ordenació.  De fet, es té molt en compte que s’ha de facilitar que 
tant per la banda de Cubelles, de Santa Maria de Cubelles, com pel Fondo 
Somella, hi ha d’haver... s’ha de garantir aquest pas, perquè és indispensable 
perquè sobrevisqui la natura que hi ha a banda i banda d’aquestes 
urbanitzacions, però que les tenim i tenen una configuració doncs que no és 
d’ara, que probablement no les faríem, però aquest és el planejament que 
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tenim.  Intentem que aquest sòl tingui més densitat per a això, per promoure 
doncs que tingui més vida i per tant doncs facilitar aquesta vida mateixa en el 
mateix barri, que actualment allà, de serveis, pràcticament no n’hi ha i la 
mobilitat és una mica complicada.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova 
amb el vot en contra de la CUP i el vot a favor de la resta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  VOTS A FAVOR: PSC, CIU, PP i ICV-EA (21) 
  VOT EN CONTRA: CUP (1) 
 
Després de la votació, a les 18.17 hores, torna a la sala el senyor JOSEP 
TOMÀS ÁLVARO. 
 

  6. MOCIÓ DE CIU PER UBICAR L’ESTELADA EN UN LLOC 
D’HONOR LA DIADA DE L’ONZE DE SETEMBRE. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a l’apartat de mocions.  Hi ha una primera, del grup de 
Convergència i Unió, sobre... per ubicar l’estelada en un lloc d’honor la Diada 
de l’Onze de Setembre. 
 
Endavant. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’any 2008 es va celebrar el centenari de la bandera que impulsà i dissenyà 
Vicenç Albert Ballester el 1919, com a senyal de lluita per una Catalunya lliure. 
Aquest símbol, que ja comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja 
transcendeix els partits polítics i ha esdevingut una veritable icona catalana.  
 
Molts ajuntaments del nostre país van honorar l’estelada l’any passat, tot 
ubicant-la en un lloc destacat durant la celebració de la diada de l’Onze de 
Setembre. 
 
El nostre grup, l’any 2008, en Junta de Portaveus, va sol·licitar penjar 
l’estelada al balcó de l’ajuntament en la celebració del seu centenari. En 
aquest sentit, es van adduir motius com la manca de representació de tots els 
catalans per negar-se a fer aquest homenatge a la senyera estelada. 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 
En canvi, durant aquest any s’han vingut penjant diferents banderes en 
representació de col·lectius diversos i, fins i tot, senyeres representatives 
d’altres comunitats i països. 
 
El grup de CiU considera que si l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pot retre 
honor a les insígnies de diferents col·lectius, fent onejar la seva bandera al 
balcó del nostre Consistori, és de rebut també fer-ho, encara que sigui un any 
després del seu centenari, a l’estelada, pel seu simbolisme i perquè 
representa un grup important de catalans. 
 
Per tots aquests motius, els regidors i les regidores del grup municipal de 
Convergència i Unió proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“Que en la Diada Nacional d’enguany, el dia 11 de setembre, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú pengi en un lloc destacat la senyera estelada.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Endavant. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí?  Bé, bona tarda a tothom.  Crec que és molt senzilla.  La moció, el que 
pretén és, en tot cas... sabeu que l’any passat es van celebrar els 100 anys de 
l’estelada; al balcó d’aquest ajuntament no es va penjar l’estelada en aquell 
moment, per raons doncs que es van tractar en el seu moment a la Junta de 
Govern, i que aquest grup municipal... la Junta de Portaveus, perdó, i que 
aquest grup municipal considera que no s’han dut a terme i que, per tant, la 
nostra... la nostra proposta és que, vist que molts ajuntaments l’any passat sí 
que ho van fer, i van doncs homenatjar d’aquesta manera la bandera estelada, 
la senyera estelada, perdó, doncs considerem que fora bo que l’Ajuntament de 
Vilanova ho fes aquest any, en homenatge a una senyera que representa un 
grup important de catalans, igual que s’han penjat altres banderes i altres 
insígnies que representen a col·lectius diversos i que doncs han tingut també 
aquest tracte honorífic per part del Consistori.  Entenem que la gent doncs que 
se sent representativa per aquesta... per aquesta bandera, doncs ha de poder 
també sentir-se recolzat per part del Consistori.  Simplement és això. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Endavant. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Des del grup de la CUP hi donarem el nostre vot a favor, entre altres coses 
perquè tenim l’estelada al nostre logotip, i doncs és la bandera que ens 
identifica com a grup i com a poble, pensem nosaltres, i no obstant això hi 
proposarem una transacció petita, que per comptes de dir-hi: “en un lloc 
destacat”, hi posi: “a la façana de l’Ajuntament”, simplement no perquè dubtem 
de que Convergència la vulgui situar en un altre lloc gaire lluny de l’Ajuntament, 
sinó perquè l’any passat justament, que es complien els 100 anys de la 
bandera estelada, i en més d’un centenar d’ajuntaments doncs es van aprovar 
mocions a favor de penjar-la al balcó i va onejar en forces balcons 
d’ajuntaments del principat de Catalunya, en alguns ajuntaments on governa el 
tripartit, amb forta, diguéssim, presència socialista o que és el grup abastament 
majoritari, com Girona, la mateixa moció va ser interpretada una mica com va 
voler el grup socialista o com va voler el tripartit, i a Girona es van passar 
doncs un parell d’hores buscant la bandera estelada que per moció havia estat 
aprovada al Ple de l’Ajuntament i van haver de buscar-la per la ciutat a veure 
on l’Ajuntament l’havia situat.  I llavors doncs nosaltres demanaríem que es 
concretés i es digués doncs en un lloc de la façana de l’Ajuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, nosaltres votarem a favor de la moció, però l’estelada... hi han forces 
estelades, n’hi han quatre i, per tant, hi ha la del triangle blanc, del Bloc Català 
de Treballadors, la del triangle vermell, del Partit Comunista Internacionalista, 
la del partit groc, del Partit Socialista Nacional i Provisional, i la del Partit que jo 
represento, que és Esquerra Republicana, que és la... la blava.  Quansevol ens 
va bé, però també li diria que quan Convergència va estar governant durant 
vuit anys van tenir una oportunitat fantàstica i no van treure ni... i no van treure 
ni la foto del rei d’aquest saló de plens, eh?, ho dic perquè... ho dic perquè... ho 
dic perquè... no, no, no, no, ho dic perquè no van treure la foto del rei i no van 
incorporar la foto del president Pujol, que va haver de ser un govern tripartit: 
socialistes, esquerra i iniciativa, que pengés el president de la Generalitat en el 
saló de plens.  De totes maneres, que votarem a favor de la moció, no 
s’enfadeu, home, tranquils, no s’enfadeu perquè les veritats couen.  Jo estic 
només dient les veritats.  Certifico el que ha passat i després doncs, potser 
som dels pocs ajuntaments en què hi ha una sola bandera, que és la bandera 
que ens () tots, que és la bandera catalana, no?, i per tant, doncs li votarem a 
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favor, però m’és igual, si volen triar vostès la... lo del triangle del color... molt 
bé. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per si algú no s’ho esperés, anunciar que el nostre grup votarà en 
contra d’aquesta moció.  I perquè, entre d’altres coses, no sé si per demanar 
que es pengi una bandera té que estar en el logotip d’algun dels partits, o no té 
que estar en el logotip de cap dels partits, però en qualsevol cas, home, 
prenem nota perquè si algun dia hem de demanar que es pengi la bandera del 
Partit Popular doncs potser també ho podríem demanar.  Crec que cometríem 
un error, igual que el cometen vostès, perquè no són banderes que representin 
a tothom i precisament per això el nostre grup no donarà suport en aquesta 
moció.   
 
També vull aprofitar per dir que nosaltres entendríem que demanessin que es 
pengessin les banderes oficials, com per exemple l’espanyola, com per 
exemple l’europea, o com per exemple la mateixa de Vilanova i la Geltrú.  Que 
no hi són i ja fa molts anys que no hi són.  Entendríem que demanessin això, 
però lo que no podem entendre és que demanin que es pengi una bandera que 
representa només a una part dels ciutadans de Catalunya i que a més a més 
sovint ho fa per enfrontar amb una altra part de ciutadans de Catalunya.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde.  Jo primer de tot voldria dir que en aquest 
ajuntament, almenys en aquests últims deu o dotze anys, mai ha hagut cap 
polèmica ni cap conflicte respecte de les qüestions de les banderes, mai.  
Sempre hi ha hagut un cert consens, per unanimitat de totes les formacions 
polítiques que estem aquí representades, no?  Ara vostès volen reobrir un 
debat, que és legítim, però ens sembla que és totalment innecessari reobrir el 
debat de les qüestions de les banderes.  Nosaltres no votarem a favor, 
evidentment.  Entenem que aquesta no és una bandera que representi a tot el 
poble català, és a dir, ja hi ha una bandera que representa tots els catalans, 
que és la senyera, i en tot cas aquest... és que si vosaltres... perquè si... és a 
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dir, els que... les formacions polítiques que defensen l’estelada arribés el 
senyor Álvaro, que parla de quatre estelades i per tant tampoc tenen massa 
clar entre vostès quina és la que s’ha de col·locar, doncs, home, difícilment 
podem votar favorablement, perquè no sabem... encara no sabem, a hores 
d’ara, quina és exactament la bandera que vostès demanen que es pengi en 
un lloc important, o distintiu de la nostra ciutat, no?  Per tant, nosaltres votarem 
en contra.  I respecte al que deien de que s’han penjat doncs banderes que 
representen altres col·lectius, és cert, però és que representen a tot un 
col·lectiu, a tot un poble, i no és una bandera. 
 
ALCALDE 
 
Podrien intentar contenir-se? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
I quan es penja la bandera del poble gitano, doncs es penja la bandera del 
poble gitano, no només d’uns determinats, sinó de tot el poble, i a més a més 
també respon moltes vegades a dies internacionals, que internacionalment 
doncs es celebra una qüestió determinada, no?  Per tant, l’exemple que posen 
em sembla que no era massa oportú, perquè repeteixo, representen a tota una 
col·lectivitat, a tot un poble, a tot un conjunt, en el qual tothom se sent 
representat per aquella bandera, cosa que no és el mateix que vostès estan 
proposant ara mateix.  Per tant, nosaltres votaríem en contra. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé... no, perquè li toca () el ponent. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Intentaré contestar.  En tot cas, les banderes són algo molt personal també, 
eh?  Dir això de que una bandera representa tothom, tampoc ho digui tant... i 
em sembla que en la meva exposició, ho dic perquè home, em sap greu que el 
Partit Socialista fagi aquest plantejament com rupturista, de que nosaltres 
tenim algun interès en crear algun tipo de polèmica.  Crec que la nostra 
exposició ha estat absolutament tranquil·la, plàcida, sense cap tipo de 
problema.  Demanem simplement que s’honori una senyera que pot 
representar a una part dels catalans, sense cap tipo de polèmica, sense cap 
tipo d’acritud, em dóna la sensació que la seva... la seva resposta no s’adiu al 
to de la nostra moció, que en cap cas ha volgut ser ni... ni en cap moment 
agredir a ningú ni molestar ningú.  També li dic que el senyor Santi doncs, 
home, senyor Rodríguez, les banderes s’utilitzen, no aquestes, sinó totes, en 
funció de l’interès que un té.  Les banderes poden ser signe de pau o poden 
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ser signe violent en funció de les persones que les representen, no pel simple 
símbol en si mateix.  Vull dir, la bandera espanyola, la bandera turca, o la 
bandera d’on sigui, pot ser o representar la violència en funció de qui porti la 
bandera al davant.  No té res a veure amb la senyera en si.  
 
Senyor Álvaro, el moment de que això s’aprovi, no tinc cap inconvenient en 
que ens posem d’acord amb l’estelada que puguem penjar.  Ara, potser és que 
vostè porta molts anys, jo en porto molt pocs, eh?, i segurament que aquesta 
és la diferència.  Potser si en portés menys, no tindria tants prejudicis amb el 
passat.  Jo no governava amb Convergència quan vostè m’explica totes 
aquestes coses.  No governava, no formava part del Consistori.  Per tant... no, 
vostè m’està explicant aquí que no sé què, quan governava Convergència... no 
sé què.  Em sembla molt bé que parli vostè de la història, però estem parlant 
del present i aquí únicament estàvem parlant d’una senyera, no estàvem 
parlant ni de la foto del rei que, per cert, les té vostè, vostè la té a sobre 
encara, eh?, i està governant.  Per tant, també la podria penjar... també la 
podia treure, vostè, la podria treure o no?  Igualment, no?  I vostè governa ara. 
Per tant, estem parlant simplement d’honorar una senyera.  Li agraeixo, en tot 
cas, que vostè -ja m’imaginava que no podria ser d’una altra manera- voti a 
favor, i en tot cas doncs veure com acaba la votació, però suposo que com no 
podrem arribar a tenir la possibilitat de que es pengi, tampoc podrem decidir 
quina és l’estelada que s’ha de penjar, que en tot cas li recordo que aquesta de 
fons blau no és d’Esquerra Republicana. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
D’Estat Català. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Ah, és que vostè s’ha equivocat.  En tot cas, que quedi clar. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
No, és d’Estat Català. 
 
ALCALDE 
 
Després de la lliçó, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, gràcies, molt breument.  Bé, crec que estava fora de lloc exposar 
diguéssim la varietat d’estelades, perquè diguéssim que la moció ho explica, 
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que surt l’estelada perquè se celebra el seu centenari i el seu centenari només 
hi ha una de les estelades que el compleix, que és la primera, que és la que 
imita la bandera cubana, justament perquè Cuba doncs va lluitar per la 
independència de l’Estat espanyol i després també crec que està fora de lloc la 
bandera, ai, la.... tot i que entenc el seu posicionament, evidentment, la 
intervenció del Santi dient doncs que l’argument per no penjar-la és que 
l’estelada no representa tothom, perquè a mi si una bandera no em representa 
és Espanya i me l’estic menjant cada dia.  I a més a més, per la història que 
acompanya al nostre poble, la bandera espanyola és sinònim, o ha estat 
sinònim històricament de mort, de repressió, de bombes, de guerres i 
d’ocupacions.  Fins no fa gaire, fins no fa gaire, fins no fa gaire vull dir en 
l’última incursió de l’exèrcit espanyol en territori estranger, a banda de 
Catalunya i altres llocs, també va suposar un munt de morts.  Per tant, hi ha 
moltes banderes que no representen a tothom i que igualment les tenim a 
sobre.  Per tant, no donaria cap mena de validesa en aquest argument.  I... 
bueno, crec que igualment el debat de quina... de quina és la icona que ens 
representa, o quina no, i... està sortint fora del seu marc, perquè jo no dedicaria 
més temps doncs en el que al cap i a la fi són símbols, que representen idees, 
però si les idees igualment no es poden acomplir, doncs els símbols, per si 
sols, no poden fer... no poden fer la batalla. 
 
I bueno, només destacaria que no s’està demanant que pengi a l’Ajuntament 
permanentment una bandera estelada, ni que s’estigui demanant a 
l’Ajuntament que avanci ell sol cap a la independència de la nació catalana, ni 
res d’això, sinó que hi ha un centenari, que és el de la creació d’una bandera, 
que ha representat bona part de la història d’aquest poble, que representa 
bona part del seu debat polític actual, que representa bona part dels 
sentiments de molta gent d’aquest poble, i que es pengi només durant un dia, 
per celebrar aquest centenari, al balcó de l’Ajuntament , doncs seria un detall 
d’aquest Ajuntament per reconèixer a molts dels seus compatriotes doncs que 
senten aquesta bandera com a seva i els ideals que ella representa.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, Quim, perdó, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Volia fer una sola puntualització, però em veig obligat a fer-ne, com a 
mínim, una segona, no?  I la faré genèrica, no cal ni al·ludir ni puntualitzar.  
Escolti’m, aquest comença a ser... aquest debat que estem tenint ara en 
aquest moment comença a ser un debat de república bananera.  És que 
sembla... sí, sí, disculpin, és que sembla que aquí puguem decidir que si treiem 
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la foto del rei, que si pengem una bandera, que si pengem una altra bandera, 
com si això fos exactament una república bananera, absolutament independent 
de tot.  Doncs miri, els agradi o no els agradi amb els regidors, insisteixo, els 
agradi o no els agradi amb els regidors, són regidors gràcies a un Estat de 
dret, i aquest Estat de dret, que és el que d’alguna manera té tutela jurídica i 
legal sobre aquesta institució i aquest Ajuntament, diu: escolti’m, hi han una 
sèrie de símbols que són oficials, i són símbols institucionals.  Escolti’m, no 
compari els símbols oficials i institucionals amb altres que no ho són.  I ho dic 
per la bandera turca, o ho dic per altres banderes.  I és aquest mateix Estat de 
dret el que els hi permet estar avui aquí dient lo que s’ha dit.  Per tant, 
permeti’m fer aquesta primera puntualització.  No comparem unes banderes i 
unes altres banderes.  N’hi han unes que són oficials, insisteixo, els hi agradi o 
no els hi agradi i altres que no ho són.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Home, senyor Juan Luis, no digui vostè que en els darrers 
dotze anys el debat de les banderes ha estat consensuat i a més a més per 
unanimitat.  Escolti’m, aquest grup no ha estat mai consultat, mai consultat, 
vostè ho ha dit això, i sinó repassi’s l’acta, que ara són literals.  Aquest grup 
mai ha estat consultat sobre si s’havia de retirar o no la bandera de Vilanova, 
d’Espanya i de la Unió Europea de la façana principal de l’Ajuntament o no.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Un, un, un, un únic matís, perquè es repassarà l’acta, no he dit per unanimitat, 
he dit per un cert consens.  Si he dit unanimitat, ho retiro de l’acta, si he dit 
unanimitat, ho retiro, si us plau, que quedi ben clar.  En tot cas, per un cert 
consens, en el qual vostè no hi era però la resta sí.   
 
ALCALDE 
 
El senyor Álvaro volia intervenir... 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO  
 
Sí, no és... molt poc, també, per no caure... aviam, no renunciï mai al seu 
passat, perquè jo porto el mateix temps que alguns regidors de Convergència 
que van estar governant, que estan aquí sentats.  Jo el que he dit és, el rei () 
deixat, que estava vestit de militar, i que no hi havia el president de la 
Generalitat al seu costat.  Només he dit això.  Però de totes maneres és bo 
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tenir el present i el passat, perquè precisament parlem avui de l’estelada 
perquè hi ha un passat, sense aquest passat tampoc no podem parlar d’aquest 
present, no?, i per tant, ho dic perquè és important i és bo, eh?, que se sàpiga 
també perquè al cap i a la fi és l’esforç de gent del seu partit que avui doncs 
estiguin on estiguin vostès. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement perquè és cert que dintre del nostre grup municipal hi ha hagut un 
cert dilema també sobre el posicionament que havíem de tenir.  Entenem... i 
vull deixar i remarcar, i volia escoltar per això doncs l’argumentari de les 
formacions del... que formen part d’aquest Consistori.  Entenem perfectament 
que institucionalment hi han uns símbols, que estem en un Estat de dret i en un 
ajuntament democràtic i, ens agradi o no ens agradi, com hem arribat realment 
a formar part d’aquestes institucions, doncs per consens, i donant valor a allò 
que és, crec, el major valor que tenim, que és ser democràtics, doncs ens hem 
lligat a uns símbols institucionals, que a alguns poden agradar i a altres no.  
Crec que això no treu que la proposta que es fa aquí és que és una qüestió 
puntual, doncs com si no s’hagués dit la bandera, sinó s’hagués dit doncs fer 
una activitat per recordar doncs que aquest símbol, o que el treball que va fer 
una determinada gent, que pot representar doncs una forma de... d’entendre la 
societat catalana i d’entendre el poble català, doncs tingués... crec que no cal 
extrapolar, no cal arribar en aquest sentit doncs a les divergències.  Les 
banderes institucionals són les que són, són les que ens hem dotat tots, i en tot 
cas aquí el que es proposa és fer exclusivament una celebració puntual d’un 
acte i, per tant, el nostre grup votarà favorablement. 
 
ALCALDE 
 
A vera, el ponent, que al final és el que ha fet la... endavant. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, dos, dos coses.  Una, en primer lloc, que m’he oblidat, acceptar la 
transacció que ens proposava el regidor de la CUP... i per concloure, eh?, jo 
crec que el debat hi ha algú que l’ha volgut treure de mare, torno a dir i torno a 
repetir per si algú s’ho repensa, però veig que serà difícil que s’ho repensi algú, 
simplement era homenatjar a una senyera en concret, un dia en concret de 
l’any.  No volia que amb les meves paraules, i em sembla que no s’ha () de les 
meves paraules, que ningú es sentís ofès ni exclòs de la celebració d’una 
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simbol... en concret, que no volia ser més enllà que això, que la celebració d’un 
símbol.  En tot cas, ni des de Convergència, ni des de Convergència i Unió, 
intentem donar lliçons a ningú, ho dic perquè quedi clar tampoc, ni renunciem 
al nostre passat, senyor Álvaro.  Jo li parlava simplement i deia que jo no hi era 
i que jo, i suposo que vostè també, no coneix tot el que ha passat en el passat, 
eh?, per desgràcia, eh?, ojalà tingués aquesta memòria i aquesta capacitat que 
vostè potser sí que té.  Jo no en tinc.  Però en tot cas recordar-li que estàvem 
parlant d’una cosa en concret i no d’altres divergències que vostè ara volia 
treure en el debat. 
 
ALCALDE  
 
Molt bé.  Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra? 
 
Ara què hem de fer, secretari? Hem quedat dotze a dotze. 
 
SECRETARI  
 
No, dotze a dotze no. 
 
ALCALDE 
 
Dotze a favor. 
 
SECRETARI 
 
Són vint-i-tres, són vint-i-tres presents, eh?  Ha decaigut, ha decaigut, eh?  Jo 
entenc que ha decaigut.  Falten dos membres de Convergència. 
 
ALCALDE 
 
Ah, falten dos... perdoneu, disculpeu.  Decau amb els vots en contra del grup 
socialista i del grup popular i els vots a favor de CiU, Esquerra, Iniciativa i CUP. 
 
És així.  Falten dos regidors de CiU, ja està, és així.  Per tant, vuit... set vots a 
favor de CiU, més un vuit, deu, onze i dotze en contra.  Disculpi, disculpi. 
 
Es vota la moció amb la transacció acceptada, la qual decau amb els vots 
següents: 
 
  VOTS A FAVOR: CIU, ICV-EA, ERC i CUP (11) 
  VOTS EN CONTRA: PSC i PP (12) 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 7 i 8 de l’ordre del dia. 
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    7. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA CREACIÓ DE L’ÀMBIT DE 

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL PENEDÈS DAVANT L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE 
BARCELONA. 

 
ALCALDE 
 
Passem a la següent moció, que és la de... la moció de CiU sobre... de 
Convergència i Unió sobre la creació de l’àmbit de planificació territorial 
Penedès davant l’aprovació inicial del Pla Territorial Metropolità, i moció sobre 
la creació –que és el número vuit- de l’àmbit de planejament del Penedès. 
 
Jo suggereixo que les fem juntes, si els hi sembla.  Ja prèviament he de dir que 
un representant de la Plataforma, el senyor Fèlix Simon, ens ha demanat la 
paraula i, en conseqüència, pel que estableix el reglament, doncs té la paraula 
durant deu minuts. 
 
FÈLIX SIMON 
 
Bona tarda, senyor alcalde, regidores, regidors, vilanovins i vilanovines.  Com a 
prèvia permeteu-me que aprofiti el que fins ara estàveu comentant.  Estaria bé, 
que ara que vénen les festes, és Festa Major de Vilanova, pengéssiu el domàs 
de la Vegueria Penedès, que crec que en alguna moció s’havia demanat i em 
sembla que està aprovat, com han fet en altres ajuntaments.  I tanco la prèvia, 
disculpeu. 
 

“Negant la realitat no tindrem mai ni voluntat ni recursos per millorar-la i 
superar-la.  Al capdavall la realitat és la que és i el polític té la missió de 
millorar-la per als ciutadans, no pas per lamentar-la.  Cal, doncs, plantejar 
la situació de manera clara i radical.  No podem acceptar de viure més 
temps amb l’estigma de ser una col·lectivitat mal encaixada en l’espai 
polític que ens ha tocat.”   

 
Aquest text és de Joan Solà, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i l’he triat 
com a encapçalament perquè hi veig una estreta relació entre tots nosaltres.  
Està extret de la seva intervenció que va fer el passat dia 1 de juliol al Ple del 
Parlament de Catalunya i, entre moltes, remarco una frase clara i contundent: 
“la llengua catalana no està bé de salut, ni de salut política, ni de salut social, ni 
de salut filològica”.  En el seu parlament, que duia per títol “La paraula”, va 
establir una relació íntima entre col·lectivitat, individus i llengua.  Jo, si em 
permeteu, faré extensiva aquesta idea de Catalunya, entesa territorialment.  
Cada territori té el dret i l’obligació de trobar el seu encaix amb el país.  
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“Altrament -parafrasejant Solà-, el país no tindrà ni salut social, ni salut 
política”. 
 
Pel que fa a l’àmbit del Penedès, aprovat pel Parlament, i acceptat amb 
distorsions, i jo diria que fins i tot a vegades amb una mica de mala gana per 
part del govern, però un dia, segur, la tindrem, no n’hi ha cap dubte, tindrem 
l’aplicació de l’àmbit del Pla Territorial Parcial.  Però si l’escapcen o el debiliten, 
què en quedarà?  De què servirà llavors?  Ens podrà garantir la vegueria?  Si 
algun dia s’instaura.  El nostre Pla Territorial, a manca de vegueria, ha d’ésser 
també l’instrument que defineixi els objectius per a un desenvolupament 
sostenible, l’equilibri territorial, la preservació del medi ambient i el marc 
orientador de les accions que s’hi emprendran cap a una determinada visió de 
futur.   
 
Però voldria recordar el començament de tot plegat.  Inicialment, es van fixar 
sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, segons el que estableix la 
Llei 23/1983.  Però el Pla Territorial General de Catalunya no tenia en 
consideració l’àrea funcional de planificació de l’Alt Pirineu i Aran.  Aquestes 
dues comarques s’encavalquen amb les àrees de l’àmbit de ponent i de les 
comarques centrals.  I, en relació amb elles, tenen diferències ben clares.  Això 
va cridar l’atenció i es va imposar la necessitat de fer un altre plantejament.  
Així doncs, al cap de sis anys, es reconeixia l’Alt Pirineu i l’Aran com la setena 
àrea funcional de planificació.  És la Llei 24/2001, de 31 de desembre, 
mitjançant la modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995.   
 
I ara parlem del Penedès.  Fa cinc anys l’IEP, com sabeu, va fer públic el seu 
manifest pel Penedès i neix () forma.  Evidentment, el nostre objectiu era 
treballar per esdevenir un àmbit nou, un àmbit, el vuitè, amb un procediment 
semblant al que s’havia utilitzat per l’Alt Pirineu i Aran.  I això, evidentment, 
abans de que no es revisés el Pla Territorial General de Catalunya, que la Llei 
preveia que s’havia de fer a partir del 2005.  Com la majoria ja deveu saber, 
l’àmbit funcional del Penedès va ser aprovat,  ja de bon principi, fa més de tres 
anys i posteriorment ho va tornar a ser en la represa de la vida parlamentària 
després de les eleccions del 2006, fa més d’un any i mig.  Doncs bé, el govern 
té congelada la creació de l’àmbit i vol guanyar temps.  Abans vol desplegar el 
Pla Territorial Metropolità i la resta dels plans parcials.  Totes les decisions, per 
tant, que afecten el Penedès, seran preses des de fora, des dels altres àmbits 
veïns.  Nosaltres hi tindríem, hi tindrem una mínima participació i 
representació.  Ens configuren el territori des dels interessos de l’expansió 
metropolitana. 
 
La tasca de la PdP durant aquests cinc anys ha estat extenuant.  Se’ns aplica 
la tàctica de confondre i cansar, però cal plantar cara al govern, cordialment, 
evidentment, però amb contundència i eficàcia, sense deixar-se temptar pels 
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cants de sirena.  A la Plataforma no creiem que tot plegat sigui just. Potser no 
estem rebent el mateix tracte que es donà a l’Alt Pirineu-Aran.  I ara ens cal 
preservar... presentar al·legacions contra el Pla Metropolità, perquè a l’Alt 
Penedès i al Garraf no ens correspon d’ésser i no allà on no volem ser.  Com 
tampoc al Baix Penedès li toca estar en el Pla Parcial del Camp de Tarragona, 
ni l’Anoia en el de les comarques centrals.   
 
En la declaració institucional del president Josep Montilla sobre el finançament, 
deia fa uns dies: “el suport de la societat civil ha estat clau, la seva exigència, 
la seva crítica constructiva, les seves aportacions i, finalment, el seu suport.  
Perquè governar Catalunya no és una tasca només del seu govern, tots fem 
país, tots som responsables del seu destí i del seu futur.”  Però això s’ha 
d’entendre al revés, perquè tant el president com el conseller de Governació 
han reiterat recentment que l’aposta del govern és perquè Catalunya tingui set 
vegueries.  La mateixa cantarella del president, recordo, Pasqual Maragall, que 
em va dir un 22 de juny del 2006 a Vilafranca, amb to desafiant: “Seran set i 
només set!”.  O les amenaces del conseller Nadal fa tres anys i mig, en el 
sentit que donaria ordres per aturar “aquesta pluja insensata de mocions que 
arriben del Penedès”.  Ho heu sentit bé, tot això?   
 
Bé, si tots fem país, per què no es fa justícia creant l’àmbit Penedès, sense 
més demores?  Som una part important de Catalunya, representem més del 
6% de la població, la que hauria d’esdevenir ara mateix el vuitè àmbit.  Hem 
llegit satisfactòriament l’article del Sixte Moral, que porta per títol “El Penedès 
és una realitat territorial”, publicat aquest cap de setmana al Diari de Vilanova.  
Nosaltres també creiem que el Penedès cal fer-lo amb realitats tangibles, amb 
acords polítics sòlids, i amb un denominador comú prou atractiu i amb la 
participació de tots els sectors, com per consolidar les aspiracions del territori 
que han de compondre la futura Vegueria del Penedès. 
 
Des de la Plataforma tenim, en aquests moments, noranta-vuit dels cent trenta-
cinc diputats del Parlament.  Ells donen la seva conformitat i han subscrit llur 
compromís a favor del Penedès.  Això representa el 73% del Ple, més de dos 
terços de l’òrgan suprem, la Cambra.  El PSC, amb trenta-set diputats, és l’únic 
grup que deixa aigualir la nostra reivindicació deixant passar el temps i seguint 
les indicacions del conseller Joaquim Nadal.  Deixeu-m’ho dir: tan difícil resulta 
als grups d’Esquerra i d’Iniciativa pressionar dintre del govern per resoldre 
aquesta situació?  Ara ens diuen que ens hem d’esperar, com a mínim, fins al 
març del 2010, un cop el Pla Territorial Metropolità estarà enllestit i vist per 
sentència. 
 
No creieu que un Penedès sense vegueria pròpia, un àmbit de no res, es 
convertirà en un territori despersonalitzat, sense ànima?  Ho podem permetre?  
Cal arriscar molt més pel Penedès, cal distingir entre el que es pot, el que es 
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vol i el que s’ha de fer per establir ordre de les pròpies prioritats.  Ni que sigui 
per dignitat.  Feu-lo possible.  Expliqueu amb claretat als vostres dirigents del 
partit, que es noti la vostra veu.  Correspongueu plenament als vostres electors 
i feu lògic el suport que els vostres regidors de tot el Penedès han donat a 
l’àmbit i a la vegueria.  El Penedès us ho agrairà, especialment les generacions 
venidores, que són les que en gaudiran.   
 
Encara podria explicar moltes i moltes més raons que justifiquen –raons 
econòmiques, culturals, històriques, identitàries, etc., etc.-, però no ho podem 
pas resumir en deu minuts.   
 
El text de la moció proposada inicialment oberta a tots els grups, a instàncies 
de la Plataforma que la vem entrar en data 17 de juny del 2009, al registre, jo 
crec que és prou clar.  I demanar també que se suspengui cautelarment 
qualsevol previsió o disposició.  Per tant, us demanem que l’aproveu, tal com 
ho estan fent molts altres ajuntaments.  Que presenteu les al·legacions per 
aturar el Pla Territorial Metropolità, en tant que afecta l’Alt Penedès i el Garraf.  
Cal dir que diverses entitats han tramitat les seves al·legacions fins al dia 24, 
només han donat 45 dies per fer-ho.  Per posar dos exemples de... vilanovins, 
l’Agrupació Excursionista Talaia, o l’ADEG, l’Associació d’Empresaris del 
Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès.  I més de cinc-centes persones que ho 
han fet també a títol individual i sempre presentar al·legacions no és una cosa 
fàcil.   
 
Bé, esperem i confiem que entre tots ho farem possible.  Que el govern no ens 
doni més llargues i que el Penedès tingui reconeguts els seus drets i es pugui 
acabar com més aviat millor amb l’assetjament de l’Àrea Metropolitana, en 
expansió compulsiva. 
 
El nostre aval, com sabeu, és la voluntat manifestada per 63 ajuntaments, que 
representen més del 90% de la població.  Més de 407.000 persones, d’un total 
de 452.000 que en aquest moment hi hi han censades.  A banda dels quatre 
consells comarcals, com sabeu, més de 25 entitats, centenars d’empreses i 
milers de persones que, com sabeu, doncs també hi estan donant el seu 
suport. 
 
Ja acabo.  Acabo amb una frase del lingüista Joan Solà, igual que he 
començat: 
 

“La primera condició, la bàsica i imprescindible per arribar a alguna 
solució, és que ens creguem plenament que ens cal preservar la nostra 
personalitat i, per tant, que estiguem disposats a arribar fins allà on calgui 
per aconseguir-ho.” 
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Gràcies a tots i totes.  Visca l’àmbit, visca la Vegueria Penedès! 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Jo suggereixo que les dues mocions es presentin, per tant, 
alhora i per tant primer li donaria la paraula al representant del grup.... bueno, 
primer les hem de llegir.  Perdoneu.  Primer s’han de llegir, la set i la vuit. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció que correspon al punt número 
7 de l’ordre del dia: 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 
Aquest Ajuntament té aprovada, en sessió plenària, la seva adhesió a la 
Campanya “Per una Vegueria pròpia” i entre els acords d’aquesta adhesió hi 
havia la reclamació de l’establiment d’un àmbit funcional de planificació 
territorial per a les comarques del l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Anoia i el 
Garraf. 
 
Aquests acords van ser traslladats, entre d’altres llocs, al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya. 
 
Consta a aquest Plenari que fins a 63 ajuntaments de les dites comarques, 
representant més dels dos terços dels municipis afectats, i que aquests 
representen més del 90% de la població de l’àmbit concernit, han fet el mateix, 
en el que entenem una manifestació democràtica de la voluntat expressada 
pel que fa a la pertinença a un àmbit determinat i propi.  Concretament, en el 
cas del Garraf, 5 dels 6 ajuntaments de la comarca han acordat aquesta 
reclamació, els quals representen el 97% de la població comarcal total. 
 
Seguint aquest corrent, el passat 5 de desembre de 2007, el Parlament de 
Catalunya, per proposta de resolució formulada davant la Comissió de Política 
Territorial, va instar el Govern de la Generalitat a elaborar i procedir a 
l’aprovació del Pla Territorial Parcial de l’esmentat àmbit de planificació de les 
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf. 
 
El termini que tenia el Govern de la Generalitat per procedir a iniciar aquests 
treballs va vèncer, per tota data, el passat 18 d’abril de 2008, sense que es 
produís cap novetat al respecte. Tanmateix, en sessió del Consell de Govern 
de data 11 de novembre de 2008, es va aprovar la memòria que, dins la 
modificació del Pla General Territorial de Catalunya, contemplava, entre 
d’altres, el reconeixement del Penedès com a àmbit funcional de planificació. 
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Malgrat tot, el DPTOP ha seguit planificant d’esquena al territori i aprovant i 
desplegant els Plans Territorials de la Catalunya Central i el Camp de 
Tarragona i aprovant recentment el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 
sense tenir en compte en absolut el desig i l’exigència feta des d’aquest 
plenari i des d’altres plenaris veïns, sinó fent exactament el contrari, malgrat 
que totes les mocions acordades en aquests plenaris portaven explícit el 
mandat de paralització de tota activitat planificadora sobre llurs territoris que 
fos contrària al text de l’acord. 
 
Així doncs, davant la recent aprovació inicial del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, que inclou en el seu àmbit les comarques de l’Alt Penedès i el 
Garraf, aquest Ple  

ACORDA: 
 
  “1.  Que el Govern Municipal reiteri al Govern de la Generalitat la sol·licitud, 

amb caràcter d’urgent i prioritari, de complir l’acord del Parlament de 
Catalunya i procedir a l’elaboració i aprovació del Pla Territorial Parcial 
del Penedès que inclogui les suara esmentades comarques. 

 
   2.  Que el Govern Municipal presenti al·legacions al Pla Territorial 

Metropolità de Barcelona, fonamentades tant en el contingut expositiu 
d’aquesta moció com en el text dispositiu de la moció aprovada en el seu 
dia acordant sol·licitar del Govern de la Generalitat la creació i 
l’elaboració de l’àmbit funcional de planificació territorial del Penedès, 
integrant les comarques de l’Alt i el Baix Penedès,  l’Anoia i el Garraf. 

 
   3.  Que, fins a l’aprovació del Pla Territorial Parcial del Penedès, se 

suspengui cautelarment qualsevol previsió o disposició del Pla Territorial 
Metropolità que afecti les comarques del Garraf i l’Alt Penedès, així com 
les del Pla Territorial del Camp de Tarragona, en allò que afectin la 
comarca del Baix Penedès, com també les del Pla Territorial de la 
Catalunya Central, en allò que afectin la comarca de l’Anoia. 

 
   4.  Que es traslladi aquest acord, per al seu coneixement, al president de la 

Generalitat, al president del Parlament, als portaveus dels grups 
parlamentaris, als consellers de Vicepresidència, DPTOP i Governació, al 
Síndic de Greuges, i als presidents dels Consells Comarcals implicats.” 

 
   8. MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE L’ÀMBIT DE PLANEJAMENT 

PENEDÈS.  
 
A continuació el secretari llegeix el text de la part resolutiva de la moció núm. 8: 
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Atès que el Govern de Catalunya ha tramès al Parlament un informe de 
compliment en relació amb la Resolució 91/VIII, sobre la creació d’un àmbit 
funcional de planificació territorial que inclogui l’Alt Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i els municipis de l’Anoia que s’hi vulguin adherir, del 5 de desembre 
del 2007.   
 
Atès que en data 11 de novembre de 2008 el Govern, a proposta del conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, va aprovar la memòria prèvia a l’inici 
de la tramitació de l’avantprojecte de Llei pel qual s’aprova el nou Pla 
Territorial General de Catalunya. 
 
Atès que la dita memòria estableix que la Llei aprovarà el nou Pla Territorial 
General amb l’objectiu, entre d’altres, de: 
 

“Adaptar-lo a l’evolució de la societat i del territori català que ha tingut lloc 
d’ençà de l’aprovació del Pla de 1995, així com d’adaptar la delimitació 
dels àmbits d’aplicació dels plans territorials i dels àmbits funcionals, tot 
creant-ne de nous, si s’escau, amb l’objectiu de donar resposta a les 
noves realitats territorials i a les aspiracions expressades des de diverses 
comarques i ajuntaments, com en el cas de les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i alguns municipis de l’Anoia i 
d’altres”.  

 
Atès que l’informe de compliment del Govern de la Generalitat al Parlament de 
Catalunya preveu que amb data 28 de juliol del 2009 està previst de presentar 
a la Comissió de Coordinació de Política Territorial l’informe per a l’inici de 
l’elaboració del nou Pla Territorial General de Catalunya, comunicació 
preceptiva establerta per l’article 8 de la Llei 23/1983, que ha de rebre 
preceptivament l’aprovació de la Comissió per tal que el Govern pugui prendre 
l’acord de la tramitació de la revisió del Pla, abans de ser elevada al Consell 
Tècnic i al Govern el proper mes de setembre. 
  
Atès que el Govern ha comunicat al Parlament que en data octubre 2009 ha 
previst l’inici de la tramitació per part del Govern, amb la presentació del text 
articulat al Consell Tècnic, del tràmit per a la modificació de la Llei 1/1995, 
d’acord amb el que estableix la memòria ja aprovada pel govern i que es 
preveu que el projecte de Llei pugui ser aprovat pel Parlament al mes de març 
2010.  
 
Per totes aquestes raons, proposem els següents 
 

ACORDS : 
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  “1.  Demanar al Govern de la Generalitat que aprovi el projecte de Llei de 
revisió del Pla Territorial General de Catalunya que permeti la creació de 
l’àmbit de planejament del Penedès en els terminis previstos per la 
comunicació tramesa al Parlament el passat 8 de juliol, per a la seva 
posterior tramitació parlamentària. 

 
   2.  Que el Govern Municipal presenti al·legacions al Pla Territorial 

Metropolità de Barcelona, fonamentades tant en el contingut expositiu 
d’aquesta moció com en el text dispositiu de la moció aprovada en el seu 
dia, acordant sol·licitar del Govern de la Generalitat la creació i 
l’elaboració de l’àmbit funcional de planificació territorial del Penedès, 
integrant les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf. 

 
   3.  Que es traslladi aquest acord, per al seu coneixement, al president de la 

Generalitat, al president del Parlament, als portaveus dels grups 
parlamentaris, als consellers de Vicepresidència, DPTOP i Governació.” 

 
ALCALDE 
 
Jo voldria suggerir, per l’ordenació del debat, que en la mesura que la moció 
número set l’ha presentat més d’un grup, com a mínim em consta que el grup 
del Partit Popular de Catalunya i Convergència i Unió, i així també em consta 
que la moció número vuit l’han presentat també diversos grups, doncs que fem 
de menor a major el posicionament de cadascú, perquè sinó hauria de 
preguntar qui defensa la moció.   
 
Llavors és una moció oberta o és una moció tancada?  Perquè si és oberta l’ha 
presentat tothom.  Per tant, suggereixo que fem de major a menor. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
No, perdó, és que ha dit que l’havíem presentat, com a mínim, el Partit Popular 
i nosaltres () és una moció oberta. 
 
ALCALDE 
 
D’acord.  Com és una moció oberta, que l’ha firmat més d’un grup, i ho dic 
sincerament, igual ha firmat algú més i no ho sé, eh?, vull dir que no... i l’altra 
també sé que li dóna suport més d’un grup, suggereixo que ens posicionem 
respecte de les mocions de major a menor... de menor a major i defensem les 
posicions que tenim respecte de les mocions.   Comences tu... senyor Arrufat. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Val.  Bé, nosaltres agraïm molt la intervenció d’en Fèlix Simó.  No havíem 
acabat d’entendre exactament com havien anat les mocions, perquè n’arriben 
dues, una amb tres punts, l’altra amb quatre, etcètera.  Les dues obertes, però 
llavors () presentar, en tot cas, si fem de menor a major doncs comencem 
nosaltres la nostra defensa de... de la moció amb els quatre punts, perquè 
considerem que el tercer realment doncs és el... és el més important, el més 
pràctic.  De mocions amb la resta dels altres tres punts jo crec que ja no val la 
pena votar-ne més. No perquè no s’hagi de donar suport, s’hagi de continuar 
donant suport a la Vegueria, sinó perquè... o sigui, que es tornin a riure de 
nosaltres una altra vegada, diguéssim, les decisions d’aquest Ple, doncs ja 
comença a fer una mica de pudor, no?, i això va referit diguéssim al govern 
tripartit de la Generalitat.   
 
Ja és cert, però no se sap, no sé fins a quin punt s’és conscient de la certesa 
de les paraules que ha dit en Fèlix Simó, quan parla de... quan cita frases, 
anècdotes, per dir-ho d’alguna manera, de frases dites per consellers de la 
Generalitat.  Però és que ens temem que no només siguin certes, sinó que cap 
de les iniciatives que intentem tirar des d’aquí el territori, tindran el seu ressò 
en aquest govern de la Generalitat, però ja no per la creació de vuit o de nou 
vegueries, sinó gairebé ni tan sols per la creació de les mateixes vegueries. 
 
En aquest sentit, per a nosaltres serà una gran derrota, doncs per aquesta 
comunitat autònoma, per aquest tros de país nostre i serà una gran derrota, 
sobretot per la credibilitat de les institucions que hi han... que la gent ho han 
estat movent, que ho han estat proposant i de totes les mocions que hem estat 
presentant, de totes les signatures que s’han recollit, etc.   
 
La CUP, en aquest sentit, una vegada més ha fet els deures que creia que li 
pertocaven, en concret els deures en el periode d’al·legacions del Pla 
Territorial Metropolità, també hem entrat doncs les al·legacions pertinents per 
demanar, si us plau, que hi hagi un àmbit de planejament del Penedès.  Una 
vegada més que s’aturi justament doncs les planificacions que fa aquest Pla 
Territorial per a la nostra vegueria i que s’unifiqui, doncs, el planejament que 
puguem fer sobre el nostre territori en aquestes quatre comarques ara 
dividides en aquests tres àmbits de planejament, el del Camp de Tarragona, el 
de les comarques centrals i el del Pla Territorial Metropolità, és a dir, on estem 
nosaltres, la comarca del Garraf.  
 
En aquest sentit, doncs, des de la CUP voldríem que prosperés endavant, o 
que tirés endavant la moció dels quatre punts, la que... la que ha presentat la 
Vegueria a través del grup de Convergència, i donarem el nostre vot a favor, 
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en tot cas, a les dues, però ja hem explicat perquè doncs en aquesta dels 
quatre punts ens la creiem més que l’altra.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres és per anunciar el vot favorable a les dugues mocions.  
No parlarem més del tema.  Jo crec que el Fèlix Simon s’ha expresat prou bé, 
ho ha explicat bé i a més a més no és la primera vegada que parlem de la 
Vegueria del Penedès.  Esquerra també a nivell del territori també va fer les 
seves al·legacions.  Nosaltres, que ens estructurem com a partit polític com a 
Penedès, és a dir, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hem fet les nostres 
regionals i per tant, doncs, el partit, i com que hem d’estar al costat del territori, 
per això donem suport en aquestes dugues mocions, eh? 
 
ALCALDE 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per anunciar el vot favorable de la moció número vuit i el vot en 
contra de la moció presentada, en tot cas, pel grup Popular i el... i 
Convergència i Unió.  I bàsicament per... per dos motius, i un és clar, hi ha una 
resolució, que es vota en el Parlament i en tot cas hi ha un encàrrec al govern 
que compleix.  Encàrrec perquè hi ha un informe i un calendari establert que... 
informe que en aquest cas diu que el conseller, doncs, en el seu dia ha 
encarregat ja doncs concretament l’elaboració de... director territorial, i per altra 
banda que, fer aquest encàrrec i tenir l’àmbit funcional aprovat, requereix de la 
revisió del Pla Territorial General de Catalunya i que hi ha tot un calendari, i en 
tot cas doncs per no... no donar dates i no... hi ha un calendari perquè al gener 
del 2010, i això s’ha treballat a la Comisió parlamentària, al gener del 2010 
doncs s’aprovi la Llei de revisió del Pla General de... de Catalunya. 
 
En tot cas, jo simplement per recordar, diem-ne, doncs aquesta Llei i aquest 
programa, el programa que desenvolupa, doncs va ser aprovat per un govern, 
el de Convergència i Unió, que ha estat doncs des del 83, aproximadament, i 
que en aquests moments doncs qui el revisa és el govern tripartit, i en tot cas 
doncs aquesta és una realitat, i que en el vida d’aquest planejament en cap 
moment s’ha plantejat, si no és doncs perquè és evident que hi ha una societat 
civil que entén doncs el territori i la forma de governar el territori d’una altra 
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manera, que no de planificar-lo, que és diferent governar a planificar el territori, 
i aquí crec que a vegades es barregen doncs conceptes sobre continent i 
contingut i sobre el que és la defensa legítima de la vegueria i sobre lo que vol 
dir doncs un instrument de planejament, com pot ser l’àmbit funcional, al qual 
doncs el meu grup doncs ha donat suport i ha impulsat que es treballi en 
aquest sentit des del Parlament i també des del govern, no? 
 
Vull dir, doncs, en aquests anys doncs no hi havia aquesta sensibilitat, sembla 
doncs que doncs perquè hi han plataformes i perquè hi han entitats que ho 
demanen, doncs... doncs certs grups plantegen canviar els criteris, els criteris, 
per, segurament, perquè doncs fa més de quinze anys que tenim aturat el Pla 
Territorial Metropolità, i que en aquests moments doncs es fa concretament la 
revisió en aquest sentit.   
 
Jo en tot cas sí que és cert, i puc coincidir en que tenim ara en aquests 
moments doncs un planejament territorial concret, que pot afectar, 
evidentment, l’àmbit funcional d’aquells ajuntaments, aquells municipis doncs 
que conformem l’àmbit d’aquell territori que forma l’àmbit.  I en aquest sentit jo 
crec que hem de donar un pas endavant i... però positiu, per treballar.  I doncs 
el meu grup, en aquest sentit, vol treballar, hi està disposat i planteja com a 
proposta que des dels ajuntaments, els diferents ajuntaments i consells 
comarcals que formen l’àmbit, es fagi un treball de coordinació i de seguiment 
tècnic i polític que possibiliti veure com el planejament que en aquests 
moments pot ser vigent i està a punt, doncs com pot ser el Pla 
d’Infraestructures, els diferents planejaments d’infraestructures que tenim 
sobre la taula, per dir-ho així, o el mateix Pla Territorial de la Regió 
Metropolitana, afectin i puguin afectar doncs el nostre territori.  I no sigui, com 
es diu, que des de Barcelona doncs ens vagin fent l’àmbit o ens vagin 
treballant aquestes figures de planejament.   I en aquest sentit sí que crec que 
s’ha d’obrir la porta a que d’una forma política i tècnica, seiem tots els 
municipis i consells comarcals, i en aquest sentit proposo que es vagi treballant 
en aquesta línia i que fem possible doncs això.  I res més. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Senyor alcalde, tinc que començar fent aclariments, perquè clar, es 
diuen moltes coses i no totes responen a la realitat, no?  Primera qüestió.  En 
cap comisió parlamentària s’ha pactat cap calendari per l’aprovació de l’àmbit o 
pel desenvolupament de l’’àmbit funcional del Penedès.  No s’ha pactat 
absolutament res.  Ha sigut una decisió unilateral del govern, a proposta del 
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conseller de Política Territorial i Obres Públiques, no en seu parlamentària.  
Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Home, m’agradaria que a Iniciativa ens diguessin en quin 
moment han donat suport en aquesta proposta en el Parlament de Catalunya.  
Si vol, li avanço la resposta: sempre s’han posicionat en contra, sempre s’han 
posicionat en contra.  Ho dic per deixar clar quin és el posicionament de 
cadascú en aquest tema, perquè a vegades sentim coses que res tenen a 
veure amb la realitat. 
Home, també el senyor Álvaro... jo entenc que vostès tinguin la necessitat de 
defensar quin és el seu posicionament.  Vostès que sempre han sigut o són 
pro-vegueria, etc., etc., no?  Escolti’m, miri, les coses són com són i és cert 
que si avui hi ha una resolució aprovada pel Parlament, miri, ho és per dugues 
qüestions, no?, per més qüestions, però amb relació a l’argument que li vull 
trasladar ho és per dugues qüestions, una primera perquè la proposta de 
resolució la va presentar el grup parlamentari Popular, i una segona és que va 
trigar un any, un any, a que el grup d’Esquerra Republicana es decidís a votar-
la o no a favor.  Un any, va trigar.  Finalment, es va decidir donar-li suport i per 
això avui hi ha una resolució, perquè Esquerra Republicana va trencar la 
disciplina -permeti’m, eh?, disciplina entre cometes, irònicament- del tripartit i 
va votar una proposta de resolució presentada per un grup de l’oposició.   
 
Però permeti’m que li digui una altra cosa, saben vostès per què hi ha un 
compromís del govern de que els plans territorials d’ara es faran com es facin o 
com s’estan fent, al marge de la resolució del Parlament, i que el 2010 ja en 
parlarem?  Ho saben, per què?  Perquè en aquests moments, a la taula del 
Parlament, hi han dos proposicions de Llei, una de Convergència i Unió i una 
del Partit Popular, en la que es faria efectiva immediatament l’àmbit funcional 
del Penedès si Esquerra Republicana li donés suport.  Però com que Esquerra 
Republicana no li dóna suport estan aturades a la taula del Parlament, 
esperant a que el govern mogui fitxa i a que Esquerra Republicana pugui 
quedar bé absolutament amb tothom, que és lo que sembla ser que li agrada 
fer. 
 
I amb aquesta prèvia, pràcticament he dit el que volia començar a dir en la 
meva intervenció i és des de que... que des de fa forces anys el Partit Popular 
hem donat suport a la Vegueria del Penedès, hem donat suport també a l’àmbit 
funcional del Penedès, cosa que segur que des de la Plataforma se’n pot 
donar... se’n pot fer constància.  Igual que la moció que estem debatent avui, 
que ha estat entrada formalment al registre per Convergència i Unió és una 
moció proposada per la Plataforma per la Vegueria, i és la Plataforma per la 
Vegueria la que també ens ha demanat en el nostre grup que donguéssim 
suport signant i subscrivint la moció que en aquest moment estem debatent i 
com fem ara en aquest moment.  I les raons que ens han portat en el Partit 
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Popular sempre a donar suport en aquestes propostes són raons històriques, 
segur, necessàriament, històriques, i de territori.  Però raons que tenen 
continuïtat en el present i que tenen molt a veure amb el futur i amb el futur 
dels ciutadans de la nostra... del nostre territori, del Garraf, de l’Alt Penedès, de 
l’Anoia, del Baix Penedès, del Penedès en general.   
 
Però, dit això, permeti’m també expresar una certa discrepància amb els 
arguments que s’han utilitzat, sobretot amb les cites del Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes, que ens mereix tots els respectes, però que no compartim la 
invervenció que va fer en el Parlament de Catalunya, igual que no podem 
compartir les paraules que s’han utilitzat avui com a argument per donar suport 
en aquesta moció.  Per tant, nosaltres estem convençuts que l’àmbit funcional i 
la Vegueria del Penedès és una eina per donar no resposta a les aspiracions 
del territori, sinó que és una eina per donar resposta a les aspiracions dels 
ciutadans i ciutadanes, i per això donarem suport a la moció número 7 i 
decidirem, en el decurs de les votacions, quin serà el nostre posicionament 
respecte a la moció número 8.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí?  Gràcies, senyor alcalde.  En primer lloc voldríem agrair doncs la 
intervenció que ha fet el senyor Fèlix Simon, com a portaveu de la Plataforma 
per una vegueria pròpia.  Una Plataforma doncs que, com ell recordava en les 
seves paraules, aconseguí des de fa anys impulsar un moviment cívic al 
voltant doncs des d’un territori i uns ciutadans que integren aquest territori, per 
demanar que es compleixi doncs una petició, que és la creació d’un àmbit 
funcional de planificació que es pugui traduir també en una unitat 
administrativa, si volen, com és doncs una futura Vegueria del Penedès. 
 
Com recordava el senyor Simon, hi ha més d’un 90% del territori i dels 
ciutadans d’aquest àmbit que han donat suport a través dels seus 
representants, a través de nosaltres, en aquesta petició, i és per la lleialtat i la 
fidelitat que han de tenir els representants polítics en aquests ciutadans, que 
nosaltres avui doncs hem fet el gest d’entrar en aquest Ple, de forma oberta, 
eh?, aquesta moció que ens ha plantejat la Plataforma per una vegueria 
pròpia.  Aquesta és una moció que parla de la forma doncs de... de les 
al·legacions, de la forma en la qual avui, els qui som representants de la 
ciutadania, hem de dir en el govern de la Generalitat, en el govern del país, per 
què no estem d’acord en que hi hagi un Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, que ens planifiqui el futur del nostre territori, per tant, dels nostres 
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ciutadans, des d’una òptica que seria miop, ja que no respon a la petició que 
fem des del territori, que, per tant, entenem que és des d’una altra perspectiva, 
des d’una altra òptica, des d’un altre punt de vista, des d’on s’ha de planificar.  
La moció, per tant, perquè ho entenguin els ciutadans, el que pretén és dir: en 
el termini que estableix la Generalitat, que puguem dir, aquest Pla Territorial 
que ens ordena, no és el que toca ara, el que toca és un Pla Territorial que 
s’elabori responent a un àmbit de planificació i, per tant, que ho fem des d’una 
òptica genuïnament penedesenca.   
 
Tard o d’hora s’han de canviar les coses i faig referència aquí doncs a la 
intervenció de la senyora Sánchez.  És evident que fa uns anys que hi ha un 
Pla Metropolità que s’està aturat, com vostè deia, o elaborant, en procés 
d’elaboració, però també és evident que n’hi ha que fa cinc anys que hi ha una 
sèrie de territoris que estem demanant doncs un canvi en aquest Pla... en 
aquest Projecte de Pla Territorial, perquè la voluntat de la gent d’ara ha 
canviat, i evidentment les lleis, els projectes, no són estancs, sinó cauríem en 
una democràcia inoperant per a la ciutadania.  Per tant, doncs sí, els ciutadans 
d’avui hem decidit, torno a recordar les xifres, doncs en més d’un 90% 
d’aquestes quatre comarques, que volem ordenar-nos des del Penedès, des 
d’una òptica genuïnament penedesenca. 
 
I lligo això amb possibles decisions que poden afectar també el nostre territori.  
Vostè, senyora Sánchez, representa un partit ecologista.  No creu que podrien 
decidir, entre d’altres coses, per exemple, si és que ha d’anar una incineradora 
o no en el nostre territori, decidir-ho des d’aquí?  I no que se’ns decideixi des 
d’una altra banda?   
 
Torno a fer referència a la lleialtat i a la fidelitat que hem de donar els qui som 
els representants dels ciutadans, no?, en les seves... en compromisos, en les 
seves aspiracions.  Hi ha alguna qüestió doncs generacional, a la qual feia 
referència també el senyor Simon.  Aquest àmbit, si mai es tira endavant, i això 
es tradueix doncs en realitat, serem els qui tenim, per una qüestió simplement 
vital, més perspectiva de vida endavant els qui haurem de tirar-lo endavant i, 
per tant, definir i decidir com implementem aquella planificació doncs d’un 
territori penedesenc.  Per tant, també hi ha un component de compromís 
generacional, doncs dels més joves d’aquest territori del Penedès en la 
demanda, no?, de que es creï primer l’àmbit i després del que se’n derivi un 
planejament territorial. 
 
És per això que des del grup de Convergència i Unió, doncs, com ja fa temps 
estem donant suport arreu en aquesta petició, una petició que ens fem nostra i 
no exclusiva, sinó que compartim amb molta altra gent, simplement fem 
d’altaveus i de portaveus del que... del que expresa la ciutadania, i és per això 
que hem presentat aquesta moció, no?  Una moció, la número 7, a la qual 
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donarem suport explícit, una moció diferent a la moció que ha presentat el 
govern, diferent, i que de la mateixa manera que ho ha anunciat el 
representant del Partit Popular, esperarem a veure com evoluciona el decurs 
de la primera votació a decidir què acabem fent en la... en la segona.  Gràcies. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies... funciona?  Sí, gràcies, senyor alcalde.  Bé, nosaltres, com a grup 
socialista, som partidaris de... de votar la moció del govern, entre altres motius 
perquè és la que es va votar per unanimitat en el Consell Comarcal.  Fa uns 
dies, al Consell Comarcal, en el qual formem part tots menys el senyor... el 
partit del senyor Quim Arrufat, formem part del Consell Comarcal.  Hi havia la 
presentació de la moció del text que ara s’ha presentat una altra vegada com a 
moció amb la intervenció del senyor Fèlix Simó, i es va arribar a l’acord de que 
per... i per unanimitat es va aprovar, doncs de fer una... una moció conjunta, 
que ens semblava que era més idoni pel que demana el territori.  Aquesta 
moció conjunta és el que representa aquest primer full, on hi ha tres acords 
que el que vénen a demanar és que es tiri endavant l’àmbit funcional i 
presentar la... les al·legacions dient que volem formar part d’aquest àmbit 
territorial. 
 
Ara aprofitem altres situacions per canviar d’opinió, potser algú ho hauria 
d’explicar, però en principi nosaltres el que votarem és la primera moció, la 
nostra, que considerem que és la... la que es va votar per unanimitat en el 
Consell Comarcal.  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Si hi ha més posicionaments... Endavant, senyor... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, simplement per... 
 
ALCALDE 
 
De tota manera no és per tallar-lo, eh?  Si hagués intervingut... ens hem 
posicionat molt tots... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, sí, però és per justificar el per què no ens hem posicionat sobre quina serà 
la nostra postura en la segona moció, atès que s’insisteix que va ser aprovada 
per unanimitat en el Consell Comarcal.  La diferència entre la primera i la 
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segona moció és el compliment de l’àmbit funcional en el planejament actual, 
en el que s’està tramitant ara actualment.  Aquesta és la diferència fonamental.  
I nosaltres preferim que això sigui d’aquesta manera.  I preferim que s’aprovi 
una moció en la que, concretament la primera, que és molt més complerta que 
no pas la segona, encara que la segona fos aprovada pel Consell Comarcal.  I 
en aquest sentit per això donarem suport a la primera de les mocions, perquè 
entenem que és més complerta.  En el cas que resultés aprovada la primera, 
no donarem suport a la segona, perquè preferim que el posicionament únic 
d’aquest Consistori sigui el de la primera, el complert.  Només en el cas que la 
primera no resultés aprovada, donarem suport a la segona.  Però perquè 
entenem que més val un mal acord que cap acord, però entenem en aquest 
sentit que amb les alternatives que tenim és molt millor la primera moció que 
no pas la segona, i en aquest sentit també demanaria del govern que es 
pogués afegir en aquesta... en aquest posicionament.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Senyor Martorell, un recordatori, primer.  Aquest grup 
entra aquesta moció en via d’urgència al Ple de fa un mes, aquesta, 
exactament el mateix texte.  No passa la urgència i per això avui tornem a 
portar exactament la mateixa moció, perquè la puguem debatre.   
 
Segona consideració.  Setmana passada, fèiem Ple en el Consell Comarcal i 
evidentment, en el Consell Comarcal l’aritmètica de les forces és una mica 
diferent de la que hi ha en aquest Ple i el posicionament dels grups socialistes 
que estan representats en el Consell Comarcal dels diferents municipis de la 
comarca no és exactament el mateix que el que ha tingut el grup socialista en 
diverses ocasions a la ciutat.  Tal i com feia referència ara el senyor Rodríguez, 
nosaltres evidentment celebrem l’acord que es va produir per unanimitat en el 
Consell Comarcal en el passat Ple, i tal i com ho vàrem expresar en allà, no 
ens fa cap por tornar a expresar avui aquí lo positiu d’aquell acord, perquè va 
significar un acostament del Partit Socialista, sobretot, i dic sobretot perquè el 
Partit Socialista és el partit que... més gran fins ara, s’oposava sistemàticament 
a qualsevol cosa que fes referència a la vegueria a nivell comarcal, no parlo de 
la resta de grups que donen suport al tripartit, perquè doncs n’hi han alguns 
que sempre van a quedar bé i uns altres que sempre van a remolc, i això és 
molt evident.  Però creiem que aquell era un bon acord perquè es produïa un 
acostament molt important, i el celebràvem i així ho vam manifestar i ho tornem 
a manifestar aquí avui.  Ara, hi havia per part d’uns altres una renúncia també 
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molt important.  Però enteníem que perquè hi hagués un acord era necessari 
que es produís aquell acord.  Per tant, coherència absoluta.  
 
Avui entrem un altre cop la mateixa exactament moció que en allà.  Si hi ha 
possibilitat de que prosperi, doncs evidentment endavant.  Que no hi ha 
possibilitat de que prosperi, si aquesta moció no prospera, com que preferim 
un acord mínim, encara que no sigui absolut, a que tornem... a que la nostra 
veu no sigui escoltada, és per això que llavors donarem suport en la segona 
moció.  Exactament amb els mateixos arguments doncs que feia servir fa un 
moment el senyor Rodríguez, de que és millor que hi hagi un acord, encara 
que sigui poc, que no pas que el govern de la Generalitat pensi que la qüestió 
o la petició de demanar una vegueria pròpia ha quedat oblidada.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Jo, si em permet, voldria fer només dos reflexions molt breus.  Una és respecte 
de la vocació unitària.  Jo crec que en els temes d’ordenació territorial i 
d’àmbits funcionals és positiu que hi hagi una vocació en tot allò que un mou, 
en tot allò que un inspira, unitària, no?  I, a més de ser aquesta la vocació, jo 
crec que és important que... que sigui molt explícita aquesta vocació de... 
d’unitat, no?  I en aquest sentit tot el que fa referència a la... que pugui semblar 
que és una instrumentalització partidària en aquests debats, tot allò que ho 
pugui semblar, i això és subjectiu de cada una de les parts, jo crec que és un 
pobre favor en aquest projecte unitari que un té.  Per tant, tothom ha d’intentar 
sentir-se còmode i no agredit, vull dir, en aquest tipus de processos, perquè 
sinó un s’acaba convertint en refractari respecte d’aquests processos.  I en 
aquest sentit, els que els inspiren jo crec que haurien de fer un exercici més 
notable de vocació unitària.  És una percepció subjectiva i personal de la que a 
vegades un pot tenir la sensació que es té.  Perquè el debat no és entre bons i 
dolents, entre els que estimen i no estimen, sinó de reflexions lliures de 
cadascú i de posicionaments lliures de cadascú respecte al que creu que és 
millor o pitjor per al territori. 
 
Hi ha una altra qüestió que és el deure moral de defensar allò que els 
ciutadans defensen i demanen a través de les institucions, i en aquest sentit el 
nostre Ple municipal s’hi ha posicionat molt explícitament en diverses ocasions 
i, en conseqüència, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova ha de ser coherent amb 
aquest reclam i exigir al govern de la Generalitat que compleixi allò que 
nosaltres demanem que compleixi.  És per això que, en el marc del Consell 
Comarcal, es va instar una... una transacció perquè aquesta moció número 7, 
que es presenta, ja es va presentar al Consell Comarcal, i la 8 va ser fruit d’una 
transacció que es va aportar per part del govern, en aquest cas del grup 
socialista del Consell Comarcal, del grup comarcal socialista, i va ser una 
esmena que va ser acceptada i, per tant, no es va votar l’altra moció, per les 
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raons que ara explica el senyor Figueras, però que va rebre, diguem-ne, els 
elogis per part de tothom respecte del que havia suposat.  És amb aquesta 
vocació que es presenta una moció que tenim la convicció que té el suport 
majoritari unànim, majoritari, molt ample, d’aquest Consistori. 
 
Però jo demanaria que tots plegats féssim aquest exercici d’allunyar-nos de la 
immediatesa partidària, tots, siguem o no de partits, i entrar en un debat que 
vagi més en els termes del que és bo per al nostre territori.  Insisteixo, des de 
la perspectiva de que ningú no és posseïdor de la veritat o d’estimar més el 
territori o no en funció del que defensa, que això es podria trasladar a altres 
àmbits que també ha passat en masses ocasions, i en definitiva anar avançant 
en allò que nosaltres, conjuntament, considerem que és millor per al nostre 
territori.  És des d’aquesta perspectiva que penso que l’aprovació d’una moció 
per unanimitat té més pes que... en la qual tothom es sent més o menys, amb 
diferents graus d’intensitat, còmodes, i que finalment el que fa és reclamar allò 
que ha defensat aquest Ple municipal i el del Consell Comarcal, crec, en 
diverses ocasions. 
 
Si els hi sembla, per tant, passem... perdó, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Permeti’m que comparteixi molt plenament les 
paraules que vostè ara ens ha adreçat i que comparteixi molt específicament 
aquelles paraules que fan referència a la vocació unitària.  I en aquest sentit 
agraïm aquestes paraules i agraïm aquestes expresions.  Però permeti’m 
també que li demani que, igual que ens l’adreça a nosaltres, en algun moment 
li pugui adreçar també en el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
perquè segurament el concepte de vocació unitària que ell té és diferent.  
Perquè precisament el... la discusió que hi ha avui aquí és sobre si la 
planificació actual es fa amb aquest àmbit o no es fa amb aquest àmbit, és 
perquè el conseller, de forma unitària, però no unitària, eh?, unitària d’un, va 
decidir establir un determinat calendari i tirar endavant els plans territorials que 
ara hi han sobre la taula.  Per això, agraeixo la seva intervenció, però també li 
agrairia que la fes arribar en el conseller.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Al conseller Nadal i a tots els consellers i institucions d’aquest país i de l’Estat 
l’alcalde sempre els hi traslada, amb vehemència, contundència i claretat, els 
acords d’aquest Ple municipal, com no podia ser d’una altra manera.  Per 
responsabilitat institucional i per convicció.   
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Vots a favor de la moció número 7?  Vots en contra?  Faci vostè la suma.  Set i 
tres, deu.  Deu.  Decau, eh?  Perdoni, eh?, però com abans m’he equivocat... I 
ara passem a la... decau, per tant, la moció número 7. 
 
Passem a la número 8.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota en primer lloc la moció que correspon al punt número 7 de l’ordre del 
dia, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU, PP, ERC i CUP (11) 
  Vots en contra: PSC, ICV-EA (12) 
 
Seguidament es vota la moció que correspon al punt número 8 de l’ordre del 
dia, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  9. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE L’EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS 
DEL CARRER DE SANT JOAN.  

 
ALCALDE 
 
Passem al punt número... 10?  No, disculpin, 9, que és la moció de la CUP 
sobre l’edifici dels antics jutjats del carrer Sant Joan. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El novembre de 2007 va entrar en funcionament un nou edifici judicial a 
Vilanova i la Geltrú, situat al capdamunt del carrer de Josep Coroleu, 
concretament a la ronda Ibèrica, 175.  El nou equipament ha permès reunir en 
un sol edifici tots els serveis del partit judicial de Vilanova i la Geltrú, que fins 
aleshores estaven repartits en cinc edificis situats en indrets diferents. En 
aquest sentit, els jutjats de primera instància i instrucció 1, 2 i 3 i el Registre 
Civil van deixar l’edifici que ocupaven al carrer de Sant Joan, 31-33. Des de 
llavors aquest edifici no acull cap activitat ni funció pública, resta tancat. 
 
L’edifici dels antics jutjats del carrer Sant Joan té una ubicació clau, ja que es 
troba al bell mig del centre urbà de Vilanova i la Geltrú. Aquest fet, sumat als 
pocs espais municipals existents al centre de la ciutat, li dóna una importància 
estratègica de cara als seus futurs usos. Aquest edifici, doncs, amaga grans 
potencialitats per la seva situació, superfície, sales, espais, estat de 
conservació, arquitectura, etc. 
 
Segons les respostes que hem obtingut per part de l’equip de govern en 
preguntar-los sobre els futurs usos d’aquest espai, sembla ser que s’està 
estudiant la possibilitat d’instal·lar-hi una regidoria. La nova ampliació de 
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l’edifici de l’Ajuntament ha de permetre encabir un bon nombre de 
treballadors/es municipals, així com diverses regidories. 
 
Des de la CUP creiem que aquest edifici té unes grans potencialitats per tenir 
un ús social i públic per al conjunt de la població vilanovina, que vagi més 
enllà d’un ús merament administratiu regit per horaris d’oficina. El ventall 
d’usos socials i públics que pot allotjar aquest edifici és molt ampli: guarderia 
municipal, alberg municipal, espai d’entitats, centre cívic, casal per a joves, 
etc.  
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l'adopció del següent ACORD: 
 
“Garantir que l’edifici dels antics Jutjats del carrer de Sant Joan tingui un ús 
social i públic.” 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, com tots vostès saben, segurament amb la creació del nou edifici... del nou 
edifici dels jutjats hi ha hagut l’edifici que està situat al carrer Sant Joan, doncs 
ha quedat buit.  És un edifici amb... doncs amb un cert encant arquitectònic i 
amb un pati a dins, un edifici, doncs, que podria... on s’hi podrien ubicar 
diferents activitats.  Aquest edifici, després de ser jutjat, o sigui, després 
d’haver complert les funcions d’un jutjat, ha quedat buit i ha passat a mans de 
l’Ajuntament, almenys, doncs, per una cessió doncs que durarà uns quants 
anys i l’Ajuntament el té a disposició doncs per cedir-lo o per donar-li un ús.  
Nosaltres ja vam fer unes... ja vam formular unes preguntes, fa temps, al 
govern, que ens van ser convenientment respostes i també va sortir, doncs, en 
alguna altra reunió justament el tema de l’ús que se li pot donar en aquest 
espai del carrer Sant Joan.  I per resposta vam rebre doncs que el govern 
estava sospesant, sense tenir res decidit, potser posar-hi una regidoria en 
aquest, en aquest espai.  Nosaltres aquest espai doncs fa temps que en 
parlem, que li estem buscant, o estem pensant-hi doncs idees que... d’activitats 
que poguessin anar a dins.  Pensem que el Centre-Vila és un barri que té pocs 
espais a disposició de la gent, diguéssim, té molts espais administratius o 
d’altres però pocs espais oberts.  Els dos que té doncs són petits, els dos que 
té destinats a les associacions són petits i pensàvem doncs en aquest altre 
espai del carrer... en els antics jutjats del carrer Sant Joan, perquè l’Ajuntament 
li donés en aquest espai un ús social i públic, és a dir, que no ho convertís, que 
no ho dediqués, per dir-ho d’alguna manera, en administracions, siguin doncs 
de l’Ajuntament o d’altres administracions.  En aquest cas presentàvem una 
moció molt senzilla, que l’únic que demanava era poder garantir, per tal de 
poder obrir el debat de quin ús se li dóna, poder garantir... que l’Ajuntament 
garantís que en aquest espai, en els antics jutjats del carrer Sant Joan, doncs 
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no s’instal·larà una Regidoria i, per tant, a partir d’aquí tenir la certesa que es 
podrà obrir, més tard o més d’hora, quan les previsions pressupostàries 
puguin, el debat de quin ús se li dóna i de quines necessitats té el barri del 
Centre Vila per tal d’ubicar-les en aquest espai. 
 
S’han tingut converses des de la CUP amb el govern durant aquesta setmana i 
a la proposta de deixar la moció sobre la taula per tractar-ho doncs amb més 
tranquil·litat a l’entrada del curs vinent, cap al setembre o l’octubre, des de la 
CUP hem decidit doncs continuar mantenint aquesta moció, perquè entenem 
que el que demana doncs és molt, molt poc, és una moció que no... que l’únic 
que demana és que no s’hi pugui... o sigui, que no es pensi en fer-hi una 
regidoria i, per tant, que es pugui fer qualsevol altra cosa que vulgui el govern, 
o que decideixi aquest Ple, si vol obrir-ho a la participació de la resta de grups 
municipals i, per tant, doncs, mantenim aquesta moció, entenent que és això, 
que demanem molt poc, que aquesta moció demana molt poc.  Moltes gràcies. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, sí, com vostès saben, aquest local està... fruit de tot un litigi que vam tenir 
amb la Generalitat, en l’aspecte del dipòsit de presos, doncs quan hi va haver 
un acord amb la Federació de Municipis de Catalunya, que nosaltres no hi 
érem perquè teníem un contenciós, al final doncs vam aceptar el mateix acord 
que hi va haver amb la Federació, que pagaven la meitat del deute que 
nosaltres teníem contret, i a nosaltres ens van cedir aquest local a 40 anys.  
Per tant, el local és nostre, la realitat és de que el local està... és un local molt 
gran; el govern allà el vol fer servir perquè quan una cosa està tancada l’únic 
que passa és que es va deteriorant.  Per tant, el... i sí que és veritat de que en 
una pregunta, deu fer quatre o cinc mesos, que ens va fer el grup de la CUP 
doncs vam contestar que estàvem pensant ubicar-hi una regido... una o més 
regidories.  De fet, per ubicar-hi una o més regidories s’ha de reestructurar tot 
el local, o sigui, no podem agafar part del... perquè és gran, el local.  No hi ha 
regidories tampoc tan grans com per posar-ne una de sola, en tot cas n’hi 
haurien d’anar a parar més.   
 
Nosaltres encara estem pensant posar-hi alguna regidoria, però per posar-hi 
alguna regidoria s’ha de fer un projecte, el projecte, o un preprojecte.  Aquest 
projecte no està fet i a llavorens el diàleg que hem tingut, tal com ha dit el 
senyor Arrufat, era de que esperéssim un temps de dir, molt bé, si en un temps 
determinat no hi posem una regidoria, podem emplea’l amb els usos que ells... 
que el seu grup demana, no?  Per tant, nosaltres continuem dient el mateix.  
Altres vegades aquí al Ple, inclús en preguntes que ens han fet els grups de 
l’oposició, no tan sols preguntes, sinó crítiques, doncs se’ns ha dit si tenim 
locals que hi ha regidories en altres locals que si gastem tants diners a l’any, 
etc., etc.  Hi ha aquest local d’aquí al costat, o sigui, els 7 jutjats de la plaça de 
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la Vila, que s’està acabant i s’acabarà a final d’any, que hem de veure, un cop 
estigui acabat, quines regidories, de les que no estan en aquests moments 
dintre de l’edifici central de l’Ajuntament, hi podem posar-hi aquí, i en tot cas, si 
entre tots no hi cabem, doncs hauríem d’anar a parar en aquell local.  
Nosaltres, jo, insisteixo en el que li havia dit en el portaveu de la CUP, en el 
regidor de la CUP, que era, home, esperar-se un parell o tres de mesos per 
veure si realment podíem sumar-se en aquesta moció, perquè sinó el que hem 
de dir és de que, home, garantir, la paraula posa exactament “garantir”, que el 
Ple aprovi que garantirem que hi ha això, d’entrada penso que no, no podem 
aceptar-li, tal com està la moció.  Això no vol dir que nosaltres, perquè també 
és la nostra obligació, i sobretot pensant en els pressupostos de l’any que ve, 
estiguem estudiant, pràcticament d’aquí a una setmana qui més qui menys 
potser estarà de vacances, qui tingui la sort, vacances efectives, eh?, 
administratives, per tant, doncs, jo per això li havia proposat això i en tot cas el 
govern manté una mica això, sense, sense que això es pugui pensar de que no 
hi treballarem i que de cara inclús als pressupostos de l’any que ve puguem 
portar una idea i, si pot ser, un preprojecte del que realment hi pot anar allà. 
 
ALCALDE 
 
Paraules, per posicionar els grups.  Óscar. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, nosaltres avançarem, bueno i avancem que 
no donarem suport a aquesta moció.  El nostre posicionament serà l’abstenció 
perquè, si bé també és un bé social i públic els serveis que presta l’ajuntament, 
pensem que la línia d’aquesta moció és precisament que no es posi cap 
regidoria, i a nosaltres doncs no ens sembla cap bajanada doncs que en 
aquest edifici també puguin haver serveis municipals que, en definitiva, són 
serveis que es presten als ciutadans, no?  Per aquesta raó doncs no la 
votarem a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies.  Nosaltres sí que donarem recolzament a aquesta moció.  Trobem 
que és un edifici que ens brinda una oportunitat excel·lent al mig de la ciutat i 
molt gran per encabir un ús social i públic, i nosaltres fa molt de temps també 
que demanem un espai destinat a la joventut, una casa de la festa, un espai on 
el jovent es pugui reunir, i pensem que és una oportunitat excepcional utilitzar 
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aquest espai que, d’altra banda, fa molts, molts i molts mesos que està tancat.  
Així és que Convergència i Unió votarà a favor. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Una... només una última puntualització.  Nosaltres, davant de les, una mica les 
propostes i les idees que havien sortit des del govern en aquesta setmana, 
doncs per intentar que aquesta moció fos reconduïda per garantir doncs més 
unanimitat i el suport del govern, trobàvem molt positives igualment les... les 
propostes que s’hi feien, pel que fa a que es vagi accelerant o que es vagi 
avançant en la definició d’un preprojecte, o d’un projecte, etc., però 
evidentment quedava totalment desvirtuada la moció si aquest projecte, al mes 
d’octubre, era el de fer-hi una regidoria, no?  Per tant, nosaltres havíem 
presentat una moció perquè no s’hi fes una regidoria i es comencés a pensar 
en fer-hi... i ho deixem totalment obert, però un ús social i públic, i ens podíem 
haver trobat que després d’aquesta moció, al mes d’octubre, el projecte que 
presentés l’Ajuntament fos justament el d’una regidoria.  Per això hem 
mantingut aquesta moció i bé, i per això l’hem presentat. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació.  Vots a favor?  Abstencions?  Vots en contra?  
Decau amb l’abstenció del grup Popular, els vots del govern. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent. 
 
  Vots a favor: CIU i CUP (8)  
  Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
  Abstencions: PP (2) 
 

 10. MOCIÓ DEL PP SOBRE EL FINANÇAMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 
ALCALDE 
 
I finalment és la moció del Partit Popular sobre el finançament local, finalment 
en el capítol de mocions, eh? 
 
Senyor Gomáriz... 
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El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Amb l’aprovació del nou model de finançament autonòmic és hora d'obrir les 
negociacions per reformar les hisendes locals, per tal que les corporacions 
locals puguin tenir els recursos necessaris per atendre als ciutadans i 
respondre als reptes de la crisi econòmica,  
 
És notori que, malgrat els avenços assolits per les anteriors reformes de les 
hisendes locals, a hores d’ara les corporacions locals estem suportant una 
situació financera que ens ofega i limita els serveis que podem oferir als 
ciutadans i ciutadanes dels municipis que representem.   
 
Si els governs autonòmics i l'Estat –una vegada tancada la reforma del 
finançament autonòmic- no milloren, d’acord als propis recursos i 
competències, el finançament local, les corporacions locals no podran seguir 
suportant l’esforç econòmic i social que representa la crisi econòmica, situació 
encara més agreujada pel pes de les despeses de serveis que recauen en les 
administracions locals, malgrat no ser de la seva competència.  
 
Aquesta insuficiència financera s’ha generat per la falta de reconeixement real 
del paper fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en 
l’actual estat del benestar. D’aquesta manera, s’ha mantingut la baixa 
participació de la despesa local respecte del total de la despesa de les 
administracions públiques.   
 
Les entitats municipalistes de Catalunya han constatat que continua vigent la 
principal reivindicació del II Congrés de Municipis de Catalunya, celebrat al 
2001, on es va demanar obtenir una participació més gran en els ingressos i la 
despesa pública.   
 
A aquesta situació cal afegir dos fets que agreugen la situació de les 
corporacions locals. Per un costat tenim la tendència del l'Estat i de les 
comunitats autònomes a establir mandats sobre els ajuntaments sense les 
corresponents dotacions de recursos d’acord amb criteris de suficiència.  
 
Aquest és el cas del desplegament de la Llei de la dependència, que amplia 
molt significativament les necessitats de despesa local sense establir 
mecanismes de compensació íntegra, tal i com exigeix el principi de lleialtat 
institucional. 
  
Per l’altra, ens trobem amb una forta pressió social per tal que els ajuntaments 
assumeixin activitats i serveis, que malgrat no ser locals, no estan impartits de 
forma adient per les administracions que realment tenen la competència.  
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Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, entenem que una vegada tancat 
el cicle de la reforma del finançament autonòmic, malgrat que hagués estat 
millor fer les reformes de forma simultània, no podem retardar per més temps 
el nou finançament local, per donar resposta als problemes de suficiència 
financera dels ajuntaments. Una reforma que no es pot limitar a oferir més 
recursos sinó que ha d'aixecar un nou model per incrementar l’autonomia, la 
suficiència i la responsabilitat fiscal de les corporacions locals i garantir la 
cohesió territorial.  
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acorda:  
 
“1. Instar el Govern d'Espanya a iniciar la reforma immediata del sistema de 

finançament local que permeti a les corporacions locals continuar prestant 
els serveis que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de 
l’administració local: noves escoles bressol, més habitatge social, més 
polítiques d’ocupació, polítiques adreçades a la plena integració de la 
immigració o l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles necessàries 
per garantir la cohesió social en pobles i ciutats.  

 
2.  Instar el Govern de l'Estat a introduir en la reforma del finançament local 

els recursos necessaris per atendre a les corporacions locals les noves 
competències derivades de les lleis estatals, com és el cas de la Llei de 
dependència i abordar, mitjançant les reformes legals corresponents, una 
delimitació de les competències dels ens locals per tal que exerceixin 
aquelles que els correspongui i alhora tinguin el finançament necessari per 
fer-ho. 

 
3. Instar el Govern d'Espanya, en tant no s’acordi un nou model de 

finançament local, a procedir a la creació d’un fons específic que permeti 
retornar l’IVA pagat per les inversions fetes pels Ajuntaments en el marc de 
Fons Estatal d'Inversió Local i a no disminuir en l’any 2010 les 
transferències que han de rebre les Corporacions Locals mitjançant la 
participació en els ingressos de l’Estat. 

 
4.  Instar el Govern de la Generalitat a aprofitar la millora del finançament 

autonòmic per millorar de forma sensible les transferències corrents i de 
capital que fa a les corporacions locals catalanes, amb especial atenció pel 
que fa al finançament dels serveis impropis i a les necessitats de 
finançament generades per la legislació autonòmica catalana. És 
imprescindible un salt qualitatiu en la dotació del Fons de Cooperació 
Local. 

 
5.  Instar els Governs de l'Estat i de la Generalitat a assumir el principi bàsic 

de lleialtat institucional, segons el qual no es poden imposar mandats 
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legislatius o reglamentaris sobre les corporacions locals sense preveure 
una dotació pressupostària suficient per atendre els nous serveis o 
competències.  

 
6. Comunicar aquest acord als ministres d’Administraciones Públicas, 

Economía y Hacienda, al president de la Generalitat, i als presidents de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques.” 

 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Molt breument, perquè crec que els acords de la moció són prou 
explícits, no?  En primer lloc sí justificar l’oportunitat de la moció, en el sentit 
que habitualment i al llarg dels anys el finançament autonòmic i les 
negociacions del finançament autonòmic acostumen a ocupar l’agenda política 
de... tant del govern de la Generalitat com de govern de l’Estat, i la reiteració 
de la necessitat de parlar del finançament local és un aspecte que sempre està 
a sobre la taula però que, malauradament, sempre queda en un segon terme, 
no?, i aixins han passat governs de diferents colors, fins i tot del Partit Popular, 
sense que s’hagi abordat el tema del finançament local.   
 
En aquest moment, a més a més de que d’una banda s’ha tancat, 
possiblement s’ha acabat tancant el finançament o el debat sobre el 
finançament autonòmic, estem en una altra situació que econòmicament, per 
als ajuntaments, i també, com no, per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és 
una situació complexa, i aquesta situació té segurament dos motius, un de 
propis, d’interns; evidentment es podria fer una millor gestió dels fons que té 
l’Ajuntament i en aquest sentit doncs hi ha una responsabilitat pròpia, però 
també entenem que hi ha una responsabilitat aliena i és que hi ha el 
finançament que hi ha, que en el seu moment doncs era una... un bon 
finançament, però que en aquests moments resulta insuficient i inadequat per 
la cantitat de serveis que des de l’Ajuntament es presta a la ciutadania. 
 
A més a més, a tot això cal afegir-hi que tant Estat com Generalitat tenen un... 
a vegades un cert vici d’establir nous mandats en els ajuntaments, o d’establir 
lleis i mandats, potser no tan directes, però a vegades sí indirectes, que això 
implica noves funcions en els ajuntaments, noves funcions en els ens locals, 
sense que es pensi en la transferència de recursos necessaris per donar 
resposta en aquestes funcions.  A més a més, els ajuntaments, també, com a 
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administració més propera al ciutadà, tenen moltes vegades l’obligació moral 
de prestar serveis en els ciutadans que, tot i que no és de competència directa 
de l’Ajuntament, se sent i es troben amb l’obligació moral de donar aquests 
serveis.   
 
I per tant, el que ve a plantejar la moció és una reivindicació de la millora de 
finançament local i és en aquest sentit que la plantegem en el... en el Ple 
d’aquest Ajuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde.  Bàsicament estem gairebé d’acord amb 
tota la part resolutiva del que vostès proposen en la seva... en la seva moció, 
no?, evidentment.  Nosaltres sempre havíem defensat que primer calia 
resoldre el finançament autonòmic i després doncs abordar d’una vegada per 
totes el finançament de les corporacions locals, no?  De totes maneres, el que 
sí que és cert és que sempre que hi ha hagut, perquè jo diria que sempre s’ha 
votat per unanimitat qualsevol moció respecte a la millora del finançament de 
les corporacions locals, aquesta sempre venia d’un acord de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis, no?, en el 
sentit de que aquelles entitats que són els que ens representen a les 
corporacions locals a l’hora de negociar, sobretot en el cas de la negociació 
amb l’Estat, sempre s’ha fet a través de la Federació de Municipis i l’Associació 
Catalana de Municipis, no?  I a més a més, en aquest sentit sempre hi ha 
hagut unanimitat i acords entre les dugues associacions que engloben el 
conjunt de municipis de Catalunya, i a més a més sempre s’ha fet amb el 
consens de totes les corporacions locals d’arreu del país, no?  Per tant, en 
aquest sentit nosaltres som partidaris d’esperar, en el sentit de veure quin és el 
posicionament i la posició de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis respecte d’aquesta qüestió que, 
evidentment, repeteixo, podem estar d’acord en el fons de... en el fons del que 
vostè proposa, no?, però en tot cas a mi m’agradaria, o ens agradaria esperar-
nos a veure quina és la posició respecte d’aquesta qüestió de la Federació de 
Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, no?, que evidentment hauran de 
treure... aviat s’hauran de posicionar respecte al calendari, respecte de la 
metodologia i respecte doncs totes les qüestions que creguin oportunes al 
voltant d’aquesta qüestió, no?  Jo, per tant, el que sí que demanaria és que 
retiri aquesta moció, en el sentit aquest, no?, d’esperar a veure les entitats, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que 
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són els que ens representen i, en definitiva, són els que hauran després de 
negociar amb l’Estat, doncs es posicionin al respecte d’aquesta qüestió. 
 
ALCALDE 
 
Més que res perquè manifesti si es retira o... vull dir, si la deixa sobre la taula o 
no, la retira o... ha estat una petició. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
La petició és de que la retiri i no creiem que hi hagin arguments, ni molt menys, 
per retirar uns acords que, a més a més, sembla ser que poden ser coincidents 
amb la voluntat del govern.  Vostè, si vol, pot demanar que quedi sobre la 
taula, ens ho podem plantejar.  En qualsevol cas jo crec que l’Associació de 
Municipis i la Federació de Municipis, escolti’m, al respecte d’això s’han 
manifestat moltíssimes vegades, moltíssimes vegades, i en la moció, en els 
arguments, en citem una, al Congrés de Municipis, on no només es van 
posicionar les associacions i Federació, sinó que es van posicionar el conjunt 
de municipis de Catalunya en un sentit similar en aquest, no?  Home, si vostè 
vol dir: escolti’m, esperem aviam què diuen la Federació i l’Associació de 
Municipis, escolti’m, nosaltres no tenim cap inconvenient.  La nostra... el nostre 
posicionament de que això és necessari no variarà pel que puguin dir o deixar 
de dir l’Associació de Municipis o la Federació de Municipis.  Ara, si això té que 
facilitar un acord, estem en disposició de deixar aquesta proposta sobre la 
taula, evidentment si d’aquí a un mes o un plaç prudencial ni l’Associació de 
Municipis ni la Federació de Municipis no s’ha posicionat sobre aquesta 
qüestió, o no s’ha tornat a posicionar, perquè entenem que posicionar-se sí 
que ja ho han fet al llarg del temps, nosaltres tornarem a portar la moció a 
debat en aquest Ple. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 
 

PREGUNTES ORALS 
 

 11. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, per tant passem al punt de preguntes.  Que només ha 
presentat preguntes la Can... sí, no?, la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
La primera és sobre l’Eixample Nord.  Bueno, n’hi ha dos... és igual.  La 
primera és la de l’Eixample Nord. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, gràcies.  La nostra pregunta és justament sobre el Consorci de l’Eixample 
Nord, en la línia de la pregunta que vam fer al mes passat.  Nosaltres, si 
recorden bé, en el Ple passat, al mes passat no, aquest mateix mes, però al 
Ple passat vam fer una pregunta en aquest sentit i el que demanàvem era que, 
com vostès saben, el Consorci de l’Eixample Nord, que és qui desenvolupa el 
sector de l’Eixample Nord, està... té un òrgan de govern format per cinc 
representants de l’Ajuntament, és a dir, d’aquest Ple, i cinc representants 
d’Incasol.  Els cinc representants de l’Ajuntament és un per grup municipal, la 
CUP no hi és.  Aquests estatuts es van fer abans de les eleccions, però ja fa 
més de dos anys que està aquesta nova composició del Ple i vam demanar 
que es comencessin a fer els tràmits perquè es modifiquin aquests estatuts, 
entenent tota la dificultat que podien suposar, però igualment ho demanàvem.  
I, per tant, la pregunta que fem en aquest Ple és: s’han començat a tramitar els 
papers per canviar els estatuts del Consorci de l’Eixample Nord? 
 
ALCALDE 
 
Reiterem la resposta del Ple anterior, en el sentit de que hem iniciat converses 
amb la Generalitat, com permanentment les tenim en el marc del Consorci, 
sobre si s’han de fer canvis o no en els estatuts de l’Eixample Nord.  En aquest 
sentit, un dels temes que és sobre la taula i que efectivament sí l’hem plantejat, 
és aquest.  I per a la resta, donc per reproduït el que vaig dir en el Ple passat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies, però a nosaltres continua no quedant-nos clar si... si aquests canvis 
seran efectius abans que s’acabi la legislatura o no i, per tant, la CUP podrà 
mai tenir... tenir veu durant aquests quatre anys de legislatura en què aquest 
representant a l’Ajuntament de Vilanova mai tenir veu sobre el Consorci... o 
sigui, dins del Consorci de l’Eixample Nord.  Continua sense quedar-nos clar. 
 
ALCALDE 
 
És excepcional que en un Consorci d’aquestes característiques hi hagi 
l’oposició.  Per tant, la posició del govern respecte de que l’oposició hi sigui hi 
és des del primer dia, perquè ens sembla que l’Eixample Nord és un tema lo 
suficientment important com perquè no sigui un tema del govern municipal, 
sinó del conjunt de forces polítiques del Consistori.  Amb aquesta voluntat hem 
treballat i seguirem treballant perquè sempre sigui així.  Per tant, ho dic que no 
és com una cessió, eh?, allò de dir: que bons que són.  No, no, és que la ciutat 
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necessita que en aquest tema hi hagi totes les veus, perquè és un tema de 
ciutat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
La segona pregunta que presentem en aquest Ple, que és sobre l’ús de la 
llengua en espais municipals que, com vostès saben, ha sortit a la premsa les 
darreres setmanes, hi ha tornat a haver queixes, que ja va presentar la 
Candidatura d’Unitat Popular fa un any i mig. Va començar a presentar la 
Candidatura d’Unitat Popular fa un any i mig, queixes respecte l’ús o al nou ús 
de la llengua catalana en les dependències municipals del Parc Esportiu del 
Garraf que, com regulen diferents convenis i reglaments, hauria de seguir 
doncs això, exactament el mateix Reglament d’ús de la llengua catalana que 
s’aplica a les dependències directament municipals, és a dir, a l’Ajuntament, i 
no obstant això no ho fa.  Ja ho vam... ho vam treure a la llum fa un any i mig, 
se n’han anat reproduint les queixes, continuen havent-hi queixes d’usuaris 
doncs perquè l’ús del català és inexistent o gairebé inexistent i, en aquest 
sentit, des de la CUP volem preguntar al govern si n’està al cas i quines 
mesures prendrà perquè es faci efectiu el compliment d’aquest reglament i, per 
tant, els drets lingüístics dels catalanoparlants al Parc Esportiu del Garraf.  
Gràcies. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
El govern, senyor Arrufat, el govern n’està al cas, n’està al cas i 
malauradament no és una situació que només passi a Vilanova i la Geltrú, sinó 
que malauradament la majoria, part de Catalunya doncs ens trobem amb 
aquests casos que difícilment pots viure plenament en català.  Però a banda 
d’això, que vostès tenen el dret, en aquest cas, i el seu deure de preguntar i 
estar al cas de les coses, aquest Ajuntament, al marge d’equivocar-se o de fer 
coses no prou bé, també treballa i el que busca són fórmules i solucions 
perquè les coses funcionin.   
 
Deixi’m dir-li que des de la Regidoria de Política Lingüística, que també val a 
dir que hi han pocs ajuntaments que tinguin Regidoria de Política Lingüística, i 
també des de Convivència, s’està duent a terme diferents projectes d’actuació 
encaminats, en aquest cas, a fer del català llengua de comunicació entre totes 
les persones, tant autòctones com nouvingudes, en aquest cas fem lo de la 
campanya “En català, naturalment”, l’acollida familiar a les escoles, català per 
pescadors, cursos mitjançant les entitats de la xarxa d’espais per la llengua.  
Davant, però, d’aquesta realitat concreta, el Parc del Garraf, l’Ajuntament, 
mitjançant les regidories d’Esports i de Política Lingüística ja fa més d’un any i 
mig que estem treballant, precisament perquè es pugui ajudar a modificar 
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aquesta situació concreta.  La voluntat de les dugues parts és arribar en 
aquesta línia. 
 
Què més està fent en aquests moments l’Ajuntament?  Doncs miri, cal tenir 
present en aquests moments que la Generalitat de Catalunya va aprovar 
recentment una llei per la qual es regulen les professions de l’esport a 
Catalunya.  Aquesta serà d’aplicació l’any vinent.  En aquest sentit, mitjançant 
un nou cicle formatiu de grau superior que s’ha posat en marxa aquest curs 
passat al Manel de Cabanyes, es podrà obtenir en aquest cas una nova 
titulació tècnica superior en la varietat esportiva.  Per tant, no haurem d’anar 
només amb persones que són sudamericanes, que és el que... no hi havia cap 
més places per poder aconseguir que donessin aquestes classes, que les 
donen en castellà i en anglès.  No obstant, ja hi ha un que ho fa en català.  No 
obstant tenim reunions constantment amb ells i el compromís és arribar i 
millorar aquesta situació. 
 

PRECS 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs passem a l’apartat de precs.  I si no n’hi ha cap, doncs... ah, 
perdona, endavant Óscar Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  No, jo tinc precs.  Un és sobre el servei de vigilància i 
salvament de la platja i és que, bueno, es tingui molta cura i es faci molta 
atenció en que el compliment del contracte sigui... sigui realment doncs 
explícit.  Més que res per poguer... per poguer detectar doncs anomalies que 
es puguin... bueno, que es puguin dur a terme.  I després fer... demanar al 
senyor regidor doncs que es faci un estudi comparatiu del servei que s’ha 
donat de vigilància de les platges els tres últims anys i veure l’evolució que... 
que ha tingut, no?   
 
Un altre prec és que, bueno, han arribat últimament masses queixes de la zona 
de Ribes Roges, per un increment de roedors, de rates.  I és més que res 
doncs perquè des de l’equip de govern es faci una mica de... d’intervenció 
específica doncs per intentar desratitzar-ho. 
 
I l’últim prec és perquè bueno, tenim una nova, una nova, un nou lloc doncs per 
fer exposicions, que és la Sala.  Pensem que és un lloc que és extraordinari i 
que ara, fins al dia 15 de setembre, tenim el plaer doncs d’allotjar doncs a un, 
penso que dels millors artistes que ha donat aquesta terra, d’ara, que és 
l’Óscar Estruga.  I pensem que la difusió doncs de la seva exposició, de la 
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seva obra, no és gaire eficient, és molt molt limitada.  I m’agradaria demanar a 
aquest equip de govern doncs que estudiï, que revisi els sistemes que té de 
publicitació i de difusió de... dels seus locals, de la Sala en específic, perquè el 
seu lloc, la seva ubicació tampoc és la idònia doncs perquè la gent la pugui 
veure només passejant pel carrer, no?  Per això doncs li demanaria a l’equip 
de govern que revisi el sistema de difusió que té de... sobretot d’aquesta 
exposició.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  És un prec amb relació a l’execució de les obres que s’estan fent a la 
rambla de la Pau i amb relació a una petició dels titulars d’establiments 
comercials, que ja la setmana passada vaig tenir oportunitat de parlar 
directament amb regidors, tant el de Serveis Viaris com el responsable de les 
obres que s’estan executant.  També em consta que es va parlar en la Comisió 
Informativa corresponent, però no volíem deixar de perdre l’oportunitat també 
d’expresar públicament la preocupació pel fet de que aquells establiments 
comercials que havien fet unes previsions, entre d’altres coses perquè el 
mateix govern municipal li havia donat unes dates d’acabament de les obres i, 
per tant, d’obertura de la rambla de la Pau i, per tant, unes perspectives d’estiu 
que són absolutament diferentes de les que se’ls hi han acabat plantejant, fins i 
tot doncs se’ls hi ha dit que podrien posar les terrasses a partir del 15 d’agost, 
quan tothom sap que en aquesta ciutat i en els... i en determinats llocs 
d’aquesta ciutat precisament a partir del 15 d’agost és quan el turisme va de 
baixa i l’ocupació de taules i cadires en la via pública també va de baixa, no?  
Per tant, el que els hi preguem i els hi demanem és una certa sensibilitat 
respecte de les afectacions d’aquestes obres sobre aquests establiments, 
sobretot i molt especialment durant els dies de Festa Major.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Com que la sensibilitat és molta i l’intercanvi de relacions i d’opinions amb els 
ciutadans és permanent, som conscients d’aquesta demanda, la qual, com deu 
conèixer, ha estat atesa. 
 
Molt bé, confio que... s’aixeca la sessió, tot i que... digui’m, digui’m. 
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SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No sé si és costum contestar els precs, però en tot cas sí que crec que no ha 
estat atesa suficientment.  Aquesta matització crec que és important. 
 
ALCALDE 
 
Queda constància de la seva apreciació personal.   S’aixeca la sessió, tot 
desitjant, doncs, que tinguin molt bona Festa Major i que la puguem disfrutar 
tots plegats. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19,50 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
 

 


