
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-la-geltru-19-01-2015/ 
 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 19 DE GENER DE 2015 

 
 
Acta núm. 1 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 19 de gener de 2015, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 



 

 

 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
No assisteixen els senyors ORIOL ESCALAS NOLLA (PSC) i FRANCISCO 
ÁLVAREZ MARÍN (regidor no adscrit). 
 
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CiU) s’incorpora a la sessió en 
el punt 2 de l’ordre del dia (18:09 hores) i el Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
s’incorpora quan s’està tractant el punt núm. 5 de l’ordre del dia (18:23 hores). 
 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

   1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament d’1 de desembre de 2014.  (0:08) 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
 Alcaldia 
 
   2.  Aprovació del Reglament d’ús dels equipaments cívics.  (0:08) 
   3.  Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 28.10.2014, de 

modificació del segon punt de l’acord de la Junta de Govern Local de 
14.01.2014, referent a l’aprovació del conveni de cessió del casal d’avis 
de la fundació PINNAE a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  (0:17) 

   4.  Aprovació, si escau, de la suspensió de l’executivitat de l’acord de  
dissolució, liquidació i nomenament de liquidadors de l’empresa 
municipal INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SAM.  (1:47) 

   5.  Aprovació, si escau, de la modificació puntual dels estatuts del 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL 
PÚBLICA DEL GARRAF per a la seva adaptació a diverses disposicions 
legals (Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL) i Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic).  (0:20) 

 
  



 

 

 Convivència i Equitat 
 
   6.  Aprovació definitiva de l’Ordenança de mesures per fomentar el civisme i 

la convivència a Vilanova i la Geltrú.  (0:24) 
 
 Hisenda 
 
   7. Modificació de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels 

Preus Públics municipals.  (0:54) 
 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 

 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
    8. Aprovació, si escau, de l’ampliació de la concessió administrativa de l’ús 

privatiu d’aparcament a la plaça de la Peixateria, que inclogui l’ocupació 
d’una porció de terreny del domini públic per a la construcció d’un edicle 
accessori al contracte administratiu en vigor.  (1:06) 

    9. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 23.12.2014, de 
pròrroga del servei de transport col·lectiu urbà i de modificació del 
pressupost anual del 2014.  (1:08) 

 10. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 25.11.2014, de 
pròrroga temporal del contracte de servei de manteniment i neteja dels 
parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A.  (1:28) 

 
 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 Alcaldia 
 
 11.  Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 02.12.2014,  

d’aprovació de les subvencions destinades a entitats i associacions de 
l’àmbit esportiu de Vilanova i la Geltrú 2014.  (1:36) 

 
 Hisenda 
 
 12. Donar compte de l’informe de Tresoreria i annexos d’Intervenció referent 

al que disposa la Llei 3/2004, de lluita contra la morositat, 4t. Trimestre 
2014.  (1:37) 

 
 
 
 



 

 

 MOCIONS 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
 13. Moció per demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la 

legislació en relació amb el finançament de les escoles bressol 
municipals.  (2:32) 

 14. Moció per a la identificació i bonificació dels paradistes de productes 
agroalimentaris Km 0 en els mercats i mercadals municipals.  (2:44) 

 
 Grup Municipal de la CUP 
 
 15. Moció perquè el TOC esdevingui un espai per a entitats sense ànim de 

lucre.  (2:59) 
 
 Grup Municipal de CiU 
 
 16. Moció, amb el suport dels grups del PSC, CUP i ICV, en relació amb la 

visualització en el nomenclàtor de la ciutat de la contribució femenina.  
(2:16) 

 
 Grup Municipal del PSC 
 
 17. Moció sobre la regularització cadastral que s’està duent a terme per part 

de la Direcció General del Cadastre.  (3:33) 
 18. Moció respecte a l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la 

Geltrú.  (3:42) 
 
 PREGUNTES 
 
19. Preguntes del grup municipal d’ICV amb relació a la calefacció a la 

Biblioteca Armand Cardona Torrandell:  (4:13) 
 

• La calefacció de la Biblioteca Armand Cardona Torrandell s’ha 
tornat espatllar una vegada més a finals de desembre, el que 
comporta que l’equipament no tingui totes les seves sales obertes. 

• Quan i quina mesura definitiva prendrà el govern per evitar les 
reiterades avaries de la calefacció? 

 
 20. Preguntes del grup municipal de la CUP:  (4:14) 
 

• Sobre el pressupost municipal del 2015. 
• Sobre l’Eixample Nord. 
• Sobre els recents fets relacionats amb el feixisme a la nostra ciutat. 



 

 

 
 21. Pregunta del grup municipal del PSC sobre el personal de l’IMET.  (4:21) 
 
 
 PRECS  (4:25) 
 

URGÈNCIA: 
 
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
 22. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 13.01.2015, de 

reconeixement per part de l’Ajuntament de la situació d’excedència per 
incompatibilitat dels treballadors d’ICVSAM que van ser traspassats de 
l’Ajuntament a aquesta empresa municipal.  (1:47) 

 
 
 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’1 DE 
DESEMBRE DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta del Ple esmentada per unanimitat dels presents, 
amb un total de 21 vots (7 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la 
CUP i 2 d’ICV). 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
   2.  ALCALDIA. APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DELS 

EQUIPAMENTS CÍVICS. 
 

Atès que la Regidoria de Participació ha treballat en l’elaboració d’un 
Reglament d’ús dels equipaments cívics municipals que engloba els següents 
equipaments: Casal Municipal de Gent Gran Can Pahissa, Casal  Municipal de 
Gent Gran, Centre Cívic La Geltrú, Centre Cívic La Sardana, Centre Cívic 
Sant Joan, Centre Cívic i Esportiu La Collada – Els Sis Camins, Centre Cívic 
Tacó, Centre Cívic Molí de Vent, Centre Cívic Mar i Espai d’entitats Sant Pau. 
 
Atès que el 28 de gener de 2014 es va presentar l’esborrany d’aquest 
Reglament a les associacions de veïns ubicades en aquests equipaments i es 
van introduir les aportacions que van fer a la proposta. 
 



 

 

Atès que l’1 de desembre de 2014 es va aprovar en el Ple Municipal una 
moció en la que se sol·licitava un reglament d’ús dels centre cívics. 
 
Atès que el dia 10 de desembre de 2014 es va presentar la proposta de 
Reglament a la comissió creada per aquest motiu i integrada per un 
representant de cada grup municipal (CiU, PSC, CUP, PP) i dues tècniques 
del departament de Participació i es va acordar portar a Ple el document per a 
la seva aprovació. 
 
Atès l’Informe Jurídic de data 9 de gener de 2014, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament d’ús dels equipaments cívics de la 
ciutat que inclou: Casal Municipal de Gent Gran Can Pahissa, Casal  
Municipal de Gent Gran, Centre Cívic La Geltrú, Centre Cívic La Sardana, 
Centre Cívic Sant Joan, Centre Cívic i Esportiu La Collada – Els Sis Camins, 
Centre Cívic Tacó, Centre Cívic Molí de Vent, Centre Cívic Mar i Espai 
d’entitats Sant Pau. 
 
 
REGLAMENT D’ÚS DELS EQUIPAMENTS CÍVICS 
 
 
ÍNDEX 
 
Article 1.  Naturalesa dels equipaments cívics 
 
Article 2.  Classificació dels equipaments cívics 
     2.1.  Xarxa de Centres Cívics Municipals 
     2.2. Espai d’Entitats Sant Pau 
     2.3. Casals Municipals de Gent Gran  
 
Article 3.  Definició dels equipaments cívics 
 
Article 4.  Finalitats dels equipaments cívics 
 
Article 5.  Horari dels equipaments cívics 
 
Article 6.  Tipus d’actes als equipaments cívics 
 
Article 7.  Tipus de cessió 
 
Article 8.  Sol·licitud d’ús d’un equipament cívic 



 

 

 
Article 9.  Autorització d’ús d’un equipament cívic 
 
Article 10.  Ordre de preferència de les sol·licituds en els equipaments cívics 
 
Article 11.  Funcionament i reglament d’ús dels equipaments cívics 
 
Article 12.  Campanya electoral i referèndum 
 
Article 13.  Activitats polítiques, sindicals i religioses 
 
Article 14.  Comissió d’activitats a la Xarxa de Centres Cívics 
 
Annex 1 
 
Annex 2 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Article 1. Naturalesa dels equipaments cívics 
 
Els equipaments cívics són aquells espais de titularitat municipal que estan al servei 
de tota la ciutadania, a títol individual o col·lectiu.  
 
 
Article 2. Classificació dels equipaments 
 
En funció dels objectius i prestacions que ofereixen, els equipaments cívics es 
classifiquen en: 
 a) Xarxa de Centres Cívics Municipals 
 b) Espai d’Entitats Sant Pau 
 c) Casals Municipals de Gent Gran 
 
2.1.  Xarxa de Centres Cívics Municipals 
 
 

 

Centre Cívic i Esportiu                
La Collada-Els Sis Camins 
(C. de la Turbina, 19) 

  
 
 
 
 
 
    Centre Cívic La Geltrú 
    (Plaça de l’Associació dels  
    Alumnes Obrers,s/n) 

 
 
 
 
 
 
Centre Cívic La Sardana 
(C. Josep Anselm Clavé, 74) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     Centre Cívic Mar 
    (Passeig Marítim, 73) 

 
 
 
 
 
 
 
      Centre Cívic Molí de Vent 
      (C. de l’Aigua, 203-205) 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Centre Cívic Sant Joan 
 (Jardins Francesc Macià, s/n) 
 

 
 

 
 
  Centre Cívic Tacó 
  (Av. de Vilafranca del 
   Penedès, 26) 

 
 

 
 
2.2.  Espai d’Entitats Sant Pau 
 

           
      SANT PAU 
 (C. Sant Pau, 13) 
 



 

 

2.3. Casals Municipals de Gent Gran 
  

                   
 
   Casal Municipal de                              Casal municipal de Gent Gran 
Gent Gran Can Pahissa                          de Vilanova i la Geltrú 
(Rambla de la Pau, 48)    (C. Llanza, 4) 
 
 
Article 3. Definició dels equipaments cívics 
 
3.1. Xarxa de Centres Cívics Municipals 
 
Els centres cívics són equipaments socioculturals i de descentralització de serveis 
municipals destinats a ciutadania i entitats on es realitzen activitats tant d’iniciativa 
municipal com col·lectiva per al desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure. 
Són també seu d’entitats sense ànim de lucre i promouen la vida associativa i la 
participació ciutadana en general establint xarxes de relació entre ciutadania i 
administració.  
 
3.2.  Espai d’Entitats Sant Pau 
 
L’Espai d’Entitats és un equipaments obert al moviment associatiu de la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú creat amb l’objectiu de posar a l’abast de les entitats, associacions 
i col·lectius de la vila, eines i espais per al desenvolupament de les seves activitats 
amb qualitat i com a base d’una major cooperació associativa i de reforçament de la 
presència de les entitats en la vida de la ciutat.  
 
3.3. Casals municipals de Gent gran 
 
Els Casals Municipals de Gent Gran són equipaments socioculturals i de 
descentralització de serveis municipals destinats prioritàriament a la gent gran de la 
ciutat on es realitzen activitats tant d’iniciativa municipal com col·lectiva per al 
desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure i promouen la vida associativa i 
la participació ciutadana en general. 
 
En el cas de Can Pahissa, l’equipament acull el menjador social.  
 
Article 4. Finalitats dels equipaments cívics  
 
� Dotar a Vilanova i la Geltrú d’espais de trobada, relació i participació ciutadana. 
� Fomentar la participació de la ciutadania, tant la individual com la col·lectiva. 



 

 

� Desenvolupar activitats adreçades a cobrir necessitats ciutadanes en els àmbits 
de l’aprenentatge, esbarjo i creació. 

� Oferir els equipaments com a seu social d’entitats de la ciutat per a promoure’s i 
consolidar-se, podent dotar-los d’espais adequats, prioritàriament no d’ús exclusiu, 
sinó compartits. 

� Donar suport infraestructural per a què les diferents entitats duguin a terme les 
seves activitats. 

� Potenciar els equipaments cívics com a espais de descentralització de serveis 
municipals. 

� Esdevenir espais de sensibilització de la ciutadania respecte als conceptes de 
cooperació, pau, solidaritat, civisme i el treball conjunt per al bé comú. 

 
Article 5. Horari dels equipaments cívics  
 
Els equipaments cívics es poden utilitzar de dilluns a diumenge en horari de matí i 
tarda amb autorització prèvia. La direcció de cada equipament té un horari específic 
d’atenció al públic de dilluns a divendres que es pot consultar en el mateix 
equipament. 
 
Les entitats que hagin de fer ús de l’equipament fora de l’horari de direcció caldrà que 
ho sol·licitin a la direcció per tal de pactar les condicions necessàries depenent del 
tipus d’activitat a realitzar. 
 
Article 6. Tipus d’actes als equipaments cívics  
 
A.  Actes generats per alguna àrea municipal. 
B.  Actes generats per entitats sense ànim de lucre registrades al Registre Municipal 

d’Entitats de l’Ajuntament, així com d’altres administracions públiques del país. 
C. Centres educatius (infantil, primària, secundària, batxillerat i universitari) de 

Vilanova i la Geltrú. 
D.  Actes generats per escoles privades de Vilanova i la Geltrú relacionades amb el 

món de la Cultura (arts escèniques, música, dansa, circ, cinema, etc.) 
E.  Actes generats per entitats particulars i/o entitats privades no pertanyents a les 

categories anteriors.  
 
Article 7. Tipus de cessió  
 
Per tal de regular correctament la utilització dels equipaments cívics s’estableixen dos 
tipus d’activitats: les permanents i les puntuals. 
 
a. Es consideren activitats permanents les que, de manera continuada, portin a terme 

grups, entitats o associacions com ara cursos, reunions periòdiques, assaigs i 
altres activitats similars. S’entén com a permanent tres o més cessions al mes o 
aquelles que s’organitzen durant un trimestre. 

b. Es consideren activitats esporàdiques els actes o activitats de grups, entitats i 
associacions que tinguin un caràcter puntual. 

 
 
 



 

 

Article 8. Sol·licitud d’ús d’un equipament cívic  
 
8.1. La sol·licitud s’ha de fer via instància (sol·licitud d’un espai a la Xarxa 

d’Equipaments Cívics Municipals) registrada a l’OAC o bé via Carpeta Ciutadana 
i s’ha de detallar, entre d’altres, l’activitat a realitzar, la seva durada, les 
necessitats horàries, incloent-hi les de preparació i desmuntatge, si s’escau; la 
infraestructura prevista: mesures de seguretat; el preu d’entrada, assegurança 
de responsabilitat civil de l’entitat, documentació acreditativa dels criteris 
puntuables a l’article 10 si s’escau; i qualsevol altre aspecte que calgui 
determinar per tal de poder avaluar millor la sol·licitud. En cas d’informació 
incomplerta, l’Ajuntament podrà demanar la informació complementària 
necessària. 

 
8.2. En el cas de sol·licitud per part d’una entitat sense ànim de lucre cal que estigui 

inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú. També poden 
sol·licitar l’ús d’un espai aquelles entitats sense ànim de lucre que no figuren en 
el registre però que estan en procés de constitució, i que la regidoria 
responsable consideri necessari fer-los un acompanyament i donar-los suport. 

 
8.3. S’han de sol·licitar les autoritzacions d’activitats amb una antelació mínima de 15 

dies. En situacions especials i de caràcter urgent, es pot fer la sol·licitud amb 
menys dies d’antelació i es pot autoritzar d’acord amb la disponibilitat d’espai i la 
possibilitat d’adequar-lo a temps. En el cas de sol·licituds per a actes de gran 
format caldrà sol·licitar-ho per instància amb tres mesos d’antelació a l’acte. 

 
8.4. En tots els casos, les activitats autoritzades hauran de ser d’interès social, 

cultural, lúdiques, esportives o formatives i oferir un servei a la ciutat. 
 
8.5. En aquells casos en què la cessió es faci a grups de joves menors d’edat caldrà 

que el/la sol·licitant de la cessió sigui major d’edat i que aquest estigui present al 
llarg de l’activitat. 

 
8.6. L’autorització d’ús de les dependències d’un equipament de la Xarxa 

d’equipaments cívics a les associacions o entitats té la consideració de cessió 
d’ús en precari, i és responsabilitat seva vetllar pel bon funcionament i la 
conservació de les dependències.  

 
Article 9. Autorització d’ús d’un equipament cívic 
 
9.1. L’Ajuntament mantindrà en tot cas la titularitat de l’espai podent disposar del 

mateix en cas de necessitat, vetllant per oferir una solució alternativa a l’entitat 
afectada en la mesura del possible i en qualsevol cas vetllant per la mínima 
afectació possible en el funcionament normal de l’espai. 

 
9.2. La Regidoria de Participació Ciutadana pot sol·licitar en els casos que consideri  

convenient un informe favorable de la Regidoria referent de l’entitat sol·licitant de 
l’espai per tal d’evitar usos incorrectes de l’equipament. 

 



 

 

9.3. Les entitats amb autorització d’ús poden consultar el Reglament de 
funcionament dels equipaments cívics, el qual tenen la obligació de respectar. 
Per a l’ús de la sala de la cuina en els equipaments que en disposen, caldrà 
respectar la normativa específica d’aquesta sala reflectida en el document de 
cessió. 

 
9.4. Quan una activitat autoritzada s’anul·li, aquesta anul·lació s’ha de comunicar a la 

persona responsable de l’equipament amb una antelació mínima de 24 hores. 
 
9.5. Les autoritzacions d’ús d’espais als equipaments cívics poden ser revisades o 

quedar sense efecte en els casos següents:  
•  Extinció de l’associació o entitat. 
•  Utilització inadequada o amb fins il·lícits dels espais del centre cívic per part 

de qui en té la cessió. 
•  Canvi substancial de les circumstàncies o dels motius que propiciaren la 

cessió. 
•  Incompliment de les normes d’aquest Reglament, o utilització incorrecta i 

continuada de les instal·lacions i dels mitjans materials de l’equipament. 
•  Necessitat de fer obres de reforma i millora que obliguin a desocupar les 

dependències o a reorganitzar els espais que hi ha. 
•  Per altres raons d’interès públic preponderant. 
•  Per qualsevol altra causa prevista en la resolució de concessió d’autorització 

per a l’ús d’espais als equipaments cívics.  
 

9.6. En les autoritzacions d’ús en els Casals Municipals de Gent Gran (Can 
Pahissa i Casal Municipal de Gent Gran) seran prioritàries les activitats 
adreçades a gent gran. En cas d’espais lliures en podran fer ús puntual per a 
altres tipus d’activitat. El Casal Municipal de Gent Gran de Vilanova i la Geltrú no 
podrà ser seu de cap entitat.  

 
 
Article 10. Ordre de preferència en les autoritzacions d’ús en els equipaments cívics 
 
S’estableix l’ordre de preferència següent: 
 
1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú o que 

per la seva naturalesa social es considerin prioritàries des de l’Ajuntament. 
 
2. En cas de concurrència en la sol·licitud de l’espai d’associacions de la mateixa 

classe, en primera instància i si l’activitat ho permet, es plantejarà la opció de 
realitzar l’activitat conjuntament. En cas de no ser possible fer-ho junts, s’establirà 
una puntuació segons els criteris següents: 

-  Entitat ubicada al centre: 2 punts 
-  Entitat no ubicada que no disposi de l’espai adequat per realitzar l’activitat al 

seu centre d’ubicació: 1 punt 
-  Més de tres anys d’ubicació al centre: 1 punt 
-  Proposta conjunta de més d’una entitat: 



 

 

Proposta de dues entitats: 1 punt 
Proposta de tres entitats: 2 punts 
Proposta de quatre o més entitats: 3 punts 

 
3.  En cas d’empat de puntuació, es realitzarà un sorteig davant les entitats 

implicades. 
 
4.  Entitats d’àmbit local, sense ànim de lucre, no inscrites al Registre Municipal 

d’Entitats. 
 
Article 11. Funcionament i reglament d’ús dels equipaments cívics  
 
11.1. Obligacions de l’Ajuntament 
 
� L’Ajuntament es compromet a mantenir les instal·lacions, els materials i les 

infraestructures necessàries en bones condicions d’ús. També es farà càrrec del 
manteniment dels recursos com el consum telefònic i d’Internet quan aquest 
s’hagin autoritzat. La detecció d’excessos no justificats en els esmentats consums 
pot ser causa de sanció, d’anul·lació de l’autorització i de resolució de la cessió 
d’espai. 

 
� L’Ajuntament sempre pot negar l’autorització d’ús de sales quan les activitats que 

s’hi vulguin dur a terme puguin causar molèsties evidents als usuaris del centre o 
al veïnat, fins i tot en aquells casos en què l’autorització  ja s’hagi concedit, però 
que posteriorment es demostri que l’activitat comporta riscos o molèsties no 
notificades prèviament. 

 
11.2. Obligacions de l’usuari o usuària de l’equipament cívic 
 
� Els sol·licitants han de nomenar una persona responsable de l’acte, que han de 

conèixer els responsables municipals. 
 
� Les entitats i persones usuàries assumeixen totes les responsabilitats derivades 

de la contractació de personal o serveis de tota mena per dur a terme les 
actuacions o activitats desenvolupades o impulsades mentre en facin ús, sense 
que l’Ajuntament en pugui assumir cap responsabilitat o obligació directa o 
indirecta. 

 
� Els equipaments cívics disposen de plans d’evacuació i emergència, i cada espai 

té clarament definit el seu aforament, que s’ha de respectar de forma estricta, i el 
control del qual és responsabilitat del sol·licitant. 

 
� Per raons de seguretat es recomana l’accés i ús dels equipaments amb el rostre 

descobert perfectament visible. 
 
� Per fer ús de les instal·lacions d’un equipament cívic cal respectar unes normes de 

convivència mínimes vers la resta d’usuaris i usuàries i especialment no incórrer 
en cap falta de respecte i discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia. 

 



 

 

� No s’hi podran dur a terme, en cap cas, activitats o actes il·lícits o il·legals, 
molestos, nocius, perillosos o insalubres. Tampoc s’hi podran emmagatzemar 
objectes molestos, nocius, perillosos o insalubres o matèries susceptibles de 
produir qualsevol tipus de combustió o explosió. 

 
� No està permès a les sales fumar; menjar, excepte en activitats que se n’autoritzi; 

col·locar cartells o fulletons sense l’autorització del centre i l’accés d’animals 
excepte en situacions concretes. 

 
� No es permet cuinar en aquests equipaments llevat que hi hagi una autorització 

expressa (tallers de cuina, demostracions autoritzades...) 
 
� No es pot vendre cap producte ni dur a terme activitats de caràcter lucratiu a 

l’equipament sense autorització municipal. La venda de productes o entrades 
només estarà autoritzada amb caràcter d’autofinançament i sense ànim de lucre. 

 
� Les entitats que tinguin cedit l’ús d’un despatx compartit als equipaments cívics 

han de disposar d’un codi d’alarma d’accés a l’edifici i d’una còpia de les claus de 
l’entrada de l’equipament i del propi despatx. En el cas de compartir despatx amb 
alguna altra entitat, l’accés a l’equipament ve regulat per l’horari d’ús de despatx 
que s’hagi determinat prèviament. 

 
� La cessió d’una sala comporta la cessió d’un determinat espai per un temps definit 

i amb la infraestructura que li és pròpia. El muntatge i desmuntatge d’aquest espai 
serà responsabilitat de qui ho sol·liciti i l’haurà de deixar en les mateixes 
condicions en què l’ha trobat. En cas de que es produeixi algun desperfecte se 
n’haurà d’assumir la despesa ocasionada. Tanmateix es fa responsable dels 
danys i les lesions que es puguin causar a tercers en motiu de l’activitat. Les 
entitats que realitzin activitats en els equipaments cívics hauran de tenir 
assegurança de responsabilitat civil. 

 
� En cas que calgui deixar alguna clau, ha de ser tornada puntualment el dia 

convingut i deixar-ne constància per escrit. 
 
� Cap entitat o particular no pot fer en tot l’immoble cap tipus d’obra o d’actuació que 

impliqui modificacions de la seva configuració, estructura o instal·lacions, llevat 
que compti amb l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

 
� En la utilització d’espais d’un equipament cívic no es pot enganxar, sense 

autorització prèvia cap element a les parets o als sostres, i en els espais 
compartits no es poden penjar cartells ni cap tipus d’informació que consideri 
ofensiva per als usuaris/usuàries de les altres entitats amb qui comparteixen 
l’espai. 

 
� L’entitat organitzadora d’una activitat en un equipament cívic caldrà que porti la 

informació amb el temps suficient per a poder fer la difusió conjunta amb la resta 
d’activitats organitzades en el centre.  

 



 

 

 Si el/la sol·licitant fa una difusió específica, cal que la pacti amb la direcció del 
centre i caldrà que hi faci constar el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
La difusió haurà de ser en català seguint el Reglament per a l’ús de la llengua 
catalana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovat per Ple el 19 de gener de 
2009 que en l’article 25.1 estableix ”L’Ajuntament ha de fomentar la normalització 
de l’ús del català en la publicitat que faci a la via pública i en les activitats laborals, 
mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives i lúdiques i de qualsevol 
altra mena d’àmbit municipal.”  

 
� És de compliment obligatori, llevat que hi hagi exempció, pagar la contraprestació 

que en dret procedeixi que afecti aquestes instal·lacions, en els termes que 
estableixi l’ordenança fiscal corresponent. 

 
� Pel que fa al servei de bar, en aquells equipaments que hi hagi aquest servei, 

s’haurà de respectar el que s’especifiqui en les corresponents pliques i contracte 
d’adjudicació, i també en la resta de normativa aplicable. Aquest espai i el mobiliari 
no podrà ser utilitzat per cap entitat sense autorització específica dels 
adjudicataris.  

 
� Per a les sol·licituds d’activitats en els equipaments de la Xarxa de Centres 

Cívics i els Casals Municipals de Gent Gran. 
 

-  L’horari de l’activitat s’haurà d’acordar amb la direcció del centre. Si l’activitat 
està prevista fora de l’horari habitual pagaran despesa de consergeria les 
entitats que no tinguin seu fixa al centre. 

-  En el cas que l’activitat sigui un ball o un dinar/sopar, les entitats amb seu fixa 
al centre cívic pagaran la neteja extraordinària necessària i aquelles entitats 
sense seu pagaran la neteja i el servei de consergeria. La neteja extraordinària 
s’acordarà des de la direcció del centre amb la mateixa empresa de neteja que 
treballa habitualment al centre. 

-  En cas que l’entitat sol·licitant prevegi superar l’aforament de 150 persones, 
caldrà que ho comuniqui a la Regidoria de Participació per tal d’activar el Pla 
d’Emergència. 

 
Article 12. Campanya electoral i referèndum  
 
La realització d’actes polítics en campanyes electorals s’haurà d’adequar a les 
regulacions que disposi sobre això l’Ajuntament i la Junta Electoral, sent aquests 
prioritaris per davant de qualsevol altra demanda. 
 
Article 13. Activitats polítiques, sindicals i religioses  
 
Per tal d’evitar la identificació dels equipaments cívics amb qualsevol opció política, 
sindical o creença religiosa, les entitats que sol·licitin l’ús d’un equipament cívic no 
poden convertir l’equipament com a seu permanent del partit, sindicat o confessió 
religiosa. 
 
 
 



 

 

Article 14. Comissió de funcionament a la Xarxa de Centres Cívics  
 
L’organització d’activitats de la Xarxa Centres Cívics és mixta entre entitats i 
administració. La direcció del centre cívic, a instància pròpia o a sol·licitud d’alguna 
entitat, convocarà periòdicament la Comissió d’Activitats.  Aquesta comissió de treball 
estarà formada per tots els implicats en les activitats del centre cívic, tant si són 
representants de l’Administració com entitats i treballarà per posar en comú temes que 
afectin el funcionament de l’equipament i per organitzar activitats conjuntes per tal de 
dinamitzar-lo. Es convocarà mínim dos cops l’any. 
 



 

 

Annex 1 Formulari Cessió d’Espai 
 

EQUIPAMENT CÍVIC MUNICIPAL: 
 

FITXA NÚM. DIA: 

CESSIÓ D’ESPAI 

 
RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT 
 
NOM I COGNOMS   _______________________________________________________________________________    

DNI ____________________   TELÈFON/S __________________________________________________________________ 

ADREÇA ____________________________________________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC __________________________________________ 
 

 
ENTITAT/ EMPRESA QUE REPRESENTA ______________________________________________________________ 

ADREÇA_______________________________________________________   NIF _____________________________ 

TIPUS D’ACTIVITAT QUE ES DESITJA REALITZAR _____________________________________________________ 

SALA/ES QUE ES SOL�LICITA ______________________________________________________________________ 

NÚM. DE PARTICIPANTS: ________________________ pax. 

• Cessió puntual:     dia ______ de ______________ del ______ 
• Cessió trimestral: del __________________ al _______________ del ______ 
• Cessió anual:        del __________________ al _______________ del ______ 

 
HORARI D’UTILITZACIÓ DE LA/LES SALA/ES: _____________________________________________________________ 
 

CESSIÓ DE MATERIAL 

 
MATERIAL DEL CENTRE QUE S’UTILITZARÀ 

• Taules i cadires 
• Megafonia  
• Micròfon inal�làbric 
• Micròfon de taula   
• Projector  
• Pantalla 
• Pissarra 

 

 
MATERIAL QUE PORTARÀ 

L’ASSOCIACIÓ 
• Pantalla 
• Equip de música 
• Projector 
• Ordinador portàtil 
• Altres: 

CESSIÓ DE CLAUS 

 
Claus cedides i alarma: _______________________________________________________________________________ 

En fa ús els dies _______________________________________   En horari _____________________________________ 

Es compromet a retornar-les en data _____________________________________________________________________ 
 

 
   

 El sol�licitant accepta i coneix el Reglament d’ús dels Equipaments Cívics Municipals aprovat per Ple el dia 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 S’adjunta una còpia de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria de l’entitat sol�licitant 
 
     Signatura del director de l’equipament                                                         Signatura del responsable de l’activitat 
 

 

 

 



 

 

Annex 2 Formulari Cessió Sala de la cuina 
 

EQUIPAMENT CÍVIC MUNICIPAL: 
 

FITXA NÚM. DIA: 

CESSIÓ D’ESPAI SALA CUINA 

 
RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT 
 
NOM I COGNOMS   ________________________________________________________________________________________    

DNI _______________________   TELÈFON/S __________________________________________________________________ 

ADREÇA ________________________________________________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC __________________________________________ 
 

 
ENTITAT / EMPRESA QUE REPRESENTA _____________________________________________________________________ 

ADREÇA_______________________________________________________________   NIF _____________________________ 

TIPUS D’ACTIVITAT QUE ES DESITJA REALITZAR _____________________________________________________________ 

NÚM. DE PARTICIPANTS: ________________________ pax. 

• Cessió puntual:     dia ______ de ______________ del ______ 
• Cessió trimestral: del __________________ al _______________ del ______ 
• Cessió anual:        del __________________ al _______________ del ______ 

 
HORARI D’UTILITZACIÓ DE LA SALA: ________________________________________________________________________ 
 
ÚS DE MATERIAL DE LA CUINA DEL CENTRE: si _________               no __________ 
 

CESSIÓ DE CLAUS 

 
Claus cedides i alarma: ____________________________________________________________________________________ 

En fa ús els dies ___________________________________________   En horari _____________________________________ 

Es compromet a retornar-les en data _________________________________________________________________________ 
 

 
   

 El sol�licitant accepta i coneix el Reglament d’ús dels Equipaments Cívics Municipals aprovat per Ple el dia 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 S’adjunta una còpia de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria de l’entitat sol�licitant.  
 
Signatura del director de l’equipament   Signatura del responsable de l’activitat 
 
 
 
En compliment de l’art.5 de la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 
personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’ incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’ 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel�lació i oposició, en els 
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament, Pl. de la Vila,núm. 8, 
08800 Vilanova i la Geltrú. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

NORMES BÀSIQUES D’ÚS I MANTENIMENT DE LA CUINA 
� La cessió de la cuina comporta la cessió d’un determinat espai per un temps definit i amb la infraestructura 

que li és pròpia. El muntatge i desmuntatge d’aquest espai serà responsabilitat de qui ho sol�liciti i l’haurà de 
deixar en les mateixes condicions en què l’ha trobat. En cas que es produeixi algun desperfecte se n’haurà 
d’assumir la despesa ocasionada. Tanmateix es fa responsable dels danys i les lesions que es puguin causar 
a tercers en motiu de l’activitat.  

� L’ús de la cuina implica assumir totes les responsabilitats derivades de la contractació de personal o serveis 
de tota mena per dur a terme les actuacions o activitats desenvolupades o impulsades mentre en facin ús, 
sense que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú n’hagi d’assumir cap responsabilitat o obligació directa o 
indirecta.  

� El material de la cuina és estrictament per a ús dins d’aquesta sala, no està permès prendre cap tipus  d’estri 
fora de l’equipament sense autorització específica de la direcció del centre. 

� En cas de fer ús de la nevera,  cal deixar el mínim material possible i etiquetar amb el nom de l’entitat el 
material que quedi. No es pot consumir ni utilitzar cap dels productes d’altres entitats. 

 Cal que cada entitat retiri els seus productes caducats.  
� S’ha de netejar, assecar i desar al seu lloc tots els estris utilitzats durant l’activitat. Els draps de netejar  els 

portaran els responsables de la cessió d’espai. 
� És obligatori emportar-se totes les escombraries generades durant el desenvolupament de l’activitat. L’entitat 

ha de portar bosses de la brossa ja que el centre no disposa de servei de neteja diari, i no es pot assegurar el 
recanvi diari. 

� El centre facilitarà els fregalls i el sabó, tant per rentar a mà com per al rentavaixelles, així com el producte per 
fregar el terra. 

� Cal deixar la sala en bones condicions i, si és el cas, comunicar a la direcció del centre qualsevol incidència 
detectada en quant a l’estat o la utilització del material i/o la infraestructura de la mateixa, abans de fer-ne ús 
o durant la sessió. És important deixar el terra escombrat i fregat un cop l’activitat hagi acabat. 

� Es podrà utilitzar el rentavaixelles per netejar tots els estris de cuina al final de la cessió. No cal esperar a que 
acabi el programa de neteja, la següent entitat que en faci ús l’haurà de buidar i així successivament. 
 
 
SEGON. Sotmetre a INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de 30 DIES, 
el present acord, per a la presentació de suggeriments i al·legacions, 
mitjançant publicació al BOP, DOGC i tauler d’edictes de la corporació. Si 
en el termini esmentat no s’han presentat suggeriments ni al·legacions, la 
present aprovació inicial tindrà el caràcter de definitiva.  
 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
QUART. L’aprovació definitiva del present Reglament implica substituir 
qualsevol altre aprovat amb anterioritat referent a l’ús dels equipaments 
esmentats. 
 
CINQUÈ. Una vegada sigui plenament vigent l’esmentat Reglament, 
publicar-lo, fent referència a l’acord plenari d’aprovació, a la pàgina WEB 
municipal a l’apartat corresponent, amb l’obligació de mantenir-la 
actualitzada.” 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (8), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 20 vots 
  Abstencions: PP = 2 vots 
 

 
   3.  ALCALDIA. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 28.10.2014, DE MODIFICACIÓ DEL SEGON 
PUNT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
14.01.2014, REFERENT A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
CESSIÓ DEL CASAL D’AVIS DE LA FUNDACIÓ PINNAE A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local del dia 28 d’octubre de 2014 va prendre 
l’acord d’aprovar la modificació del segon punt de l’acord de la JGL de 14 de 
gener de 2014 referent a l’aprovació del conveni de cessió del Casal d’avis de 
la Fundació PINNAE a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
ÚNIC. RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 28 d’octubre de 
2014, que diu literalment el següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern Local de 14 de gener de 2014 va aprovar el 
conveni de cessió del Casal d’Avis de la Fundació Pinnae a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que en el moment d’aquesta aprovació s’estava treballant amb el 
pressupost prorrogat de l’any 2013. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 14 d’abril de 2014 el 
pressupost per a l’any 2014. 
 
Atès que a l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de gener de 2014 
s’aprovava imputar les despeses de Neteja de Local a partides que amb 
el nou pressupost no tenen prou saldo: 
 



 

 

 
Aplicació pressupostària Import aprovat a la JGL 

14/01/2014 
Import de la 
partida 2014 

06.924.2279902  
(Pla de Gent Gran) 

      12.500 €      8.000 € 

06.924.2279901 
(Pla Infància i 
Adolescència) 

       1.776,91€     1.000 € 

 
Atès que a l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de gener de 2014 
s’aprovava imputar 50.000 € d’Altres Despeses a la partida 
06.924.2279900, de Gestió de Centres Cívics, tenint en compte que 
quedarà un saldo reintegrable perquè l’ampliació del cost de gestió, 
segons l’acord de la Junta de Govern Local per a l’ampliació de contracte 
amb BERTEXAM SCP, serà de 31.167,15 €. 
 
Per tot això la Junta de Govern Local 
 

ACORDA 
 
PRIMER. Modificar el segon punt de l’acord de la Junta de Govern Local 
de 14 de gener de 2014, referent a l’aprovació del Conveni de Cessió del 
Casal d’Avis de la Fundació Pinnae a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i imputar les despeses de la següent manera: 
 
 

Concepte Import aprovat  
per la JGL 

Nova partida  

Neteja 12.500,00 € 06.924.22199 
(Subministraments) 

Neteja 1.776,91 € 06.924.22199 
(Subministraments) 

Altres despeses 18.832,85 € 06.924.22199 
(Subministraments) 

Ampliació de la 
gestió (acord de JGL 
de 23/09/2014) 

31.167,15 € 06.924.2279900 
(Gestió espais cívics) 

 
SEGON. Ratificar el present acord al proper Ple.” 

 
 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 22 vots (8 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la 
CUP i 2 vots d’ICV). 

 



 

 

   4.  ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUSPENSIÓ DE 
L’EXECUTIVITAT DE L’ACORD DE  DISSOLUCIÓ, LIQUIDACIÓ I 
NOMENAMENT DE LIQUIDADORS DE L’EMPRESA MUNICIPAL 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SAM. 

 
Relació de fets 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 2 de juny de 2014, va adoptar, 
entre d’altres, el següent acord: 
 
“PRIMER.  APROVAR INICIALMENT el canvi de forma de prestació del serveis 
objecte de la societat INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SAM (ICVSAM) de gestió directa, mitjançant societat privada 
municipal amb 100% de capital públic, per la forma de gestió directa mitjançant 
l’Entitat Pública Empresarial Local NEÀPOLIS.  
 
SEGON. APROVAR INICIALMENT la dissolució de la societat mercantil 
municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, íntegrament 
participada per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb els 
acords adoptats per la Junta General de la Societat i de conformitat amb allò 
que disposa l’article 35 dels Estatuts Socials i la normativa mercantil aplicable. 
 
TERCER. S’acorda que la gestió dels següents serveis públics i l’exercici de 
les següents activitats econòmiques romandran gestionades mitjançant la 
modalitat de gestió directa per mitjà de l’entitat pública empresarial NEÀPOLIS: 
 
a) Creació i actualització de conjunts d’informació, ja siguin alfanumèrics o 

gràfics. 
b) Tractament d’informació i especialment d’aquells processos informàtics o 

manuals que puguin ésser d’interès per al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
c) Elaboració d’instruments de tractament d’informació, siguin informàtics o 

no. 
d) Gestió de serveis de radiodifusió i telecomunicació, per ones, cable o 

qualsevol altre mitjà. 
e) Gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d’informació ciutadana 

executant els treballs necessaris per a la millora i optimització de les 
relacions entre els ciutadans, les empreses, les entitats, les institucions i el 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 

f) Participar conjuntament amb altres Administracions públiques o persones 
jurídiques privades en la gestió de serveis d’aquesta naturalesa, mitjançant 
qualsevol de les formes admeses en dret. 



 

 

g) Prestació de serveis de consultoria, assessorament, estudis i projectes 
relacionats amb les matèries objecte de la societat, tant per a entitats 
públiques com privades. 

h) Tasques auxiliars de les anteriorment esmentades, així com la formació i 
entrenament tècnics o assessorament en les mateixes matèries. 

 
QUART. Aprovar, amb efectes de 2014, que l’Entitat Neàpolis se subrogui en 
les relacions laborals que manté la societat Informació i Comunicació de 
Vilanova i la Geltrú, SAM amb els seus treballadors, en els mateixos termes i 
condicions laborals que s’especifiquen en el preacord signat entre Ajuntament i 
els representants sindicals, sens perjudici que tots aquells que hagin accedit a 
la societat municipal sense el preceptiu procés selectiu que garanteixi els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat que preceptua la pròpia CE, hauran de 
subjectar-se a la normativa que li és d’aplicació per a ocupar la corresponent 
plaça de forma definitiva. 
 
CINQUÈ. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Entitat Pública 
Empresarial Local “Neapolis” per tal de procedir a l’ampliació de l’objecte social 
derivat de l’assumpció dels serveis i activitats de la societat municipal ICVSAM. 
 
SISÈ. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord, així com els 
documents que integren l’expedient, durant un període de trenta dies hàbils, 
mitjançant la publicació d'edictes en el tauler d'anuncis municipal, BOP i 
DOGC, per al seu examen i, si s'escau, presentació d'al·legacions. 
 
SETÈ. CONSIDERAR APROVADA DEFINITIVAMENT la dissolució amb 
liquidació de la Societat Mercantil Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, unipersonal, sense necessitat d'adoptar un nou acord exprés en 
el supòsit que durant el període d'informació pública no es formulin 
al·legacions. 
 
VUITÈ. NOMENAR el Sr. Gerard Figueras, regidor de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, i el Sr. Jordi Martí, gerent d’ICVSAM, com a liquidadors de la 
societat afectada per l'acord, Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, 
SAM, a fi i efecte que puguin efectuar les operacions de liquidació de la 
societat, segons allò que disposa l’article 371 del Reial Decret Legislatiu 
1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de 
capital. 
 
NOVÈ. CONSIDERAR que la totalitat de béns, drets i obligacions de 
l'esmentada societat mercantil s'incorpora al patrimoni de l’EPEL NEÀPOLIS. 
 
DESÈ. REALITZAR els corresponents tràmits i/o comunicacions als registres 
públics corresponents, de conformitat amb la normativa aplicable. 



 

 

 
ONZÈ. FACULTAR, tan àmpliament com en Dret sigui possible, la Il·lma. Sra. 
Alcaldessa per a la formalització tots els documents públics i privats que siguin 
necessaris per tal d’executar els acords precedents.” 
 
 
II.- Aquest acord va ser objecte de la publicitat legal preceptiva, i va ser sotmès 
a informació pública sense que es presentessin al·legacions durant aquest 
tràmit, esdevenint definitiu el dia 20 de setembre de 2014, tal i com es va 
declarar per Decret d’Alcaldia d’1 d’octubre de 2014.  
 
III.- En data 25.11.2014 l’empresa consultora que assessora la societat 
municipal ICVSAM va emetre un informe valorant la tributació de l’operació de 
liquidació de la societat. En aquest informe es deia que, per tal de poder-se 
acollir al règim fiscal especial que atorga neutralitat fiscal a les operacions de 
reestructuració empresarial com la que s’estava realitzant, era necessària la 
realització d’una operació assimilada a la fusió prevista a l’article 53 de la Llei 
3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats 
mercantils, que suposaria un estalvi per a la hisenda municipal de 267.000 
euros.  
 
Aquesta operació, segons el citat informe, consisteix en que una societat 
s’extingeix transmetent en bloc el seu patrimoni a la societat que posseeix la 
totalitat de les accions, participacions o quotes corresponents a aquestes, i 
s’assimila a una fusió impròpia o fusió per absorció de societat íntegrament 
participada (article 49 LME), tot i que no és possible articular-se per aquesta 
via al no ser l’absorbent (l’EPEL) una entitat inscrita al Registre Mercantil. 
 
Per tal de realitzar aquesta operació, s’indicava que era requisit previ i 
necessari que l’EPEL fos titular directa de la totalitat de les accions de la SAM, 
la qual cosa requereix que l’Ajuntament faci, amb caràcter previ, una adscripció 
a l’EPEL de les accions de la SAM. 
 
IV.- A la vista de les conclusions d’aquest informe, en data 10 de desembre de 
2014 l’Ajuntament va sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de 
la Generalitat de Catalunya (DGAL) l’emissió d’un informe jurídic en relació 
amb la viabilitat legal de l’operació d’adquisició de la totalitat de les accions de 
la SAM per part de l’EPEL, tenint en compte el nou règim legal introduït per la 
LRSAL i demés normativa d’aplicació.  
 
V.- Atès que l’Ajuntament està pendent de rebre l’informe sol·licitat a la DGAL, i 
tenint en compte la transcendència econòmica que comportaria el fet de poder-
se realitzar l’operació assimilada a la fusió prevista a l’article 53 de la Llei 
3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats 



 

 

mercantils, es considera oportú, en benefici de l’interès públic municipal, 
acordar la suspensió de l’executivitat de l’acord plenari pel que fa a la 
dissolució i liquidació de la societat municipal ICVSAM, fins al moment en què 
es conegui el parer de la DGAL en relació amb la viabilitat legal d’aquesta 
operació en el marc del dret administratiu.  
 
VI.- D’altra banda, vistos els informes conjunts de Secretaria, Intervenció i 
Recursos Humans de 28 de juny de 2013 i 19 de desembre de 2014, es vol 
refermar en els mateixos termes la voluntat municipal en relació amb el 
preacord signat entre l’Ajuntament i els representants sindicals pel que fa als 
treballadors d’ICVSAM i de Neàpolis, aprovat pel plenari el 2 de juny de 2014, 
el contingut literal del qual es transcriu a continuació: 
 

“PREACORD REGULADOR DE LA SITUACIÓ JURÍDICA LABORAL 
DELS TREBALLADORS DERIVADA DEL PROCÉS DE 
TRANSFERÈNCIA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TELEVISIÓ 
I RÀDIO D’ICVSAM A L’EPEL NEÀPOLIS.  
 
A Vilanova i la Geltrú, el 17 de juliol de 2013 
 
D’una part, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Societat Anònima 
Municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú (d’ara 
endavant ICVSAM) i l’Entitat Pública Empresarial Local Neàpolis (d’ara 
endavant Neàpolis). 
 
I d’una altra, els representants dels treballadors d’ICVSAM. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per acord plenari de 4 de 
febrer d’enguany, ha creat una comissió per elaborar una memòria a fi i 
efecte de determinar la concurrència de l’oportunitat, conveniència i 
interès públic sobre la transferència de la gestió del Servei Públic de 
televisió i ràdio, que ara es presta a través d’ICVSAM, a l’Entitat Pública 
Empresarial Neàpolis, el que implicaria jurídicament la dissolució i 
liquidació de la referida SAM. 
 
A la part jurídica de l’esmentada memòria es determina que el personal 
que presta els seus serveis a l’empresa ICVSAM haurà de ser subrogat a 
l’EPEL Neàpolis en virtut de la successió empresarial entre les dues 
entitats, d’acord amb l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.  
 
2. Que el total de treballadors que actualment presten el seu servei a 
l’empresa ICVSAM és de 23, dels quals 11 van estar contractats 



 

 

directament per ICVSAM i els 12 restants van ser subrogats des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant l’Acord del Ple Municipal 
de 7 de maig de 2001, amb la condició que “en el cas que per qualsevol 
supòsit l’empresa Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú 
desaparegui, sense que tingui continuïtat en qualsevol forma jurídica 
prevista en la normativa vigent, el personal dependent de la mateixa 
tindrà el dret a reintegrar-se de forma immediata a la plantilla de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, obligant-se a la creació de la plaça i a 
la consignació pressupostària corresponent. Aquest retorn es realitzarà 
garantint els drets laborals segons la categoria que ostentava en el 
moment de la subrogació, així com l’antiguitat”. 
 
Com a annexos núm. 1 i 2, s’adjunta la relació dels dos grups de 
treballadors esmentats. 
 
3. Que és voluntat de les parts efectuar aquesta subrogació de personal i 
per tant considerar completats els tràmits previstos a l’article 44 de 
l’Estatut dels Treballadors. 
 
4. Que a banda de la subrogació de personal en virtut de la successió 
empresarial esmentada, és voluntat de les parts regular altres aspectes 
que es consideren necessaris per incrementar l’estabilitat laboral dels 
treballadors afectats. 
 
5. Que en data 29 d’abril de 2008, el Ple de l’Ajuntament va prendre 
l’acord que afecta els treballadors de l’annex número 3, el qual establia, 
en la part que interessa, que quedaven integrats en virtut d’una nova 
contractació a la plantilla de Neàpolis, prèvia excedència per 
incompatibilitat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Igualment es 
respectava l’antiguitat i que “en el cas que per qualsevol supòsit l’empresa 
EPEL Neàpolis desaparegui, sense que tingui continuïtat en qualsevol 
forma jurídica prevista a la normativa vigent, o deixi de ser propietat 
enterament municipal, el personal dependent de la mateixa tindrà dret a 
integrar-se de forma immediata a la plantilla de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, obligant-se a la creació de la plaça amb la consignació 
pressupostària corresponent. 
 
Aquest retorn es realitzarà garantint els drets laborals que ostenti en el 
moment que es produeixi aquest retorn, així com l’antiguitat.” 
 
A dia d’avui està contractat per Neàpolis com a AODL el Sr. xxxxxxxxxx, 
el qual no s’integra a l’annex III, i que per tant els acords referits a aquest 
annex no li resulten d’aplicació. 
 



 

 

Per tot això, els sotasignats 
 
PACTEN: 
 
PRIMER. Subrogar al personal de l’annex II que actualment presta els 
seus serveis a ICVSAM a l’EPEL Neàpolis en el moment que es produeixi 
jurídicament la subrogació i successió empresarial de les dues entitats, 
d’acord amb l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
En relació amb el personal que disposa d’un contracte laboral amb 
ICVSAM, d’acord amb l’annex II, l’EPEL Neàpolis tramitarà l’oferta pública 
d’ocupació de totes les places vacants d’acord amb allò establert a la 
normativa vigent, prioritzant el sistema de concurs per a la selecció de 
personal laboral. 
 
SEGON. Realitzar durant l’any 2014 un torn de reserva especial als 
treballadors compresos en els annexos 1 i 3 (funcionarització), de 
conformitat amb l’article 16, i pràctica administrativa posterior del conveni 
col•lectiu de l’Ajuntament, que resulta també d’aplicació a aquest 
personal, sempre que sigui possible d’acord amb la normativa vigent. 
 
TERCER. Es mantindran les condicions establertes a l”Acord de 
Garanties Socio-Laborals dels treballadors municipals que integren 
l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis de Vilanova i la Geltrú” signat a 
data 29 d’abril de 2008 entre l’Ajuntament i els representants dels 
treballadors, per a tots els treballadors de Neàpolis relacionats en l’annex 
3. Aquest mateix acord, en tot el que sigui d’aplicació específica, 
s’aplicarà també al personal de l’annex 1, el qual s’integrarà a l’EPEL 
Neàpolis. En tot cas l’execució de l’esmentat acord restarà condicionat a 
que les normes legals i pressupostàries ho permetin. 
 
QUART. En cas que, per qualsevol supòsit, l’empresa EPEL Neàpolis 
desaparegui sense que tingui continuïtat en qualsevol forma jurídica 
prevista en la normativa vigent o deixi de ser propietat enterament 
municipal, el personal dependent de la mateixa tindrà el dret a integrar-se 
de forma immediata a la plantilla de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
obligant-se a la creació de la plaça i la consignació pressupostària 
corresponent, sempre que les normes legals i pressupostàries ho 
permetin. 
 
Aquest retorn es realitzarà garantint els drets laborals segons la categoria 
que ostenti el treballador en el moment que es produeixi aquest retorn, 
així com l’antiguitat, sempre que les normes legals i pressupostàries ho 
permetin. 



 

 

 
CINQUÈ. Els treballadors dels annexos 1 i 3 podran participar en el 
sistema de provisió de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, incloses les promocions internes, d’acord amb la normativa vigent i 
sempre que reuneixin els requisits per fer-ho. 
 
SISÈ. Serà d’aplicació a tot el personal que presti el seu servei a l’EPEL 
Neàpolis el conveni col·lectiu/pacte de condicions vigent a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SETÈ. Garantir la presència amb veu i sense vot del delegat/ada dels 
treballadors en el Consell d’Administració de l’EPEL Neàpolis.  
 
VUITÈ. Aquest preacord queda condicionat a l’aprovació de l’assemblea 
dels treballadors i l’aprovació pel Ple de la memòria per la integració 
d’ICVSAM a l’EPEL Neàpolis. 
 
Els sotasignats donen la conformitat a aquest Preacord Regulador del 
procés de transferència de la gestió del Servei Públic de televisió i ràdio 
d’ICVSAM a Neàpolis.” 

 
 
Fonaments de dret 
 
I.- Art. 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
II.- Art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.  
 
III.- Article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i demés normativa 
concordant.  
 
De conformitat amb això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Suspendre l’executivitat de l’acord de dissolució, liquidació i 
nomenament de liquidadors de la societat municipal INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, adoptat pel Ple municipal 
el passat 2 de juny de 2014, fins al moment en què es disposi dels elements de 
judici necessaris per a determinar si és legalment possible l’aplicació de 
l’operació assimilada a la fusió prevista a l’article 53 de la Llei 3/2009, de 3 



 

 

d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, en el marc 
del dret administratiu.  
 
SEGON. Ratificar l’acord de Ple de 2 de juny de 2014, d’aprovació del 
preacord signat entre l’Ajuntament i els representants sindicals dels 
treballadors d’ICVSAM i l’EPEL Neàpolis en data 17 de juliol de 2013, que 
consta literalment transcrit en l’apartat sisè dels antecedents. 
 
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Tauler d’edictes municipal.” 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la 
CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 

   5.  ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ 
DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF PER 
A LA SEVA ADAPTACIÓ A DIVERSES DISPOSICIONS LEGALS 
(LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE -LRSAL- I LLEI 15/2014, DE 
16 DE SETEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR 
PÚBLIC). 

 
Antecedents 
 
I.- Atesa la necessitat d’adaptar els estatuts socials del Consorci per a la 
Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf (CONSORCI 
TELEDIGITAL GARRAF) per tal de donar compliment al que disposen la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que impliquen 
entre d’altres l’adscripció de l’agència a una administració local preexistent, 
d’acord amb els criteris recollits en la Disposició Addicional Vigèsima de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
II.- Vist que el passat 11 de desembre de 2014 el Plenari del Consorci va 
aprovar la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adequar-los a les 
disposicions legals anteriorment esmentades, motiu pel qual es proposa la 
modificació dels articles 2, 16, 17, 21, 22 i 23 dels Estatuts del Consorci. 
 
III.- Vist que, analitzada la proposta per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
s’ha hagut d’introduir un matís en el redactat de l’article 16.2, en el sentit 



 

 

d’especificar que les funcions de secretaria i intervenció al consorci seran 
desenvolupades pel personal que realitza aquestes tasques en l’administració 
a la qual s’adscriu aquest, atès que, donada l’adscripció del consorci a una de 
les seves administracions membres es considera coherent que siguin els 
titulars dels òrgans de fe pública, assessorament legal preceptiu i control i 
fiscalització econòmica i financera de l’administració a la qual s’adscriu el 
consorci els encarregats de dur a terme aquestes funcions, directament o per 
delegació, ateses les noves responsabilitats que s’assumeixen com a 
conseqüència d’aquesta. 
 
IV.- Vist que, de conformitat amb la normativa de règim local, cal l’aprovació 
de les modificacions acordades per part de totes les entitats que en formen 
part. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local. 
2.  Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa. 
3.  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
4.  Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
5.  Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels articles 2, 16, 17, 21, 22 i 23 
dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública 
del Garraf, incorporant el redactat proposat per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú en l’article 16.2, que queden redactats segons es recull en l’annex a 
aquesta proposta. 
 
SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un termini de 30 
dies, mitjançant la seva publicació en el BOP, en el DOGC i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, amb audiència a les persones interessades. En el 
cas que no es presentin al·legacions, es considerarà aprovat definitivament. El 
text definitiu dels Estatuts s’haurà de publicar al BOP i una referència al 
DOGC, així com al tauler d’edictes municipal. Un cop aprovats definitivament, 
es procedirà a fer les tramitacions oportunes per a la seva inscripció en el 
registre d’ens locals.” 
 



 

 

ANNEX 
 
 
Article 2: S’incorpora un nou paràgraf dins l’apartat 1 (a la vegada que s’actualitza la 
relació d’ens actualment consorciats), quedant el referit article amb el següent 
redactat: 
 
“Article 2 
 
1. El Consorci és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a 
l’acompliment dels seus fins, integrada voluntàriament pels Ajuntaments de 
Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú, en la seva condició de 
concessionaris del servei de televisió digital local, als qui pertoca gestionar 
conjuntament un dels programes del canal múltiple que correspon a la demarcació 
denominada en el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
En compliment de la Disposició Addicional Vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (incorporada per la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local), aquest 
Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Podran incorporar-se en l’esdevenidor al Consorci altres entitats administratives 
que tinguin entre les seves competències l’assistència als municipis a dalt referits o 
bé tinguin un interès propi en la prestació de l’esmentat servei de televisió. Els 
membres del Consorci que no tinguin la condició de municipis no podran superar en 
nombre el 25% de la totalitat de membres de Consorci.” 
 
 
Article 16: Se substitueix l’apartat 1 per un nou redactat, es modifica l’apartat 2 per 
especificar que les funcions de secretaria i intervenció seran desenvolupades pel 
personal de l’ajuntament al qual s’adscriu el consorci. L’article resta amb el següent 
contingut. 
 
“Article 16 
 
1. D’acord amb la Disposició Addicional Vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (incorporada per la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local), el personal 
al servei del Consorci podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una 
reassignació de llocs de treball de les administracions participants, el seu règim 
jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció (Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú), i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per a llocs 
de treball equivalents en aquella. 
 



 

 

2. Les funcions de Secretaria i Intervenció en el Consorci seran realitzades per aquell 
funcionari o funcionaris que les porti o portin a terme en aquell ajuntament al qual es 
trobi adscrit el Consorci.” 
 
 
Article 17: S’afegeix un incís al final de l’apartat 1, quedant el referit article amb el 
següent redactat: 
 
“Article 17 
 
1. Sens perjudici del que disposa l’article 10 c) dels presents Estatuts, l’article 33.2 de 
la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i el 
Reglament d’organització i funcionament del servei sobre el director i altre personal 
directiu, la selecció de personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons 
les bases referides a l’article 10 v) dels presents Estatuts, i sempre en compliment de 
l’establert a l’article anterior. 
 
2. Podrà prestar serveis al Consorci el personal que hi adscrigui qualsevol de les 
entitats membres, i també personal dels organismes o societats instrumentals del 
Consorci, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.” 
 
 
Article 21: S’afegeix un nou paràgraf dins l’apartat 2, quedant el referit article amb el 
següent contingut: 
 
“Article 21 
 
1. El Ple del Consorci aprovarà un pressupost anual d’explotació i d’inversions abans 
del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent. 
Igualment, n’aprovarà, en el seu cas, les modificacions durant l’exercici. Si en aquella 
data no s’ha aprovat el pressupost, s’entendrà prorrogat l’anterior. 
 
2. El règim pressupostari i comptable s’adaptarà a les disposicions vigents sobre 
règim local. 
 
En tal sentit, i de conformitat amb la Disposició Addicional Vintena de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (incorporada per la disposició final segona de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local), el Consorci està subjecte al règim pressupostari, comptabilitat i control de 
l’Administració pública a la que està adscrit (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú), sens 
perjudici de la seva subjecció a l’establert en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En tot cas, es durà a terme una 
auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de 
l’administració a la que s’hagi adscrit el Consorci (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú). 
El Consorci haurà de formar part dels pressupostos i incloure’s en el compte general 
de l’Administració pública d’adscripció. 
 



 

 

3. Les Bases d’Execució del Pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d’altres, a les competències per a l’autorització o disposició de despeses; 
dipòsits dels fons i persones autoritzades per al seu moviment i operatòria en 
pagaments; regularan també l’ampliació i les transferències de crèdits d’acord amb el 
que disposa la legislació sobre hisendes locals. 
 
4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la 
comptabilitat pública i s’adaptarà a la normativa de règim local.” 
 
 
Article 22: Se substitueix tot el seu contingut per una remissió expressa a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, quedant el referit article amb el següent contingut: 
 
“Article 22 
 
Les causes, procediment i efectes de l’exercici del dret de separació dels membres 
del Consorci són els regulats als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa.“ 
 
 
Article 23: S’afegeix un nou apartat 3, quedant el referit article amb el següent 
redactat: 
 
“Article 23 
 
1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum 
assenyalat a l’article 14.2 d’aquests Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius. 
 
2. L’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels béns 
del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. 
 
3. La liquidació del Consorci s’efectuarà d’acord amb l’establert a l’article 14 de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
 Vots a favor: CiU (9), PSC (7) i PP (2) = 18 vots 
 Abstencions: CUP (3) i ICV (2) = 5 vots 
 

 
   6.  CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I 
LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 



 

 

Relació de fets 
 
1.  Aquesta Ordenança vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat 

a la nostra ciutat, tot fomentant el seu caràcter de societat democràtica, 
plural, oberta i respectuosa. El seu objectiu principal és el de preservar 
l’espai públic i privat amb incidència a l’espai públic o quan afecta les 
relacions de veïnatge, com a lloc de civisme i convivència, on totes les 
persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure 
circulació, d’oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als 
drets dels altres i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses 
existents a la ciutat. 

 
2.  L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret 

propugna, entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, 
col·lectiu i institucional dels drets i les llibertats de la ciutadania com a 
garantia de la convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials. 
Aquesta garantia individual requereix que les institucions preservin i 
propugnin allò que anomenem col·lectiu, que ens pertany a totes i a tots i 
que es configura amb les aportacions individuals de cadascú. Hem 
d’entendre l’espai comú com a espai per a la comunitat, on agafa sentit i 
té la màxima expressió la convivència i el reconeixement dels drets 
col·lectius. 

 
3.  L’Ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a les situacions que 

poden afectar o alterar la convivència. Intenta ser una resposta 
democràtica i equilibrada, basant-se, d’una banda, en el reconeixement 
del dret de tothom a comportar-se lliurement en els espais públics i privats 
amb incidència a l’espai públic o quan afectin les relacions de veïnatge i a 
ésser respectats en la seva llibertat; però, d’altra banda, també, en la 
necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de 
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com 
al manteniment de l’espai compartit en condicions adequades. 

 
4.  Així doncs, atesa la circumstància que bona part de la convivència té lloc 

a l’interior dels immobles, aquesta Ordenança inclou aspectes 
determinants de les relacions de convivència veïnal. Malgrat que 
inicialment aquestes són de caràcter privat, és clar que determinades 
conductes o omissions a l’interior dels habitatges poden tenir 
conseqüències que alterin considerablement la qualitat de vida de la 
comunitat. 

 
5.  Essent conscients que no n’hi ha prou amb l’exercici, per part de l’autoritat 

municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions també és 
necessària, cal que l'Ajuntament impulsi actuacions preventives, 



 

 

comunitàries, formatives, educadores i mediadores per promoure els 
valors de civisme i convivència a la ciutat; de prestació social necessàries 
per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar; 
i reparadores com a mesura alternativa al compliment de les sancions. 

 
6.  Aquesta Ordenança vol ser una eina per sumar, per aquest motiu s’ha 

revisat la normativa municipal existent a fi d’agrupar en un sol text totes 
aquelles conductes que poden alterar o pertorbar la convivència 
ciutadana. Cal tenir en compte que hi ha matèries que, encara que tenen 
relació amb el civisme i la convivència, es troben regulades per altres 
ordenances municipals atesa la seva complexitat, amplitud o especificitat. 

 
7.  El Títol I de l'Ordenança està destinat a regular una sèrie de disposicions 

generals en les quals s'emmarquen les línies mestres de la política de 
convivència que vol impulsar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i es 
defineix l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació de la normativa.  Aquest 
Títol es divideix en quatre capítols, dedicats a establir la finalitat, els 
fonaments legals i els àmbits objectius i subjectius d'aplicació de 
l'Ordenança, així com els principis generals de civisme i convivència 
ciutadana, amb els corresponents drets i deures i les mesures de foment i 
col·laboració per a la convivència. També es regulen determinats 
aspectes relatius a l'organització i autorització d'actes públics quan en el 
transcurs dels mateixos pugui resultar afectada la convivència. El Títol II 
estableix les normes de conducta a l’espai públic, i a l’espai privat quan 
tenen incidència sobre l’espai públic o afecten a les relacions de veïnatge, 
les infraccions, sancions i intervencions específiques corresponents a 
cadascuna. Incorpora, en els seus diferents capítols, una estructura 
homogènia: en primer lloc, es defineixen les normes de conducta que 
s’han de respectar en cada cas i les sancions que corresponen a 
cadascuna i, finalment, en molts casos, es preveuen les intervencions 
específiques que poden activar-se en les diferents circumstàncies. Aquest 
Títol II es divideix en divuit capítols. El Títol III té per objecte les 
disposicions comunes relatives al règim sancionador i altres mesures 
d’aplicació. Es divideix en sis capítols: disposicions generals, règim 
sancionador, reparació de danys, mesures de policia administrativa, de 
policia administrativa directa i mesures provisionals. Inclou la possibilitat 
de commutar, en determinats casos, la sanció econòmica per treballs en 
benefici de la comunitat o altres mesures anàlogues, sempre que el 
caràcter de la sanció ho faci convenient i prèvia sol·licitud de la persona 
interessada. Finalment, l'Ordenança clou amb una sèrie de disposicions 
transitòria, derogatòria i finals, entre les previsions de les quals destaca la 
difusió de l'Ordenança. 

 



 

 

8.  Lligat a l’ordenança, el Pla d’Acció de Mesures de Foment del Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú vol ser el compromís municipal de 
treballar a favor de la convivència i la cohesió social, de la voluntat 
d’atendre les diferents realitats existents a la ciutat amb l’objectiu final que 
tots i totes ens hi sentim arrelats. 

 
9.  El Pla d’Acció de Mesures de Foment del Civisme i la Convivència a 

Vilanova i la Geltrú vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat a 
la nostra ciutat, promovent el civisme, la cultura del diàleg i la convivència 
entre la ciutadania i en l’ús de l’espai comú. Constitueix un recull de les 
accions que es desenvolupen des de diferents departaments i regidories 
amb aquest objectiu comú. 

 
10.  El Pla d’acció així com l’Ordenança pretenen ser dues eines útils que 

permetin prevenir els conflictes al mateix temps que abordar-ne les 
conseqüències, per avançar cap a una ciutat on el diàleg i el respecte 
conformin part del comportament quotidià. En aquest sentit, ambdós 
preveuen l’impuls d’actuacions preventives, comunitàries, formatives, 
educadores i mediadores per promoure els valors de civisme i 
convivència a la ciutat, de prestació social necessària per atendre 
convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar i 
reparadores com a mesura alternativa al compliment de les sancions. 

 
11.  L'Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple municipal en data 7 

d'abril de 2014. L'edicte de l'aprovació inicial va ser publicat en data 29 
d'abril de 2014 al tauler d'edictes de la corporació, en data 2 de maig al 
Diari de Vilanova, en data 24 d'abril al DOGC i en data 28 d'abril al BOPB. 

 
12.  El termini d'informació pública va acabar el 3 de juny. En aquest període 

es van presentar al·legacions per part del Grup Municipal de la CUP 
(registre d'entrada en data 14 de maig de 2014, amb número 
2014013638/1) i del Sr. xxxxxxxxxxxxx (registre d'entrada en data 4 de 
juny de 2014, amb número 2014016449-1), que resten incorporades a 
l'expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1.  D’acord amb els articles 25.2.b).e).g).i).j), 26.2.c) i 139 i ss de la Llei de 

bases de règim local, els municipis tenen competències en matèria de 
protecció contra la contaminació acústica, avaluació i informació de 
situacions de necessitat social, i l’atenció immediata a persones en situació 
o risc d’exclusió social, trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat, fira, i 
comerç ambulant, protecció de la salut pública, neteja viària, i la potestat 



 

 

d’ordenació de les relacions de convivència d’interès local i a l’ús dels seus 
serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics. 

 
2.  Correspon als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i 

d’autoorganització (arts. 4.1 a) LBRL). Dins l’àmbit de la seva competència, 
i en l’exercici de l’activitat d’intervenció dels ens locals, aquests podran 
aprovar ordenances i reglaments (arts. 84.1 a) LBRL). 

 
3.  Aquestes ordenances tenen la naturalesa d’ordenança municipal, als 

efectes de llur aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació 
aplicable en matèria de règim local. 

 
4.  Els articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), i els articles 178 i 1749 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen el procediment establert per 
a l’aprovació d’ordenances. 

 
5.  L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de 

la present ordenança és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 
22.2 d) de la Llei de bases de règim local. En el present cas, s’aprova per 
majoria simple (art. 65.2 ROAS). 

 
6.  Per tot l’exposat, vista la proposta de l’esmentada ordenança, i de 

conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim local, i els articles 
66.1 i 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 

ACORD 
 
“PRIMER. Estimar en part, amb les observacions de la comissió redactora, les 
al·legacions presentades pel Grup Municipal de la CUP. 
 
SEGON. Desestimar la resta d'al·legacions d'acord amb l'informe que s'adjunta 
i forma part d'aquest acord. 
 
TERCER. Aprovar definitivament l'Ordenança Municipal de Mesures per 
fomentar la Convivència i el Civisme a Vilanova i la Geltrú. El text definitiu de 
l'ordenança que s'adjunta incorpora els canvis realitzats com a conseqüència 
de les al·legacions acceptades i els derivats de les omissions i/o errades 
detectades. 
 
QUART. Notificar el present acord i remetre còpia íntegra i fefaent de 
l'Ordenança a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. 



 

 

 
CINQUÈ. Publicar el present acord i el text íntegre de l'Ordenança al tauler 
d'edictes de la corporació i al BOPB, i publicar al DOGC la referència del BOP 
on s'hagi fet la publicació municipal abans esmentada. 
 
SISÈ. Traslladar aquest Acord als departaments implicats en la gestió de les 
ordenances que queden modificades parcialment per aquesta Ordenança per a 
què, en el termini de dos mesos a partir de la de la plena vigència d'aquest 
text, s'aprovi per acord plenari el Text Refós de l'ordenança afectada i es 
publiqui al web municipal el Text Refós amb els antecedents consistents en els 
articles modificats i l'anterior ordenança, indicant en cada cas l'acord plenari 
d'aprovació definitiva, i la publicació als Butlletins Oficials corresponents.” 
 
 
INFORME 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
El Pla d’actuació municipal 2011-2015, en el marc de l’objectiu de fomentar la 
convivència i la cohesió social,  preveu la creació d’aquesta ordenança com a eina 
central en la millora de la convivència a la ciutat.  
 
L’Ordenança de Mesures per Fomentar el Civisme i la Convivència té com a objectiu 
principal l’establiment d’un marc normatiu de convivència social i respecte mutu, que 
fomenti la cohesió social, les relacions respectuoses entre la ciutadania, tant a nivell 
individual com col·lectiu, per tal que tothom pugui desenvolupar en llibertat les seves 
activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat 
i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses 
existents a la ciutat.   
 
Per a la seva elaboració s’ha tingut en compte un esborrany redactat per una 
comissió tècnica en l’anterior legislatura, altres ordenances municipals existents al 
país i el resultat del procés participatiu que es va tirar endavant durant el 2012  amb 
l’objectiu de conèixer l’opinió majoritària de la ciutadania sobre quines són les actituds 
ciutadanes a l’espai públic que cal regular a través d’una ordenança i en el qual van 
participar tècnics i tècniques municipals, el defensor de la ciutadania, entitats 
ciutadanes, joves i ciutadania en general.  
 
S’han tingut en compte els aspectes rellevants en l’ús de l’espai públic que no estan 
regulats actualment en cap ordenança municipal així com la revisió de la normativa 
municipal existent a fi d’agrupar en un sol text totes aquelles conductes que poden 
alterar o pertorbar la convivència ciutadana.  
 
L’Ordenança pretén ser una eina útil que permeti prevenir els conflictes al mateix 
temps que abordar-ne les conseqüències, per avançar cap a una ciutat on el diàleg i 
el respecte conformin part del comportament quotidià. En aquest sentit, preveu 



 

 

l’impuls d’actuacions preventives, comunitàries, formatives, educadores i mediadores 
per promoure els valors de civisme i convivència a la ciutat, de prestació social 
necessària per atendre convenientment a aquelles persones que ho puguin 
necessitar i reparadores com a mesura alternativa al compliment de les sancions.  
 
L'Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple municipal en data 7 d'abril de 2014. 
L'edicte de l'aprovació inicial va ser publicat en data 29 d'abril de 2014 al tauler 
d'edictes de la corporació, en data 2 de maig al Diari de Vilanova, en data 24 d'abril al 
DOGC i en data 28 d'abril al BOPB. 
 
El termini d'informació pública va acabar el 3 juny. En aquest període s'han presentat 
al·legacions per part del Grup Municipal de la CUP (registre d'entrada  en data 14 de 
maig de 2014 amb número 2014013638/1) i del Sr. xxxxxxxxxxxxxx (registre 
d'entrada en data 4 de juny de 2014 amb número 2014016449-1), que resten 
incorporades a l'expedient. 
 
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions per part de la comissió redactora, 
s'han estimat, total o parcialment  segons explica l'informe tècnic incorporat a 
l'expedient. Com a conseqüència de l’anàlisi i l’estudi, aquest informe s’estructura en 
base al text inicial de cada article de la proposta d’Ordenança, el contingut concret de 
l’al·legació, el raonament pel qual s’estima o desestima total o parcialment, i 
finalment, en el seu cas, el text definitiu que s’accepta. 
 
Respecte a les Al·legacions presentades per part del Grup Municipal de la CUP: 
 
Primera:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 22. Intervencions específiques  

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats.” 
 
- Contingut de l’Al·legació:  Eliminar apartat 1. Article 22. 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta l’al·legació ja que es vol evitar la continuïtat de la comissió de la 
infracció ja sigui en el mateix lloc o en un altre. 
 
Segona: 
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 22. Intervencions específiques  

2. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat, 
fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de 
l’autoritat comminaran personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la 



 

 

seva neteja, sens perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la 
infracció comesa.” 
 
- Contingut de l’Al·legació:  Modificar l’apartat 2 de l’article 22 de la forma següent: 

“Article 22. Intervencions específiques  

2. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat, 
fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de 
l’autoritat comminaran personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la 
seva neteja. Si la persona infractora procedeix a la neteja no s’imposarà sanció”. 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

Mantenint l’esperit de l’al·legació es reformula la redacció de l’article en la línia 
d’incrementar la informació als presumptes infractors, la pedagogia en el seu 
compliment i per tant rebaixar el contingut repressiu de les prescripcions normatives 
dels supòsits d’infracció. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 22. Intervencions específiques 

2. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat, 
fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de 
l’autoritat comminaran personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la 
seva neteja, sens perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la 
infracció comesa. No s'incoarà expedient sancionador si en el termini màxim de tres 
dies, es demostra que queden reparades convenientment les conseqüències de la 
conducta.” 
 
Tercera:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 25.  Recollida Selectiva. Normes de conducta 

1. Els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú tenen la responsabilitat de 
dipositar els residus que generin dins les papereres i contenidors procurant que 
aquests siguin els més propers als seus domicilis. Si l'esmentat contenidor es trobés 
totalment saturat, la ciutadania té la responsabilitat de dipositar els seus residus dins 
del corresponent contenidor buit més proper. No és permès abandonar cap tipus de 
residu al voltant dels contenidors.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Modificar l’apartat 1 de l’article 25 de la forma següent: 

“Article 25.  Recollida Selectiva. Normes de conducta  

1. Els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú tenen la responsabilitat de 
dipositar els residus que generin dins els contenidors procurant que aquests siguin 
els més propers als seus domicilis. Si l'esmentat contenidor es trobés totalment 
saturat, la ciutadania té la responsabilitat de dipositar els seus residus dins del 



 

 

corresponent contenidor buit més proper. No és permès abandonar cap tipus de 
residu al voltant dels contenidors.” 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

S’accepta ja que no correspon introduir el concepte paperera en aquest article que 
regula la recollida selectiva  exclusivament en contenidors. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 25.  Recollida Selectiva. Normes de conducta 

1. Els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú tenen la responsabilitat de 
dipositar els residus que generin dins els contenidors procurant que aquests siguin 
els més propers als seus domicilis. Si l'esmentat contenidor es trobés totalment 
saturat, la ciutadania té la responsabilitat de dipositar els seus residus dins del 
corresponent contenidor buit més proper. No és permès abandonar cap tipus de 
residu al voltant dels contenidors.” 
 
Quarta:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 27.  Intervencions específiques 

2. Si per les característiques dels residus fos possible la neteja i la restitució 
immediata a l’estat anterior de l’espai afectat, els agents de l’autoritat comminaran a 
la persona infractora perquè procedeixi a la seva recollida i neteja, sens perjudici de 
la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Modificar l’apartat 2 de l’article 27 de la forma següent:   

“Art 27.2. Intervencions específiques 

Si per les característiques dels residus fos possible la neteja i la restitució immediata 
a l’estat anterior de l’espai afectat, els agents de l’autoritat comminaran a la persona 
infractora perquè procedeixi a la seva recollida i neteja. Si la persona infractora 
procedeix a la recollida i neteja no s'imposarà sanció.” 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació: 

No s’accepta per l’eventual afectació al medi ambient i/o salut a les persones, en 
alguns casos especialment greus. 
 
Cinquena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 27.  Intervencions específiques 

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els serveis municipals 
corresponents retiraran els residus dipositats a la via pública, especialment els 
contaminants i perillosos. 



 

 

2. Si per les característiques dels residus fos possible la neteja i la restitució 
immediata a l’estat anterior de l’espai afectat, els agents de l’autoritat comminaran a 
la persona infractora perquè procedeixi a la seva recollida i neteja, sens perjudici de 
la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 

3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la 
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les 
despeses que comporti la neteja o restitució, sens perjudici també de la imposició de 
les sancions escaients. 

4. Quan la conducta pugui ser constitutiva de la infracció prevista en el Codi Penal, 
els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, 
sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador. 

5. L’Ajuntament posa a disposició un servei de recollida a domicili de paper i cartró 
per a botigues, empreses, bars i restaurants, per tal de no saturar els contenidors 
destinats a la resta de la ciutadania.“ 
 
- Contingut de l’Al·legació:  

Afegir els apartats següents a l’article 27: 

“6. L'Ajuntament treballarà per incorporar cendrers a les papereres de la via pública i 
per incorporar papereres que permetin la recollida selectiva de residus. 

7. L'Ajuntament posarà informació sobre el servei municipal de recollida domiciliària 
d'estris, mobles trastos i similars, a les zones on hi ha contenidors.” 
 

- Justificació de l’estimació o desestimació: 

S’accepta perquè facilita que la ciutadania disposi de més mitjans i més informació 
per dipositar els residus i per tant reduir les deixalles a la via pública. 
 

- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 27.  Intervencions específiques 

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els serveis municipals 
corresponents retiraran els residus dipositats a la via pública, especialment els 
contaminants i perillosos. 

2. Si per les característiques dels residus fos possible la neteja i la restitució 
immediata a l’estat anterior de l’espai afectat, els agents de l’autoritat comminaran a 
la persona infractora perquè procedeixi a la seva recollida i neteja, sens perjudici de 
la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 

3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la 
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les 
despeses que comporti la neteja o restitució, sens perjudici també de la imposició de 
les sancions escaients. 



 

 

4. Quan la conducta pugui ser constitutiva de la infracció prevista en el Codi Penal, 
els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, 
sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador. 

5. L’Ajuntament posa a disposició un servei de recollida a domicili de paper i cartró 
per a botigues, empreses, bars i restaurants, per tal de no saturar els contenidors 
destinats a la resta de la ciutadania.  

6. L'Ajuntament treballarà per incorporar cendrers a les papereres de la via pública i 
disposar de papereres que permetin la recollida selectiva de residus. 

7. L'Ajuntament informarà sobre el servei municipal de recollida domiciliària d'estris, 
mobles trastos i similars, a les zones on hi ha contenidors. “ 
 
Sisena: 
  
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 34. Règim de Sancions  

2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerat infracció 
lleu i sancionat amb multa de fins a 300 euros, tret que el fet constitueixi una infracció 
més greu.” 
 

- Contingut de l’Al·legació:  

Modificar l’apartat 2 de l’article 34 de la forma següent: “L'incompliment de les normes 
previstes en l'article anterior serà considerat infracció lleu i sancionat amb multa de 
fins a 300 euros.” 
 

- Justificació de l’estimació o desestimació: 

S’accepta ja que en el supòsit que constitueixi una infracció més greu ja serà 
sancionada d’acord amb les previsions de l’article corresponent. 
 

- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 34. Règim de Sancions  

2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerat infracció 
lleu i sancionat amb multa de fins a 300 euros.” 
 
Setena:  
 

- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 35. Intervencions específiques 

En el cas de les infraccions greus previstes en l’article anterior, els agents 
intervindran cautelarment els instruments o d’altres objectes amb els quals s’hagi 
produït la conducta.” 
 



 

 

- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l’article 35 
 

- Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta l’al·legació perquè recull supòsits de gravetat, tals com: temeritat, 
malmesa del domini públic, perillositat per la persona infractora i motiu d’inseguretat 
per a la ciutadania. Es té en compte també la necessitat d’impedir la continuïtat de la 
infracció immediatament després de l’acció policial. 
 
Vuitena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 38. Règim de sancions. 

1. Les conductes recollides a l'apartat 1 de l'article anterior, tindran la consideració 
d'infraccions greus i seran sancionades amb multa de 300,01 a 600 euros.  

2. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a 
aquests, de manera immediata l'atenció que sigui precisa, sens perjudici que 
s'adoptin la resta de mesures que preveu, en el seu cas, l'ordenament jurídic. Es 
considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb multa de 600,01 a 
3.000 euros la mendicitat exercida, directament o indirectament, amb 
acompanyament de menors o amb persones amb discapacitat, sens perjudici del que 
es preveu a l'article 232.1 del Codi Penal.” 
 

- Contingut de l’Al·legació:  

Afegir l’apartat següent al principi de l’article 38 

“Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 37.1 es limitaran a recordar 
a aquestes persones que les esmentades pràctiques no estan permeses en la 
present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser sancionada 
d'acord amb l'apartat següent." 
 

- Justificació de l’estimació o desestimació: 

 No s’accepta perquè el que es tracta d’impedir són les conductes especialment greus 
que impliquen l’exercici coercitiu de la mendicitat. 
 
Novena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 45. Normes de conducta 

1. No és permès fer necessitats fisiològiques, com ara escopir, orinar, defecar, en 
qualsevol dels espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança com a àmbit 
d’aplicació objectiva, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats 
especialment a la realització d’aquestes necessitats. 



 

 

2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es 
realitza en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors, 
en monuments o edificis catalogats o protegits.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l’apartat 2 de l’article 45. 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

S’accepta l’al·legació  atès que la qualificació com a infracció greu podria donar lloc a 
la imposició d’una sanció possiblement desproporcionada. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 45. Normes de conducta 

No és permès fer necessitats fisiològiques, com ara escopir, orinar, defecar, en 
qualsevol dels espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança com a àmbit 
d’aplicació objectiva, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats 
especialment a la realització d’aquestes necessitats.” 
 
Desena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 46. Règim de sancions 

1. La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà constitutiva 
d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el fet 
constitueixi una infracció més greu. 

2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 300,01 a 600 euros, la 
conducta descrita en l'apartat 2 de l’article precedent.” 
 
- Contingut de l’Al·legació:  

Afegir l’apartat següent al principi de l’article 46: 

"Els agents de l'autoritat  en els casos previstos a l'article 45 es limitaran a recordar a 
aquestes persones que les esmentades pràctiques no estan permeses en la present 
Ordenança. Si la persona reincidís en la seva actitud podrà ser sancionada d'acord 
amb l'apartat següent." 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta atesa la proliferació d’aquestes conductes i per tant la necessitat 
d’actuació dissuasòria de les mateixes. 
 
Onzena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 46. Règim de sancions 



 

 

1. La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà constitutiva 
d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el fet 
constitueixi una infracció més greu. 

2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 300,01 a 600 euros, la 
conducta descrita en l'apartat 2 de l’article precedent.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l’apartat 2 de l’article 46. 
 

- Justificació de l’estimació o desestimació: 

S’accepta l’al·legació  atès que la qualificació com a infracció greu podria donar lloc a 
la imposició d’una sanció possiblement desproporcionada. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 46. Règim de sancions 

La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà constitutiva d’infracció 
lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el fet constitueixi una 
infracció més greu.“ 
 
Dotzena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 47. Intervencions específiques  

Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública, els agents municipals en tot 
moment estan facultats per requerir a la persona infractora la reparació immediata de 
l’afecció causada.” 
 
- Contingut de l’Al·legació:  

Afegir apartats següents a l’article 47: 

"L'Ajuntament garantirà la disponibilitat de lavabos en qualsevol acte cultural, 
esportiu, etc, que es porti a terme a la via pública.  

L'Ajuntament posarà informació visible a l'entrada de les instal·lacions públiques que 
disposen de lavabos que poden ser utilitzats pels ciutadans.” 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

Mantenint l’esperit de l’al·legació es reformula la redacció de l’article en la línia 
d’incrementar la informació als presumptes infractors, la pedagogia i els mitjans per al 
seu compliment i per tant rebaixar el contingut repressiu de les prescripcions 
normatives dels supòsits d’infracció. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 47. Intervencions específiques  



 

 

1 - Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública, els agents municipals en tot 
moment estan facultats per requerir a la persona infractora la reparació immediata de 
l’afecció causada. 

2 - L'Ajuntament tractarà de garantir la disponibilitat de lavabos en qualsevol acte 
cultural, esportiu, etc, que es porti a terme a la via pública.  

3 - L’Ajuntament autoritzarà l’entrada a les instal·lacions públiques que disposen de 
lavabo que podran ser utilitzats per la ciutadania en horari d’obertura al públic.” 
 
Tretzena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança:  

“CAPÍTOL VIII -  Consum de begudes alcohòliques 

Article 48. Fonaments de la regulació 

La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut 
pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al 
descans i tranquil·litat del veïnat, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, 
l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més 
d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els 
drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries. 

Article 49. Normes de conducta 

1. No és permès el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan 
pugui alterar la convivència ciutadana. La prohibició a la qual es refereix aquest 
apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes 
alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a 
aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, sempre que es faci dins l’horari de 
l’establiment que permet la normativa, i quan en casos puntuals, l'esmentat consum 
compti amb l'oportuna autorització.  

 A aquests efectes, l’alteració de la convivència es produeix quan concorrin alguna de 
les circumstàncies següents: 

a)  Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer 
de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a 
l’aglomeració. 

b)  Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat 
de l'entorn o de les persones, o provocar situacions d’insalubritat. 

c)  Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant per la resta de persones 
usuàries dels espais públics. 

d)  Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de persones 
menors o la presència d'infants i adolescents. 

2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o persones 
tutores o guardadores per les accions dels menors d’edat que en depenguin, aquells 
seran també responsables directes i solidaris, en els supòsits en què així es prevegi 
per una norma amb rang de llei, de les infraccions comeses pels menors d’edat, 
sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 



 

 

3. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en 
el seu cas, en les papereres situades a l’espai públic. No és permès llençar al terra o 
dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o 
qualsevol altre objecte. 
 
Article 50. Règim de sancions 

1. La realització de la conducta descrita en l’apartat 3 de l’article precedent serà 
constitutiva d’infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el 
fet constitueixi una infracció més greu 

2. Constitueix infracció greu, que se sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros, la 
conducta prohibida de consum de begudes alcohòliques descrita a l’apartat 1 de 
l’article precedent. 
 
Article 51. Intervencions específiques 

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements objecte de 
les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes 
alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons 
higienicosanitàries. 

2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares o 
mares, o persones tutores o guardadores i es practicaran les diligències necessàries 
per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, culpa o negligència tot incloent-hi 
la simple inobservança, a l’objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si una 
norma legal ho preveu. 

3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus 
a la ciutadania, els agents de l’autoritat, quan s’escaigui, podran acompanyar les 
persones en estat d’embriaguesa als serveis de salut o d’atenció social 
corresponents.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar el Capítol  VIII, del Títol II, referent a Consum 
de begudes alcohòliques 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació: 
No s’accepta atesa la proliferació d’aquestes conductes i per tant la necessitat 
d’actuació dissuasòria de les mateixes. 
 
Catorzena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 53. Normes de Conducta. 

1. No és permès el consum d’estupefaents o substàncies psicotròpiques declarades 
il·legals per la legislació vigent:  

a)  A l’espai públic, establiments o transports públics i als edificis municipals. 
b)  Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves i altres 

establiments similars, ja siguin públics o privats. 



 

 

2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o persones 
tutores o guardadores per les accions dels menors d’edat que en depenguin, aquells 
seran també responsables directes i solidaris, quan es prevegi a una norma amb rang 
de llei, de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva part, 
consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  

3. No és permès tampoc l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats 
per al consum de substàncies esmentades en el paràgraf 1. 

4. Qui organitzi espectacles o els/les titulars d’establiments que permetin, tolerin o 
promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes 
declarades il·legals per la legislació vigent, seran responsables, si escau, d’infracció 
administrativa, amb independència de que les seves actuacions constitueixin una 
infracció penal.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Modificar l’apartat 1 de l’article 53 de la forma següent:  

“Article 53. 

1. No és permès el consum d’estupefaents o substàncies psicotròpiques declarades 
il·legals per la legislació vigent: a) A l’espai públic. b) A establiments o transports 
públics i als edificis municipals. c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per 
a infants i joves i altres establiments similars, ja siguin públics o privats.” 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

S’accepta l’al·legació atesa la necessitat de diferenciar més clarament la tipologia 
d’espais on es realitza el consum, i per tant, la seva repercussió social i la possible 
desproporcionalitat de la sanció en funció d’aquesta tipologia. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

"Article 53. Normes de Conducta. 

1. No és permès el consum d’estupefaents o substàncies psicotròpiques declarades 
il·legals per la legislació vigent:  

a)  A l’espai públic. 
b)  A establiments o transports públics i als edificis municipals. 
c)  Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves i altres 

establiments similars, ja siguin públics o privats.” 
 
Quinzena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 54. Règim de sancions. 

1. La realització de les conductes descrites en l’article 53.1 i 3, serà  constitutiva 
d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros. 

2. La conducta descrita en l’article 53.4 serà considerada com a infracció molt greu i 
serà sancionada amb una multa de 600,01 a 3.000 euros.” 
 



 

 

- Contingut de l’Al·legació: Modificar l’apartat 1 de l’article 54 quedant desglossat 
en els dos apartats següents: 

“-  La realització de les conductes descrites en l’article 53.1. a., serà constitutiva 
d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros.  

 -  La realització de les conductes descrites a l'article 53.1 apartats b. i c., i 53.3, 
seran constitutives de falta greu, i es sancionaran amb una multa de 300.01 a 600 
euros.” 

 
- Justificació de l’estimació o desestimació: 

S’accepta l’al·legació atesa la necessitat de diferenciar més clarament la tipologia 
d’espais on es realitza el consum, i per tant, la seva repercussió social i la possible 
desproporcionalitat de la sanció en funció d’aquesta tipologia. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 54. Règim de sancions. 

1. La realització de les conductes descrites en l’article 53.1. a., serà constitutiva 
d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros.  

2.La realització de les conductes descrites a l'article 53.1 apartats b. i c., i 53.3, seran 
constitutives de falta greu, i es sancionaran amb una multa de 300.01 a 600 euros.  

3. La conducta descrita en l’article 53.4 serà considerada com a infracció molt greu i 
serà sancionada amb una multa de 600,01 a 3.000 euros.” 
 
Setzena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 58. Règim de sancions 

Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en l’article 
precedent són constitutives d’infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins 
a 300 euros.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Afegir l’apartat següent al principi de l’article 58: 

 “Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 57 es limitaran a recordar a 
aquestes persones que les esmentades pràctiques no estan permeses en la present 
Ordenança. Si la persona reincidís en la seva actitud podrà ser sancionada d'acord 
amb l'apartat següent.” 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta la present al·legació atès que les acciones dutes a terme per 
l’Ajuntament fins ara han aconseguit que aquest no sigui un tema greu a la nostra 
ciutat. No obstant, cal que preventivament l’ordenança reculli aquests supòsits per 
evitar que aquesta problemàtica arribi al nivell d’altres poblacions costaneres.  
 
 



 

 

Dissetena: 
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 59. Intervencions específiques 

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions i els 
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, hom els 
destruirà o els donarà la destinació que sigui adient. 

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d’il·lícit 
penal, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial 
competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador, en els termes 
de l’article 107.2 d’aquesta Ordenança.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l’apartat 1 de l’article 59. 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta la present al·legació atès que les acciones dutes a terme per 
l’Ajuntament fins ara han aconseguit que aquest no sigui un tema greu a la nostra 
ciutat. No obstant, cal que preventivament l’ordenança reculli aquests supòsits per 
evitar que aquesta problemàtica arribi al nivell d’altres poblacions costaneres. A més, 
cal tenir present la necessitat d’evitar que mitjançant aquestes pràctiques es pugui 
posar en perill la salut pública i la higiene alimentària. 
 
Divuitena: 
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

“Article 62. Règim de sancions 

Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l’article 
precedent seran constitutives d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 
300 euros.” 
 
- Contingut de l’Al·legació:  

Afegir l’apartat següent al principi de l’article 62. 

“Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 61 es limitaran a recordar a 
aquestes persones que les esmentades pràctiques  no estan permeses a la present 
Ordenança. Si la persona reincidís en la seva actitud podrà ser sancionada d'acord 
amb l'apartat següent.” 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

Mantenint l’esperit de l’al·legació es reformula la redacció de l’article en la línia 
d’incrementar la informació als presumptes infractors, la pedagogia en el seu 
compliment i per tant rebaixar el contingut repressiu de les prescripcions normatives 
dels supòsits d’infracció.  
 



 

 

- Text definitiu, en el seu cas: 

“Article 62. Règim de sancions 

Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l’article 
precedent seran constitutives d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 
300 euros, no obstant el que s’estableix a l’article 63.1. sens perjudici del que 
estableixi l'article 63.1. 

Article 63. Intervencions específiques (Text modificat) 

1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 61 recordaran a la persona 
o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a la 
present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la mateixa infracció es 
procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 62. 

2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions, i els 
materials o els mitjans emprats. 

3. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives de la 
infracció penal d’estafa, tipificada als articles 248 a 251 i 623.4 del Codi Penal, els 
agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens 
perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l’article 107.2 
d’aquesta Ordenança”. 
 
Dinovena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança:  

“Article 63. Intervencions específiques (Text originari) 

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions, i els 
materials o els mitjans emprats. 

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives de la 
infracció penal d’estafa, tipificada als articles 248 a 251 i 623.4 del Codi Penal, els 
agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens 
perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l’article 107.2 
d’aquesta Ordenança.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l’apartat 1 de l’article 63. 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta la present al·legació atès que les acciones dutes a terme per 
l’Ajuntament fins ara han aconseguit que aquest no sigui un tema greu a la nostra 
ciutat. No obstant, cal que preventivament l’ordenança reculli aquests supòsits per 
evitar que aquesta problemàtica arribi al nivell d’altres poblacions costaneres.  
 
Vintena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 



 

 

"Article 65. Normes de Conducta 

És responsabilitat de la ciutadania respectar la senyalització i les condicions d’ús que 
l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic. 

No és permès: 

a)  Perjudicar lleument l’arbrat i plantacions i collir flors plantes o fruits.  
b)  L’ús dels jocs infantils i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i les places 

públiques per part de persones que no compleixin les condicions i els requisits 
d’ús quan puguin ocasionar deteriorament 

c)  Els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les 
seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles. 

d)  Les conductes vandàliques, agressives o negligents, el comportament o la 
pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació, 
el mobiliari, el reg, els paviments o qualsevol altre element auxiliar que integra 
l’espai, o que representin un risc per a la integritat física dels usuaris i les 
usuàries. " 

 
- Contingut de l’Al·legació: Afegir l'apartat següent al principi de l'article 65: 

"Els agents de l'autoritat en els casos previstos als apartats a) i b) de l'article 
precedent es limitaran a recordar a aquestes persones que les esmentades 
pràctiques  no estan permeses a la present Ordenança. Si la persona reincidís en la 
seva actitud podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent." 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

Mantenint l’esperit de l’al·legació es reformula la redacció de l’article en la línia 
d’incrementar la informació als presumptes infractors, la pedagogia en el seu 
compliment i per tant rebaixar el contingut repressiu de les prescripcions normatives 
dels supòsits d’infracció.  
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

 L'article 65 queda igual i es reformulen els següents articles. 

"Article 66. Règim de sancions  

1. Les conductes descrites en l’apartat a. b. de l’article precedent seran constitutives 
d’infracció  lleu i seran sancionades amb una multa de fins a 300 euros sense 
perjudici del que estableixi l'article 67.1. 

2. Les conductes descrites en l’apartat c. de l’article precedent seran constitutives 
d’infracció  greu i seran sancionades amb una multa de 300,01 a 600 euros. 

3. La realització de les conductes descrites en l’apartat d. de l’article precedent, 
seran  constitutives d’infracció molt greu i es sancionaran amb multa de 600,01 a 
3.000 euros. 

4. Tractant-se la persona infractora d’un/a menor, es practicaran les diligències 
necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes 
en de l'article 99, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia. 

Article 67.  Intervencions específiques 



 

 

1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 65 a. b. recordaran a la 
persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a 
la present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la mateixa infracció es 
procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 66.1. 

2. Sense perjudici de l’establer a l’apartat anterior, en els supòsits recollits en els 
articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat retiraran i intervindran 
cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats." 
 
Vint-i-unena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

"Article 67.  Intervencions específiques (Text originari) 

En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats.” 

 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar el paràgraf de l'article 67: 

"En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats." 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s'accepta atès el nivell de gravetat de les accions recollides i/o la necessitat 
d’evitar la continuïtat de les conductes immediatament després de l’acció policial. 
 
Vint-i-dosena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

"Article 71. Intervencions específiques 

1. L’autoritat municipal exigirà, a les persones infractores d’aquests preceptes, el cost 
de reposició dels béns públics malmesos, d’acord amb el procediment establert a la 
llei.  

2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats." 
 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l'apartat 2 de l'article 71. 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta aquesta al·legació atès que els supòsits regulats tenen transcendència 
sobre la seguretat de les persones i dels bens, i per tant resulta convenient la mesura 
cautelar per impedir la continuïtat i/o agreujament de les possibles conseqüències 
negatives.  
 
Vint-i-tresena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 



 

 

"Article 74. Règim de sancions 

1. La realització de les conductes descrites en l’article precedent a l’apartat 1, a. b.  
apartat 2, apartat 3, per les quals no es pugui establir nivell d’immissió, serà 
constitutiva d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el 
fet constitueixi una infracció més greu. 

2. La realització de la conducta descrita en l’article precedent a l’apartat 4, serà 
constitutiva d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros. " 
 
- Contingut de l’Al·legació: Afegir l'apartat següent al principi de l'article 74: 

"Els agents de l'autoritat en els casos previstos als apartats 1.a), 1.b), 2 i 3 de  l'article 
precedent es limitaran a recordar a aquestes persones que les esmentades 
pràctiques  no estan permeses a la present Ordenança. Si la persona reincidís en la 
seva actitud podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent." 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

Mantenint l’esperit de l’al·legació es reformula la redacció de l’article en la línia 
d’incrementar la informació als presumptes infractors, la pedagogia en el seu 
compliment i per tant rebaixar el contingut repressiu de les prescripcions normatives 
dels supòsits d’infracció.  
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

"Article 74. Règim de sancions 

1. La realització de les conductes descrites en l’article precedent a l’apartat 1, a. b.  
apartat 2, apartat 3, per les quals no es pugui establir nivell d’immissió, serà 
constitutiva d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el 
fet constitueixi una infracció més greu, sense perjudici del que estableixi l'article 75.1.  

2. La realització de la conducta descrita en l’article precedent a l’apartat 4, serà 
constitutiva d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros.  

Article 75. Intervencions específiques 

1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 73. 1. a. b., 73. 2. i 73. 3. 
recordaran a la persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no 
són permeses a la present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la 
mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 74.1. 

2. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat 
per la persona causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips 
de so...), en cas que el seu mesurament amb sonòmetre sigui dificultós, haurà de ser 
realitzada per  l’inspector municipal o l’agent de la Policia local amb criteris 
d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests es 
puguin considerar com a excessius." 
 
Vint-i-quatrena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 



 

 

"Article 83. Intervencions específiques  

1.Tractant-se les persones infractores de menors, quan hi hagi  risc per a la seva 
integritat o la de terceres persones, els agents intervindran cautelarment els 
instruments o d’altres objectes amb els quals s’hagi produït la conducta. 

2. En cas de situacions d’aglomeració, quan la circulació amb bicicleta o altres 
vehicles regulats en aquest article posi en risc la resta de vianants, l’autoritat 
competent, de forma prèvia a la denúncia en cas d’incompliment, requerirà a la 
persona que la condueix que baixi i circuli a peu amb la bicicleta al costat. " 
 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l'apartat 1 de l'article 83. 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació: 

No s’accepta perquè amb aquesta mesura cautelar es tracta d’evitar que la persona 
menor pugui continuar posant en perill la seva integritat i la de terceres persones. A 
més, es completa el text amb una nova aportació en el sentit d’afegir a l’apartat 1: "El 
material intervingut serà restituït al pare, mare, tutor o tutora legal". 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

"Article 83. Intervencions específiques  

1.Tractant-se les persones infractores de menors, quan hi hagi  risc per a la seva 
integritat o la de terceres persones, els agents intervindran cautelarment els 
instruments o d’altres objectes amb els quals s’hagi produït la conducta. El material 
intervingut serà restituït al pare, mare, tutor o tutora legal. 

2. En cas de situacions d’aglomeració, quan la circulació amb bicicleta o altres 
vehicles regulats en aquest article posi en risc la resta de vianants, l’autoritat 
competent, de forma prèvia a la denúncia en cas d’incompliment, requerirà a la 
persona que la condueix que baixi i circuli a peu amb la bicicleta al costat. " 
 
Vint-i-cinquena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

"Article 85. Normes de conducta.  

No són permesos els següents usos dels espais públics i dels seus elements: 

a)  Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en 
aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en tendes de 
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a 
llocs concrets.  

b)  Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars 
c)  Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a 

l’espai públic. 
d)  Així mateix, no és permès transitar o estar-se en els espais públics només en 

banyador o una altra peça de roba similar, tret de les piscines, les platges, o en 
cas d’activitats d’aigua autoritzades. 



 

 

e)  Rentar-se dins del mar, o a les dutxes, rentapeus de les platges utilitzant sabó, 
gel, xampú  o qualsevol altre producte similar.  

f)  Donar a les dutxes, rentapeus, i a tot el mobiliari existent en les platges un ús 
diferent d’aquell per al qual estan destinats.  

g)  Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars. 
h)  Manteniment i reparació de vehicles, tret de força major. 
g)  Estacionar vehicles a la via pública per a la seva venda o lloguer o amb finalitats 

fonamentalment publicitàries, sempre que es dugui a terme per empreses o 
representi un ús intensiu de l'espai públic, excepte que es disposi d’autorització 
municipal." 

 
- Contingut de l’Al·legació: A l'article la darrera norma ha de portat la lletra i) 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

S'accepta ja que ha estat un error de transcripció. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

"Article 85. Normes de conducta.  

No són permesos els següents usos dels espais públics i dels seus elements: 

a)  Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en 
aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en tendes de 
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a 
llocs concrets.  

b)  Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars. 
c)  Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a 

l’espai públic. 
d)  Així mateix, no és permès transitar o estar-se en els espais públics només en 

banyador o una altra peça de roba similar, tret de les piscines, les platges, o en 
cas d’activitats d’aigua autoritzades. 

e)  Rentar-se dins del mar, o a les dutxes, rentapeus de les platges utilitzant sabó, 
gel, xampú  o qualsevol altre producte similar.  

f)  Donar a les dutxes, rentapeus, i a tot el mobiliari existent en les platges un ús 
diferent d’aquell per al qual estan destinats.  

g)  Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars. 
h)  Manteniment i reparació de vehicles, tret de força major. 
i)  Estacionar vehicles a la via pública per a la seva venda o lloguer o amb finalitats 

fonamentalment publicitàries, sempre que es dugui a terme per empreses o 
representi un ús intensiu de l'espai públic, excepte que es disposi d’autorització 
municipal. " 

 
Vint-i-sisena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

"Article 86. Règim de sancions  



 

 

1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d.  de l’article 
precedent serà constitutiva d’una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 
300 euros, tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. h. de l’article 
precedent serà constitutiva d’una infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 
fins a 600 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

3. La realització de la conducta descrita en l’apartat i. de l’article precedent serà 
constitutiva d’infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 
euros.” 
 
- Contingut de l’Al·legació: Afegir l'apartat següent al principi de l'article 86: 

"Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article precedent, apartats a), b), 
c), d) i h) -quan no es porti a terme per una empresa- es limitaran a recordar a 
aquestes persones que les esmentades pràctiques  no estan permeses a la present 
Ordenança. Si la persona reincidís en la seva actitud podrà ser sancionada d'acord 
amb l'apartat següent.” 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

Mantenint l’esperit de l’al·legació es reformula la redacció de l’article en la línia 
d’incrementar la informació als presumptes infractors, la pedagogia en el seu 
compliment i per tant rebaixar el contingut repressiu de les prescripcions normatives 
dels supòsits d’infracció.  
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

"Article 86. Règim de sancions  

1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d. h., en aquest darrer 
apartat sempre i quan no estigui realitzat per una empresa, de l’article precedent, 
serà constitutiva d’una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 300 euros, 
tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu, sense prejudici del que 
estableix l'article 87.1. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. de l’article precedent 
serà constitutiva d’una infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 fins a 600 
euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

3. La realització de la conductes descrites en els apartats  i. h., en aquest darrer cas 
quan es porti a terme per una empresa, de l’article precedent, serà constitutiva 
d’infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 euros. 

Article 87. Intervencions específiques  

1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 85  a. b. c. d. h., en aquest 
darrer apartat sempre i quan no estigui realitzat per una empresa, recordaran a la 
persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a 
la present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la mateixa infracció es 
procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 86.1. 



 

 

2. En relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els agents de 
l'autoritat informaran dels llocs municipals habilitats per a l’estacionament i 
l’acampada d’aquests vehicles.  

3. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el vehicle, el gènere, els materials i els mitjans emprats. 

4. Els serveis municipals adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents 
en coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions 
públiques i, si ho estimés necessari per raons de salut, acompanyarà aquestes 
persones a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o 
ajudar-la en allò que sigui possible. En aquest cas no s’imposarà la sanció prevista. 

5. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre 
tipus de vehicle, descrita a l’apartat a) de l'article 85 de la present Ordenança, i la 
persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l'agent 
denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se el seu 
import, es procedirà a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i 
ingrés en el dipòsit municipal." 
 
Vint-i-setena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

"Article 86. Règim de sancions (Text originari) 

1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d.  de l’article 
precedent serà constitutiva d’una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 
300 euros, tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. h. de l’article 
precedent serà constitutiva d’una infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 
fins a 600 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

3. La realització de la conducta descrita en l’apartat i. de l’article precedent serà 
constitutiva d’infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 
euros." 
 
- Contingut de l’Al·legació: Modificar l'apartat 1 de l'article 86 de la forma següent: 

"1. La realització de les conductes descrites als apartats a), b), c), d), i h) de l’article 
precedent quan no es porti a terme per una empresa, serà constitutiva d’una infracció 
lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 300 euros" 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

S’accepta ja que en el supòsit que constitueixi una infracció més greu ja serà 
sancionada d’acord amb les previsions de l’article corresponent. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

"Article 86. Règim de sancions  



 

 

1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d. h., en aquest darrer 
apartat sempre i quan no estigui realitzat per una empresa, de l’article precedent, 
serà constitutiva d’una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 300 euros, 
tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu, sense prejudici del que 
estableix l'article 87.1. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. de l’article precedent 
serà constitutiva d’una infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 fins a 600 
euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

3. La realització de la conductes descrites en els apartats  i. h., en aquest darrer cas 
quan es porti a terme per una empresa, de l’article precedent, serà constitutiva 
d’infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 euros." 
 
Vint-i-vuitena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

"Article 86. Règim de sancions (Text originari) 

1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d.  de l’article 
precedent serà constitutiva d’una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 
300 euros, tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. h. de l’article 
precedent serà constitutiva d’una infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 
fins a 600 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

3. La realització de la conducta descrita en l’apartat i. de l’article precedent serà 
constitutiva d’infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 
euros." 
 
- Contingut de l’Al·legació: Modificar l'apartat 3 de l'article 86 de la forma següent: 

"La realització de les conductes descrites als apartats h) quan es porti a terme per 
una empresa, i i) de l'article precedent serà constitutiva d'infracció molt greu, i se 
sancionarà amb una multa de 600,01 a 3.000 euros." 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació:  

S’accepta per diferenciar les conductes atribuïbles a la ciutadania particular de les 
empreses, les quals sempre estan vinculades a l’ànim de lucre. 
 
- Text definitiu, en el seu cas: 

"Article 86. Règim de sancions  

1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d. h., en aquest darrer 
apartat sempre i quan no estigui realitzat per una empresa, de l’article precedent, 
serà constitutiva d’una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 300 euros, 
tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu, sense prejudici del que 
estableix l'article 87.1. 



 

 

2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. de l’article precedent 
serà constitutiva d’una infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 fins a 600 
euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

3. La realització de la conductes descrites en els apartats  i. h., en aquest darrer cas 
quan es porti a terme per una empresa, de l’article precedent, serà constitutiva 
d’infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 euros." 
 
Vint-i-novena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança:  

“Article 87. Intervencions específiques (Text originari) 

1. En relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els agents de 
l’autoritat informaran dels llocs municipals habilitats per a l’estacionament i 
l’acampada d’aquests vehicles.  

2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el vehicle, el gènere, els materials i els mitjans emprats. 

3. Els serveis municipals adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents 
en coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions 
públiques i, si ho estimés necessari per raons de salut, acompanyarà aquestes 
persones a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o 
ajudar-la en allò que sigui possible. En aquest cas no s’imposarà la sanció prevista. 

4. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre 
tipus de vehicle, descrita a l’apartat a) de l'article 85 de la present Ordenança, i la 
persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l'agent 
denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se el seu 
import, es procedirà a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i 
ingrés en el dipòsit municipal.” 

 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l'apartat 2 de l'article 87 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació: 

 No s’accepta atesa la necessitat d’evitar la degradació de l’espai públic, la continuïtat 
i l’agreujament de les activitats que la provoquen i la fan incompatible amb l’ús 
adequat de l’espai públic. 
 
Trentena:  
 
- Article inicial de l’Ordenança: 

"Article 113. Comisos  

1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, 
els agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de 
la infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la seva comissió, així com 
els diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran 
sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment 



 

 

sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen 
motivar el comís. 

2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec de la persona causant de les 
circumstàncies que l'han determinat. 

3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que 
sigui adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador 
competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i 
transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte es procedirà a 
la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb 
finalitats socials." 
 
- Contingut de l’Al·legació: Eliminar l'article 113 
 
-  Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta perquè la figura del comís ajuda a impedir la continuïtat de l’acció 
infractora i de l’ús posterior del material retirat, i per tant el possible increment de les 
conseqüències negatives. 
 
Respecte a les Al·legacions presentades per part del Sr. xxxxxxxxxxxx 
  
Primera i única:  

- Article inicial de l’Ordenança: 

"Article 81. Normes de conducta 

1. Els infants menors de 8 anys, sempre que vagin acompanyats de persones majors 
d’edat, podran circular per les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, 
monopatins, tricicles, bicicletes, o similars, adequant la seva velocitat a la dels 
vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h. 

2. Les persones que condueixin patins, patinets, monopatins, tricicles i bicicletes no 
podran circular en aquells espais i vials expressament prohibits i senyalitzats. 

3. Les persones que condueixin bicicletes hauran d’observar les següents normes de 
conducta: 

a)  Circularan pel carril bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas 
dels vianants que el travessin. 

b)  Si van per la calçada, circularan tan a prop de la vorera dreta com sigui 
possible.  Tanmateix podran circular pel carril de l’esquerra en el sentit de 
circulació quan les característiques de la via no permetin de fer-ho pel carril de 
la dreta o quan hagin de girar a l’esquerra. 

c)  En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals. 
d)  Excepte en moments d’aglomeració, podran circular pels parcs públics, les 

àrees de vianants, els passeigs, les voreres suficientment àmplies (5 metres) i 
les zones de prioritat invertida mancades de carril bici, en les següents 
condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la 
velocitat a la dels vianants sense superar els 10 km/h i s’abstindran de fer ziga 



 

 

zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels 
vianants,  

e)  No podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a 
vehicles en marxa." 

 
- Contingut de l’Al·legació: Afegir un punt abans de l'1 que digui: 

 "El carril bici serà d'ús preferent per les bicicletes, patins, patinets, monopatins, 
tricicles i similars. Els vianants s'abstindran d'utilitzar-lo exceptuant el cas d'haver-lo 
de travessar, fent-ho sempre i en aquest supòsit, pels llocs senyalitzats." 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació: 

No s’accepta atès que l’Ordenança Municipal de Circulació, a l’article 14 de les 
Bicicletes, apartat núm. 1, ja recull que “Les bicicletes circularan pel carril bici o 
itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas dels vianants que el travessin”. 
 
-  Afegir al punt 1: 
"Podran utilitzar aquests mateixos espais les persones que circulin amb patins, 
patinets, monopatins, tricicles i similars, sigui quina sigui la seva edat, sempre que 
respectin la  velocitat màxima de 10 km/hora, que no hi hagi aglomeracions i sempre i 
quan no existeixi cap carril bici, ja que aquest és l'espai de circulació preferent per 
aquests vehicles." 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació: 

No s’accepta atès que aquest apartat ja està recollit a l’Ordenança Municipal de 
Circulació, a l’art. 14 de les Bicicletes, apartat núm. 4. 

- Al punt 2 afegir: "i similars" quan enumera els vehicles. 

- Al punt 3, apartat a), afegir al final: "pels llocs senyalitzats". 
 
- Justificació de l’estimació o desestimació: 

No s’accepta atès que l’Ordenança Municipal de Circulació, a l’art. 14 de les 
Bicicletes, apartat núm. 1, preveu que els vianants puguin travessar el carril bici al 
llarg del seu recorregut, sense especificació que només ho puguin fer per el punts 
senyalitzats. 

- Al punt 3, afegir supòsit: "f) No podran circular acompanyades d'animals lligats a la 
bicicleta ni a les mans del ciclista. 
 
-  Justificació de l’estimació o desestimació:  

No s’accepta atès que pot representar un perill per a la seguretat del propi ciclista i de 
la ciutadania, al fer mes complicada la conducció. 
 
Per tot això s'informa favorablement a l'aprovació definitiva del text d'ordenança 
presentat, d’acord amb el contingut de l’informe. 
 
 
 



 

 

Nuri Illa i Sagarra 
Cap de Servei de Convivència i Equitat 
 
Vilanova  i la Geltrú,  8 de gener de 2015 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS                                             
 
Aquesta  Ordenança vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat a la nostra 
ciutat, tot fomentant el seu caràcter de societat democràtica, plural, oberta i 
respectuosa . El seu objectiu principal és el de preservar l’espai públic i privat amb 
incidència a l’espai públic o quan afecta les relacions de veïnatge, com a lloc de  
civisme i convivència, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les 
seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la 
dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida 
diverses existents a la ciutat.  
 
L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, 
entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels 
drets i les llibertats de la ciutadania com a garantia de la convivència democràtica i de 
l’ordre i la pau socials. Aquesta garantia individual requereix que les institucions 
preservin i propugnin  allò que anomenem col·lectiu, que ens pertany a  totes i a tots i 
que es configura amb les aportacions individuals de cadascú. Hem d’entendre l’espai 
comú, com a espai per la comunitat, on agafa sentit i té la màxima expressió la 
convivència i el reconeixement dels drets col·lectius. 
 



 

 

L’Ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a les situacions que poden 
afectar o alterar la convivència. Intenta ser una resposta democràtica i equilibrada, 
basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a comportar-se 
lliurement en els espais públics i privats amb incidència a l’espai públic o quan afectin 
les relacions de veïnatge i a ésser respectats en la seva llibertat; però, d’altra banda, 
també, en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de 
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al 
manteniment de l’espai compartit en condicions adequades. 
 
Així doncs, atesa la circumstància que bona part de la convivència té lloc a l’interior 
dels immobles, aquesta Ordenança inclou aspectes determinants de les relacions de 
convivència veïnal. Malgrat que inicialment aquestes són de caràcter privat, és clar 
que determinades conductes o omissions a l’interior dels habitatges poden tenir 
conseqüències que alterin considerablement la qualitat de vida de la comunitat.  
 
Essent conscients que no n’hi ha prou amb l’exercici, per part de l’autoritat municipal, 
de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, cal que 
l'Ajuntament impulsi actuacions preventives, comunitàries, formatives, educadores i 
mediadores per promoure els valors de civisme i convivència a la ciutat; de prestació 
social necessàries per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin 
necessitar;  i reparadores com a mesura alternativa al compliment de les sancions.  
 
Aquesta Ordenança vol ser una eina per sumar, per aquest motiu s’ha revisat la 
normativa municipal existent a fi d’agrupar en un sol text totes aquelles conductes 
que poden alterar o pertorbar la convivència ciutadana. Cal tenir en compte que hi ha 
matèries que, encara que tenen relació amb el civisme i la convivència, es troben 
regulades per altres ordenances municipals atesa la seva complexitat, amplitud o 
especificitat.  
 
El Títol I de l'Ordenança està destinat a regular una sèrie de disposicions generals en 
les quals s'emmarquen les línies mestres de la política de convivència que vol 
impulsar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i es defineix l'àmbit objectiu i subjectiu 
d'aplicació de la normativa. Aquest Títol es divideix en quatre capítols, dedicats a 
establir la finalitat, els fonaments legals i els àmbits objectius i subjectius d'aplicació 
de l'Ordenança, així com els principis generals de civisme i convivència ciutadana, 
amb els corresponents drets i deures i les mesures de foment i col·laboració per a la 
convivència. També es regulen determinats aspectes relatius a l'organització i 
autorització d'actes públics quan en el transcurs dels mateixos pugui resultar afectada 
la convivència. 
 
El Títol II estableix les normes de conducta a l’espai públic, i a l’espai privat quan 
tenen incidència sobre l’espai públic o afecten a les relacions de veïnatge, les 
infraccions, sancions i intervencions específiques corresponents a cadascuna. 
Incorpora, en els seus diferents capítols, una estructura homogènia: en primer lloc, es 
defineixen les normes de conducta que s’han de respectar en cada cas i les sancions 
que corresponen a cadascuna i, finalment, en molts casos, es preveuen les 
intervencions específiques que poden activar-se en les diferents circumstàncies. 
Aquest Títol II es divideix en divuit capítols. 
 



 

 

El Títol III té per objecte les disposicions comunes relatives al règim sancionador i 
altres mesures d’aplicació. Es divideix en sis capítols: disposicions generals, règim 
sancionador, reparació de danys, mesures de policia administrativa, de policia 
administrativa directa i mesures provisionals. Inclou la possibilitat de commutar, en 
determinats casos, la sanció econòmica per treballs en benefici de la comunitat o 
altres mesures anàlogues, sempre que el caràcter de la sanció ho faci convenient i 
prèvia sol·licitud de la persona interessada.  
 
Finalment, l'Ordenança clou amb una sèrie de disposicions transitòries, derogatòries i 
finals, entre les previsions de les quals destaca la difusió de l'Ordenança. 
 
 
 
TÍTOL I - Disposicions generals 
CAPÍTOL I - Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’Ordenança 
 
Article 1. Finalitat de l'Ordenança 

1. L’objectiu principal d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un marc de convivència 
social i respecte mutu, que fomenti la cohesió social, les relacions respectuoses entre 
la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu, per tal que tothom pugui 
desenvolupar en llibertat activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo l’espai 
públic i a l’espai privat quan té incidència sobre l’espai públic o quan afecta a les 
relacions de veïnatge, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la 
pluralitat d’expressions, culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de 
vida diverses existents a Vilanova i la Geltrú.  

La ciutat  és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la 
seva realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la 
qual cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat i el respecte mutu. 

2. Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de 
mesures encaminades específicament al foment i promoció del civisme i  la 
convivència a l’espai públic  i a l’espai privat quan té incidència sobre l’espai públic, o 
quan afecta a les relacions de veïnatge, identifica quins són els béns jurídics 
protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles 
que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la mateixa convivència ciutadana com 
els béns que est troben a l’espai públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en 
el seu cas, mesures específiques d’intervenció. 
 
Article 2. Fonaments legals 
 
Aquesta Ordenança es fonamenta en primer lloc en l’aplicació dels principis 
constitucionals i en el desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, concretament en el text contingut en la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata d’aquesta Ordenança rau en 
la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions introduïdes per 
la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 



 

 

Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya. També incorpora els criteris orientadors de la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada i aprovada per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en la sessió plenària del mes de desembre de 2004. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva 
 
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Vilanova i la Geltrú.  

2. Particularment, l'Ordenança és d’aplicació a tots els espais públics de la ciutat, els 
edificis públics i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat 
municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de 
béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.  

3. Així mateix, l’Ordenança s’aplica a aquells altres espais, construccions, 
instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic 
de titularitat d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o 
empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les marquesines, les 
parades d’autobusos, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots els 
altres elements de naturalesa similar.  

4. L'Ordenança s’aplica, a més, a les platges de Vilanova i la Geltrú i a la zona 
portuària en aquells àmbits o matèries que siguin de competència municipal d’acord 
amb la legislació aplicable, o en virtut d’un acord de delegació o de conveni. 

5. L'Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els 
béns de titularitat privada quan s’hi realitzin conductes o activitats, o quan el seu ús, 
el descuit o la manca d’un adequat manteniment dels mateixos per part de les 
persones propietàries, arrendatàries, usuàries pugui comportar conseqüències 
negatives per a la convivència als espais, instal·lacions i elements senyalats en els 
apartats anteriors i a la resta de l’espai privat. 

 
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva 
 
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són a la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú, siguin persones, entitats, col·lectius i organitzadors d’actes -en aquest cas 
tal i com preveu l’article 14 d’aquesta Ordenança-,  etc, pel fet de ser usuàries de la 
via, espais,  béns i serveis públics, sigui quina sigui la seva situació jurídica 
administrativa concreta.  

2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, 
en els termes i amb les conseqüències previstes l’article 99 (responsabilitat per 
conductes contràries a l’Ordenança comeses per menors d’edat) i a la resta de 
l’ordenament jurídic. En els supòsits en què així es prevegi per una norma amb rang 
de llei, els pares o mares, persones tutores, o guardadores, també podran ser 
considerats responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, per 
part d’aquells, dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  

 



 

 

 
CAPÍTOL II - Principis generals de civisme i convivència ciutadana: drets i 
deures 
 
Article 5. Civisme i Convivència ciutadana 

El civisme fa referència a actituds, comportaments, pràctiques i accions de les 
persones en l’espai comú. Són un conjunt de normes de conducta que conformen 
una cultura de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte i l’interès 
per allò que és col·lectiu. 

L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a 
prevenir riscos per al civisme i la convivència ciutadana en l’espai públic i a l’espai 
privat quan  té incidència sobre l’espai públic o afecti a les relacions de veïnatge. 
 
Article 6. Principi de llibertat individual i col·lectiva 

Totes les persones i col·lectius objecte de l’Ordenança tenen dret a comportar-se 
lliurement als espais públics i als espais privats amb incidència a l’espai públic o quan 
afecti les relacions de veïnatge, i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret 
s’exerceix sobre la base del respecte a la llibertat individual i col·lectiva, a la dignitat i 
els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic 
i de la resta d’espais objecte d’aquesta Ordenança en condicions adequades per a la 
convivència. 
 
Article 7. Drets generals de  civisme i convivència 

Vilanova i la Geltrú, com a ciutat signatària de la Carta Europea dels Drets Humans a 
la ciutat, promou les condicions perquè aquests drets siguin efectius al seu terme 
municipal, sense cap discriminació per raó de grup ètnic, edat, sexe o opció sexual, 
llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos.  

Per altra banda el Reglament Orgànic Municipal reconeix els drets de la ciutadania en 
general en les seves relacions amb l’administració municipal. 

Referent a la convivència a la ciutat, a mode d’enumeració no exhaustiva, la 
ciutadania té dret a:  

1. Gaudir dels espais públics i dels serveis de la ciutat així com de les 
instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats, 
sempre que aquest fet no comporti situacions de risc, perill per la salut, 
integritat física o moral de la resta de persones o béns.   

2. Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, d’higiene i 
de respecte que assegurin la convivència. 

3. Ser respectada en la manifestació pública de les seves creences i ideologia 
sempre que aquestes no siguin contràries als drets regulats per la Constitució, 
i s’exerceixin amb les autoritzacions adients quan sigui necessari.  

4. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones. 



 

 

5. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els 
estàndards de qualitat fixats per l’Ajuntament amb criteris d’accessibilitat 
universal i disseny per a tots i totes.  

6. Ser atesa per l’Administració municipal quan hagi patit conductes incíviques o 
que hagin pertorbat o lesionat la convivència ciutadana.  

 
Article 8. Deures generals de civisme i convivència 
 
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres Ordenances 
municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són a 
la ciutat, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació 
jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les normes de conducta 
previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència. 

2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres 
persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció. Hom 
s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o 
discriminatòries o que comportin violència física, coacció moral o psicològica o d’altra 
mena. 

3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, 
consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves 
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin. 

4. Tothom té la responsabilitat d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i 
els serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan 
ubicats, d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot 
cas el dret que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne. 

5. Totes les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis, construccions, 
instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligades a evitar que, 
des dels mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties 
innecessàries a les altres persones. 

6. Totes les persones que es trobin a Vilanova i la Geltrú tenen el deure de col·laborar 
amb les autoritats municipals o els agents de l’autoritat en l’eradicació de les 
conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana. 

  
 
CAPÍTOL III - Mesures per fomentar el civisme i la convivència 
 
Article 9. Foment del civisme i la convivència ciutadana  
 
1. L'Ajuntament impulsarà les polítiques actives que siguin necessàries a fi 
d’aconseguir que les conductes i actituds de les persones i col·lectius que són a la 
ciutat afavoreixin la convivència mitjançant: 

a)  Campanyes divulgatives, publicitàries, informatives, educatives o documentals  
amb la intensitat i durada oportuna i utilitzant els mitjans adequats per arribar 
a les comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de fomentar la 



 

 

convivència i de respectar els drets dels altres. Les campanyes es duran a 
terme amb el compromís dels mitjans públics de comunicació.  

b)  El foment de la cultura del diàleg. A aquest efecte, l'Ajuntament oferirà la 
mediació com a espai de suport per gestionar els conflictes que es generin en 
l’àmbit del civisme i la convivència. 

c)  El foment del comportament responsable i solidari de la ciutadania per tal que 
presti ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientar-se, que 
hagin patit accidents, o que es trobin en circumstàncies similars. Es 
fomentaran també altres actituds de solidaritat que contribueixin a que la ciutat 
sigui més amable i acollidora, especialment amb aquelles persones que més 
ho necessitin.  

d)  La possibilitat de fer arribar a l'Ajuntament, a través dels serveis existents, els 
suggeriments, queixes, reclamacions o peticions que els ciutadans i 
ciutadanes considerin oportunes per millorar la convivència. 

e)  Mesures concretes de millora de la convivència especialment destinades a 
infants, adolescents i joves de la ciutat, mitjançant el desenvolupament de 
programes específics. 

f)  El respecte a la diversitat cultural i religiosa, a fi d’evitar actituds contràries a la 
dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment de naturalesa 
xenòfoba, racista, sexista o homòfoba.  

g) La subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions 
ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques, esportives o de 
qualsevol altra índole per tal de fomentar entre els seus membres llur 
col·laboració activa amb les iniciatives diverses a favor del civisme i  la 
convivència a la ciutat.  

h)  La difusió d’aquesta Ordenança a tota la ciutadania a través dels mitjans 
establerts per aquesta finalitat.  

 
Article 10. Avaluació permanent del civisme i la convivència a la ciutat  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es mantindrà actiu en la recollida, anàlisi i 
intercanvi de dades i informació, estudi d’experiències comparades, i d’elaboració i 
publicació de treballs, propis o aliens, sobre bones pràctiques en matèria de civisme i 
convivència. 

A més, mantindrà una observació activa i d’estudi sobre la incidència de l’aplicació 
d’aquesta Ordenança a la ciutat, per tal d’adoptar mesures de millora en cas que sigui 
necessari.  
 
Article 11. Col·laboració  
 
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb 
altres administracions o municipis, a efectes de coordinar accions per promocionar la 
convivència. A més fomentarà la col·laboració i l’intercanvi d’informació, dades i 
experiències per poder dur a terme amb la màxima eficàcia les polítiques pròpies en 
matèria de convivència.  
 
 
 



 

 

Article 12. Voluntariat i associacionisme 
 
L'Ajuntament promocionarà la participació d’aquelles persones, entitats o 
associacions que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives 
municipals sobre la promoció i el manteniment de la convivència a la ciutat. 
 
Article 13. Accions de suport a les persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades,  afectades per actes contraris al civisme i la convivència 
 
1. L'Ajuntament col·laborarà amb les persones que s’hagin vist afectades o 
lesionades per actuacions contràries a la convivència informant-los dels mitjans de 
defensa dels seus drets i interessos. 

2. L’Ajuntament oferirà a la ciutadania la possibilitat de participar en un procés de 
mediació com a part del programa de mesures alternatives, tal i com preveu l’article 
105 d’aquesta Ordenança. 

 
 
CAPÍTOL IV - Organització i autorització d’actes a l’espai públic  
 
Article 14. Organització i autorització d’actes a l’espai públic  

1. Qui organitzi les activitats que es realitzin a l’espai públic haurà de sol·licitar la 
corresponent autorització municipal i respectar les condicions indicades en la 
mateixa, així com, vetllar pel compliment de la present Ordenança. 

2  Qui organitzi actes celebrats als espais públics ha de garantir la seguretat de les 
persones i els béns. A aquests efectes ha de complir amb les condicions de seguretat 
generals i d’autoprotecció que es fixin, en cada cas, per l’òrgan competent. 

3. Qui organitzi actes públics ha de vetllar perquè els espais públics utilitzats no 
s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics, restant 
obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja. 

4. L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius, 
musicals, culturals, esportius o d’índole similar en els espais públics on es pretenguin 
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques de l'espai 
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l'expedient, els 
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat o la convivència. En 
aquests supòsits, sempre que sigui possible, l'Ajuntament proposarà  als 
organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l'acte. 

5. La ciutadania haurà de respectar les indicacions de les persones o entitats 
organitzadores, així com les indicacions dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi 
o de qui estigui autoritzat a l’efecte. 

6. Qui organitzi qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva 
o de qualsevol altra índole, vetllarà perquè no es produeixin, durant la seva 
celebració, conductes que contravinguin qualsevol article d’aquesta Ordenança. Si 
amb motiu de qualsevol d'aquests actes es produeixen les conductes descrites en 
aquesta normativa, els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament 
als agents de l'autoritat. 



 

 

7. Quan es tracti de l’exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut 
a l'article 21 de la Constitució, i d’acord amb allò que es disposa a l’article 9.2 de la 
Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat 
en el qual es recolliran les circumstàncies i causes objectives que, en el seu cas, 
puguin desaconsellar la celebració de l’acte o esdeveniment a l’espai públic previst 
per les persones organitzadores, a fi que l’autoritat governativa competent adopti la 
decisió que correspongui. 

 
 
TÍTOL II.- Normes de conducta a l’espai públic i a l’espai privat quan  tenen 
incidència sobre l’espai públic o afecten a les relacions de veïnatge. Sancions i 
intervencions específiques 
 
CAPÍTOL I – Atemptats contra la dignitat de les persones 
 
Article 15. Fonaments de la regulació  
 
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament  
legal, en la necessitat d’evitar en l’espai públic totes les pràctiques individuals o 
col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, així com les pràctiques 
discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra 
condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment quan s’adrecin 
als col·lectius més vulnerables. 
 
Article 16. Normes de conducta  

1. No són permeses les pràctiques i actituds individuals i col·lectives que atemptin 
contra la dignitat de les persones, com qualsevol comportament discriminatori, sigui 
de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, 
burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres 
conductes vexatòries anàlogues.   

2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin 
com a objecte o s’adrecin contra persones grans, menors i persones amb 
discapacitats. 

3. En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors a l’espai públic. 
Estaran especialment perseguides les conductes d’agressió o setge a menors 
realitzades per grups de persones que actuïn a l’espai urbà. 
 
Article 17. Règim de Sancions  
 
1. Sens perjudici que els fets siguin constitutius d’infracció penal, la realització de les 
conductes descrites a l’apartat 1 de l’article precedent tindran la consideració 
d’infracció greu, i seran sancionades amb multa de 300,01 a 600 euros, llevat que el 
fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d’acord amb la 
legislació aplicable. 



 

 

2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d’infraccions molt 
greus, que se sancionaran amb multa de 600,01 a 3.000 euros, les conductes 
descrites en els apartats 2 i 3 de l’article precedent. Si les esmentades conductes 
fossin realitzades per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a tots 
els membres d’aquests grups que es trobessin en el lloc dels fets i participessin 
activament en la realització de les conductes antijurídiques previstes a l’article 
anterior. 
 
Article 18. Intervencions específiques  
 
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguin 
ser constitutives d’il·lícits penals, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement 
de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient 
sancionador, en els termes de l’article 107.2 i següents d’aquesta Ordenança.  
 
 
CAPÍTOL II – Degradació visual de l’entorn urbà 
 
Article 19. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir de la 
ciutat en condicions de neteja i polidesa, i en el deure d’abstenir-se a embrutar 
l’entorn, que troba el seu fonament en l’evitació de la contaminació visual, i és 
independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades 
en la protecció del patrimoni, tant públic com privat. 
 
Secció 1a. Pintades i altres expressions gràfiques  
 
Article 20. Normes de conducta 

1. Per a la realització de murals i grafits s’haurà de presentar la corresponent 
sol·licitud acompanyada d’un esbós en el qual s’indiquin les mesures, dia i lloc de la 
realització, tret que aquesta sigui en els llocs especialment destinats a la pràctica 
lliure. Quan es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o 
permanent en la via pública, serà necessària, també, el permís de la  persona titular.  

2. No és permès realitzar cap tipus de pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o 
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé 
ratllant la superfície, i col·locar qualsevol mena d’enganxina sobre els elements de 
l’espai públic descrits a l’article 3 Àmbit d’aplicació objectiva, d’aquesta Ordenança.  

3. En cap cas, es podrà realitzar cap expressió gràfica sobre monuments i edificis 
catalogats. 

4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, o persones 
tutores o guardadores, per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, 
aquells seran també responsables directes i solidaris, sempre que estigui previst per 
una norma amb rang legal, de les infraccions descrites en aquest article comeses 
pels menors que es trobin sota la seva tutela, sempre que, per la seva part, consti 
dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 
 



 

 

Article 21. Règim de Sancions  
 
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la 
consideració d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 300 euros, llevat 
que el fet constitueixi una infracció més greu. 

2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de 300,01 a 
600 euros, les pintades o els grafits que es realitzin: 

a)  En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, i, en el 
primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i 
els altres elements instal·lats als espais públics. 

b)  En els elements dels parcs i jardins públics, instal·lacions i espais d’ús públic i 
dins de la zona de platja. 

c)  En les façanes dels immobles confrontats, públics o privats. 
d)  En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del 

mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de 
funcionalitat de l'element. 

3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de 
600,01 a 3.000 euros, quan s’atempti especialment a l'espai urbà per realitzar-se 
sobre monuments o edificis catalogats o protegits. 
 

Article 22. Intervencions específiques  
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats. 

2. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat, 
fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de 
l’autoritat comminaran personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la 
seva neteja, sens perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la 
infracció comesa. No s’incoarà expedient sancionador, si en el termini màxim de tres 
dies, es demostra que queda reparat convenientment les conseqüències de la 
conducta. 

3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la 
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les 
despeses que comporti la neteja o reparació, sens perjudici també de la imposició de 
les sancions escaients. 

4. Quan el grafit, la pintada o altres expressions gràfiques puguin ser constitutius de 
la infracció patrimonial prevista en el Codi Penal, els agents de l’autoritat ho posaran 
en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de 
l’expedient sancionador. 

5. L’Ajuntament treballarà per elaborar i mantenir un cens de murs, superfícies, 
espais on es puguin realitzar expressions gràfiques, els quals podran ser utilitzats 
lliurament o no en funció de la classificació establerta per l’Ajuntament. 

 



 

 

Secció 2a.- Neteja i recollida selectiva de residus 
 
Article 23. Neteja general. Normes de conducta 
 
1. La ciutadania de Vilanova i la Geltrú té la responsabilitat de no llençar ni 
abandonar, a la via pública, tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós, tret  
dels elements propis de les festes de caire popular i tradicional de la ciutat. Les 
deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars, s’hauran de 
dipositar en les papereres instal·lades a l’efecte.  

2. No es permès abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, camins, 
entorns naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense edificar, tant públics com 
privats. Aquests residus hauran de ser dipositats als punts de recollida establerts, o 
bé utilitzar el servei municipal de recollida domiciliària d’aquest tipus de residus quan 
el seu origen sigui domèstic. 3. No és permesa la realització a la via pública dels 
actes que s’especifiquen a continuació: 

a)  Llençar deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars  
b)  Buidar qualsevol mena d’aigua bruta sobre les calçades, escocells, voreres, 

voravies, clots i solars sense edificar, a excepció del buidat d’aigua bruta 
procedent de la neteja domèstica sobre els embornals de la xarxa del  
clavegueram. 

c)  Rentar vehicles i màquines a la via pública. 
d)  El llançament a terra de qualsevol mena de desperdici o producte des dels 

vehicles, ja estiguin aturats o en marxa. 
e)  L’abandonament d’animals morts. 
f)  El llançament de cigars, puntes de cigarret, o altres matèries enceses en les 

papereres i contenidors. 
g)  L’abocament de qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid, solidificable 

o gasós, que per llur naturalesa sigui susceptible de produir danys als 
paviments o afectar la integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions  
municipals de sanejament i depuració. 

h)  La realització de qualsevol acte que causi l'embrutament o sigui contrari a la 
neteja de la via pública. 

4. El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba, 
netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa als immobles destinats a 
usos residencials, d’habitatge i comunitats de veïns i veïnes, s’ha de mantenir dins 
dels límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres. En aquest 
sentit: 

a)  Es permet l'espolsament de qualsevol tipus de robes i estores sobre la via 
pública, des de finestres, balcons o terrasses, entre les 22 h. del vespre fins a 
les 7 hores del matí següent, els mesos d'octubre a maig, i de 21 h a 8 h. de 
juny a setembre. En tot cas aquesta operació es farà de manera que no causi 
danys ni molèsties a persones o coses. 

b) Es permet regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si com a 
conseqüència d' aquesta operació no es produeixen vessaments i escorrims 
sobre la via pública o sobre els  seus elements, o sobre elements privats. El reg 
s’haurà de fer entre les 22 h. del vespre fins a les 7 hores del matí següent, els 



 

 

mesos d'octubre a maig, i de 21 h  a 8 h. de juny a setembre i sempre amb la 
deguda precaució i cura per a no produir molèsties ni als veïns ni als vianants. 

c)  L'Alcaldia podrà autoritzar, en casos excepcionals, modificacions en els horaris 
establerts.  

 
Article 24. Règim de sancions 
 
1. La realització de les conductes descrites a l’apartat 3 a. b. c. d. així com de  
l’apartat 4 a. b. c. de l’article precedent, tindran la consideració d’infracció lleu, i seran 
sancionades amb multa de fins a 300 euros, llevat que el fet constitueixi falta greu o 
molt greu. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats 3 e. f. tindran la consideració 
d’infracció greu i seran sancionades de 300,01 a 600 euros. 

3. La realització de les conductes descrites als apartats 2 i 3 g. tindran la consideració 
d’infracció molt greu i seran sancionades de 600,01 euros fins a 3.000 euros. 

4.  La realització de conductes descrita a l’apartat 3 h. es qualificarà com a lleu, greu 
o molt greu en funció de la seva gravetat.  

 
Article 25.  Recollida Selectiva. Normes de conducta 
 
1. Els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú tenen la responsabilitat de 
dipositar els residus que generin dins els contenidors procurant que aquests siguin 
els més propers als seus domicilis. Si l'esmentat contenidor es trobés totalment 
saturat, la ciutadania té la responsabilitat de dipositar els seus residus dins del 
corresponent contenidor buit més proper. No és permès abandonar cap tipus de 
residu al voltant dels contenidors. 

2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com 
papers, embolcalls i similars. 

3. No es podrà barrejar els residus reciclables (vidre, paper, envasos lleugers de 
plàstic i metàl·lics) amb els no reciclables o de rebuig. Els residus s’hauran de 
distribuir de la següent manera: 

a)  Els residus de paper i cartró seran dipositats en els contenidors identificats amb 
color blau (sense bosses de plàstic) i plegant les caixes de cartró. 

b)  Els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, seran dipositats en els 
contenidors identificats amb color verd (sense bosses de plàstic). 

c) Els envasos de plàstic i metall, buits, seran dipositats dins els contenidors 
identificats amb color groc. 

d) Els  residus orgànics seran dipositats als contenidors identificats amb color 
marró. 

e) La resta de residus, assimilats a domèstics, no reciclables, s’hauran de dipositar 
al contenidor de rebuig, identificat amb color gris. 

4. En cap cas es llençaran els residus especials als contenidors de residus 
domiciliaris i s’hauran de dur a la deixalleria o seguir les indicacions de l’equip 
professional d’aquest servei municipal.   



 

 

Són residus considerats especials: 
 
a) Els mobles, estris domèstics, trastos vells i els residus provinents de les 

reparacions i reformes dels habitatges i locals. 
b)  Els electrodomèstics amb CFC, de línia blanca, petits electrodomèstics i 

monitors de TV i d’ordinador.  
c)  Ferralla. 
d)  Els líquids i cendres. 
e)  Els tòners i cartutxos de tinta d’impressores i fotocopiadores, CD’s i DVD’s.  
f)  Bateries. 
g)  Roba. 
h)  Piles. 
i)  Porexpan. 
j)  Els residus especials de risc d’hospitals, clíniques, ambulatoris, residències i 

centres assistencials. 
k)  Els animals morts. 
l)   Els medicaments i les xeringues. 
m)  L’oli mineral, l’oli vegetal, els productes de neteja d’ús quotidià, les pintures i 

dissolvents, els envasos i estris bruts o contaminats de pintures, de dissolvents 
i/o de productes químics. 

n)  Els plaguicides, pesticides i qualsevol altre producte químic, així com els 
reactius de laboratori. 

o)  Fluorescents. 
p)  Extintors. 
q)  Fibrociment-uralita (en petites quantitats). 

 
5. Les persones titulars de  botigues, empreses, bars i restaurants no poden utilitzar 
els contenidors de cartró domèstics, ja que aquests estan reservats a la ciutadania. 
Només en casos puntuals poden utilitzar els contenidors, sempre que pleguin 
correctament els cartons i els deixin dins, sense bloquejar-ne l’accés. 
 
Article 26. Règim de sancions  
 
1.La realització de les conductes descrites als apartats 1, 2, 3 de l’article precedent 
tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sancionades amb multa de fins a 300 
euros.  

2. La realització de les conductes de l’apartat 4: a., b., c., d., e., f., g., h., i.; i les 
descrites a l’apartat  5 de l’article precedent tindran la consideració d’infracció greu 
que seran sancionades fins a 600 euros. 

3.  La realització de les conductes descrites als apartats l’apartat 4: j., k., l., m, n., o., 
p., q.,  de l’article precedent tindran la consideració d’infracció molt greu i seran 
sancionades dins a 3.000 euros. 
 
Article 27.  Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els serveis municipals 
corresponents retiraran els residus dipositats a la via pública, especialment els 
contaminants i perillosos. 



 

 

2. Si per les característiques dels residus fos possible la neteja i la restitució 
immediata a l’estat anterior de l’espai afectat, els agents de l’autoritat comminaran a 
la persona infractora perquè procedeixi a la seva recollida i neteja, sens perjudici de 
la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 

3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la 
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les 
despeses que comporti la neteja o restitució, sens perjudici també de la imposició de 
les sancions escaients. 

4. Quan la conducta pugui ser constitutiva de la infracció prevista en el Codi Penal, 
els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, 
sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador. 

5. L’Ajuntament posa a disposició un servei de recollida a domicili de paper i cartró 
per a botigues, empreses, bars i restaurants, per tal de no saturar els contenidors 
destinats a la resta de la ciutadania.  

6. L'Ajuntament treballarà per incorporar cendrers a les papereres de la via pública i 
disposar de papereres que permetin la recollida selectiva de residus. 

7. L'Ajuntament informarà sobre el servei municipal de recollida domiciliària d'estris, 
mobles trastos i similars, a les zones on hi ha contenidors.  

 
 
CAPÍTOL III  -  Juguesques 
 
Article 28. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda de la 
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels drets 
de les persones usuàries de l’espai públic, sobretot dels col·lectius especialment 
vulnerables, com ara els menors i les persones amb discapacitat. 
 
Article 29. Normes de conducta 
 
És prohibit a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes amb 
diners o béns, llevat d’autorització específica.  
 
Article 30. Règim de sancions  
 
1. Tindrà la consideració d'infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 a 600 
euros, l’oferiment de juguesques que impliquin apostes de diners o béns. 

2. Tindran la consideració d'infraccions molt greus, i seran sancionades amb multa de 
600,01 a 3.000 euros, l’oferiment de juguesques a menors i persones amb 
discapacitat, i aquelles que comportin un risc de pèrdua més enllà del que és habitual 
en tot joc d'atzar, i, en qualsevol cas, el joc de triler. 
 
 



 

 

Article 31. Intervencions específiques 
 
Tractant-se de la infracció consistent en l’oferiment de juguesques a l’espai públic, els 
agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així 
com dels fruits de la conducta infractora.  
 
 
CAPÍTOL IV - Jocs 
 
Article 32. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de 
les persones, i en gaudir lúdicament, especialment els infants, dels espais públics 
d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions 
contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol 
cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries. 
 
Article 33. Normes de conducta  
 
1. La pràctica de jocs de pilota, de jocs amb instruments o d’altres objectes, la 
pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o monopatins o de 
competicions esportives espontànies als espais públics s’haurà de realitzar de 
manera que no es puguin crear situacions de perill o danys per a la integritat física 
pròpia o de les persones usuàries, així com per la integritat dels béns, serveis o 
instal·lacions, tant públics com privats. 

2.  Les pràctiques descrites a l’apartat anterior es podran realitzar entre les 8h del 
matí i fins a les 23h a l’hivern i fins les 24h a l’estiu. Més enllà d’aquest horari es 
podran realitzar sempre i quan no  causin molèsties al veïnat. 
 
Article 34. Règim de Sancions  
 
1. Els agents de l’autoritat en els casos previstos a l'article 33 es limitaran a recordar 
a aquestes persones que les esmentades pràctiques no estan permeses en la 
present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser sancionada 
d'acord amb l'apartat següent. 

2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerat infracció 
lleu i sancionat amb multa de fins a 300 euros. 

3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 
300,01 a 600 euros.  

a)  La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les 
persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins o 
monopatins per voreres o llocs destinats a vianants. 

b)  La utilització d'elements o instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà per 
a la pràctica del monopatí, patins o similars quan els posin en perill de 
deteriorament. 

 
 



 

 

Article 35. Intervencions específiques 
 
En el cas de les infraccions greus previstes en l’article anterior, els agents 
intervindran cautelarment els instruments o d’altres objectes amb els quals s’hagi 
produït la conducta. 
 
 
CAPÍTOL V – Conductes que adopten formes de mendicitat coercitiva 
 
Article 36. Fonaments de la regulació 
 
Aquesta secció tendeix a protegir les persones davant conductes que adopten formes 
de mendicitat coactiva, agressiva o d’assetjament, o bé que utilitzin a menors  o 
persones amb discapacitat com a reclam o que aquests acompanyin la persona que 
exerceix  l’activitat. 
 
Article 37. Normes de conducta 
 
1. No són permeses totes aquelles conductes, que sota l’aparença de mendicitat, 
representin actituds coactives, agressives, d’assetjament, o obstaculitzin i impedeixin 
de manera intencionada el lliure trànsit de la ciutadania pels espais públics. 

2. No són permeses la mendicitat exercitada per menors o aquella que es realitzi 
directament o indirectament amb menors o persones amb discapacitats. 

 
Article 38. Règim de sancions 
 
1. Les conductes recollides a l'apartat 1 de l'article anterior, tindran la consideració 
d'infraccions greus i seran sancionades amb multa de 300,01 a 600 euros.  

2. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a 
aquests, de manera immediata l'atenció que sigui precisa, sens perjudici que 
s'adoptin la resta de mesures que preveu, en el seu cas, l'ordenament jurídic. Es 
considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb multa de 600,01 a 
3.000 euros la mendicitat exercida, directament o indirectament, amb 
acompanyament de menors o amb persones amb discapacitat, sens perjudici del que 
es preveu a l'article 232.1 del Codi Penal. 

 
Article 39. Intervencions específiques  
 
1. Els agents de la Policia Local, si ho estimessin convenient i fos possible, 
independentment de la sanció corresponent per l’acció coactiva, agressiva, 
d’assetjament o d’obstaculització, conduirien els que practiquin la mendicitat a 
l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat d’ajudar a la persona que ho 
necessiti en allò que sigui possible, o bé adoptaran les mesures que siguin 
procedents en coordinació amb els Serveis Socials o, si escau, amb altres institucions 
públiques.  



 

 

2. L’Ajuntament donarà suport i promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de 
solidaritat amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes. 

 
 
CAPÍTOL VI- Oferiment i demanda de serveis sexuals  
 
Article 40. Fonaments de la regulació 
 
Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar 
els menors de l’exhibició de pràctiques d’oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al 
carrer, mantenir la convivència i evitar problemes de vialitat en llocs de trànsit públic i 
prevenir l’explotació de determinats col·lectius. Així mateix té com a objectiu establir 
una regulació   sobre l’ocupació de l’espai públic com a conseqüència de les activitats 
d’oferiment i demanda de serveis sexuals, tenint en compte els títols competencials 
municipals i els béns jurídics protegits contemplats en el paràgraf anterior. 
 
Article 41. Normes de conducta 
 
1. D’acord amb les finalitats recollides a l’article anterior, es prohibeix oferir, sol·licitar, 
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai 
públic quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la compatibilitat dels diferents 
usos de l’espai públic. 

2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l’oferiment, la sol·licitud, la 
negociació o l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes 
conductes es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de 
distància de centres docents o educatius en els que s’imparteixen ensenyaments del 
règim general del sistema educatiu o altres equipaments d’atenció als infants. 

 
Article 42. Règim de sancions 
 
1. Els agents de l’autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l’article 
41.1, es limitaran a recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques 
estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud i 
no abandonés el lloc, podrà ser sancionada per desobediència a l’autoritat. 

2. Els agents de l’autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l’article 
41.2 es limitaran, en primer lloc, a recordar a aquestes persones que les esmentades 
pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la 
seva actitud i no abandonés el lloc es procedirà a l'inici del corresponent procediment 
administratiu sancionador. 

En tot cas, en els supòsits previstos en l'esmentat apartat 2 de l’article anterior, 
s’informarà a aquestes persones que les esmentades conductes estan prohibides, 
així com de les possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixen 
d’assistència social, prestant-los, a més, l’ajut que sigui necessari. 

3. Les conductes recollides a l’apartat 2 de l’article anterior tindran la consideració de 
lleus, i seran sancionables amb multa de fins a 300 euros. 



 

 

 
Article 43. Intervencions específiques  

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través dels serveis municipals prestarà 
informació i ajut a totes aquelles persones que es trobin en situació de prostitució a la 
ciutat i vulguin sortir de la mateixa. 

2. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú col·laborarà intensament en la persecució i 
repressió de les conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les 
persones que es puguin cometre en l’espai públic, en especial, les activitats de 
proxenetisme o qualsevol altra forma d’explotació sexual, i, molt especialment, pel 
que fa als menors. 

 
 
CAPÍTOL VII -  Necessitats fisiològiques 
 
Article 44. Fonaments de la regulació 
 
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut 
pública i la salubritat, el dret de gaudir d’un espai públic net i no degradat, i el 
respecte a les pautes generalment acceptades del civisme i la convivència ciutadana 
en el nostre context cultural. 
 
Article 45. Normes de conducta 
 
No és permès fer necessitats fisiològiques, com ara escopir, orinar, defecar, en 
qualsevol dels espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança com a àmbit 
d’aplicació objectiva, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats 
especialment a la realització d’aquestes necessitats. 
 
Article 46. Règim de sancions 
 
La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà constitutiva d’infracció 
lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el fet constitueixi una 
infracció més greu. 
 
Article 47. Intervencions específiques  
 
1. Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública, els agents municipals en tot 
moment estan facultats per requerir a la persona infractora la reparació immediata de 
l’afecció causada. 

2. L'Ajuntament tractarà de garantir la disponibilitat de lavabos en qualsevol acte 
cultural, esportiu, etc, que es porti a terme a la via pública.  

3. L’Ajuntament autoritzarà l’entrada a les instal·lacions públiques que disposen de 
lavabo que podran ser utilitzats per la ciutadania en horari d’obertura al públic. 

 
 
 



 

 

CAPÍTOL VIII -  Consum de begudes alcohòliques 
 
Article 48. Fonaments de la regulació 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut 
pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al 
descans i tranquil·litat del veïnat, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, 
l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més 
d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els 
drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries. 
 
Article 49. Normes de conducta 
 
1. No és permès el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan 
pugui alterar la convivència ciutadana. La prohibició a la qual es refereix aquest 
apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes 
alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a 
aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, sempre que es faci dins l’horari de 
l’establiment que permet la normativa, i quan en casos puntuals, l'esmentat consum 
compti amb l'oportuna autorització.  

 A aquests efectes, l’alteració de la convivència es produeix quan concorrin alguna de 
les circumstàncies següents: 

a)  Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de 
forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a 
l’aglomeració. 

b)  Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat 
de l'entorn o de les persones, o provocar situacions d’insalubritat. 

c)  Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant per la resta de persones 
usuàries dels espais públics. 

d)  Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de persones 
menors o la presència d'infants i adolescents. 

2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o persones 
tutores o guardadores per les accions dels menors d’edat que en depenguin, aquells 
seran també responsables directes i solidaris, en els supòsits en què així es prevegi 
per una norma amb rang de llei, de les infraccions comeses pels menors d’edat, 
sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança  

3. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en 
el seu cas, en les papereres situades a l’espai públic. No és permès llençar al terra o 
dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o 
qualsevol altre objecte. 
 
Article 50. Règim de sancions 
 
1. La realització de la conducta descrita en l’apartat 3 de l’article precedent serà 
constitutiva d’infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el 
fet constitueixi una infracció més greu 



 

 

2. Constitueix infracció greu, que se sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros, la 
conducta prohibida de consum de begudes alcohòliques descrita a l’apartat 1 de 
l’article precedent. 
 
Article 51. Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements objecte de 
les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes 
alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons 
higienicosanitàries. 

2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares o 
mares, o persones tutores o guardadores i  es practicaran les diligències necessàries 
per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, culpa o negligència tot incloent-hi 
la simple inobservança, a l’objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si una 
norma legal ho preveu. 

3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus 
a la ciutadania, els agents de l’autoritat, quan s’escaigui, podran acompanyar les 
persones en estat d’embriaguesa als serveis de salut o d’atenció social 
corresponents. 

 
CAPÍTOL IX - Consum de drogues,  estupefaents o substancies psicotròpiques. 
 
Article 52. Fonaments de regulació 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut 
pública i la salubritat, la protecció dels menors, la tranquil·litat del veïnat, l’ordenada 
utilització de la via pública i garantitzar la seguretat publica. 
 
Article 53. Normes de Conducta. 
 
1. No és permès el consum d’estupefaents o substàncies psicotròpiques declarades 
il·legals per la legislació vigent:  

a)  A l’espai públic. 
b)  A establiments o transports públics i als edificis municipals. 
c)  Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves i altres 

establiments similars, ja siguin públics o privats. 

2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o persones 
tutores o guardadores per les accions dels menors d’edat que en depenguin, aquells 
seran també responsables directes i solidaris, quan es prevegi a una norma amb rang 
de llei, de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva part, 
consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  

3. No és permès tampoc l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats 
per al consum de substàncies esmentades en el paràgraf 1. 



 

 

4. Qui organitzi espectacles o els/les titulars d’establiments que permetin, tolerin o 
promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes 
declarades il·legals per la legislació vigent, seran responsables, si escau, d’infracció 
administrativa, amb independència de que les seves actuacions constitueixin una 
infracció penal. 
 
Article 54. Règim de sancions 
 
1. La realització de les conductes descrites en l’article 53.1. a., serà constitutiva 
d’infracció lleu greu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros.  

2. La realització de les conductes descrites a l'article 53.1 apartats b. i c., i 53.3, seran 
constitutives de falta greu, i es sancionaran amb una multa de 300.01 a 600 euros.  

3. La conducta descrita en l’article 53.4 serà considerada com a infracció molt greu i 
serà sancionada amb una multa de 600,01 a 3.000 euros.  
 
Article 55. Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment les drogues, estupefaents, substàncies psicòtropes, així 
com els materials o els mitjans emprats. Els agents de l’autoritat portaran a analitzar 
les substàncies esmentades. 

2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares o 
mares, o persones tutores o guardadores i  es practicaran les diligències necessàries 
per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, culpa o negligència tot incloent-hi 
la simple inobservança, a l’objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si una 
norma legal ho preveu. 

3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus 
a la ciutadania, els agents de l’autoritat, quan s’escaigui, podran acompanyar les 
persones sota els efectes de drogues a altres substàncies  als serveis de salut o 
d’atenció social corresponents. 

 
 
CAPÍTOL X – Comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres 
productes.  
 
Article 56. Fonaments de la regulació 
 
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la 
protecció de la salubritat, l’ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de 
la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i 
intel·lectual, la competència lleial en l’economia de mercat i els drets de persones 
consumidores i usuàries. 
 
 
 
 



 

 

Article 57. Normes de conducta 
 
1. No és permesa la venda ambulant en l’espai públic, fora dels perímetres regulats 
pel Reglament Regulador de la venda no sedentària de Vilanova i la Geltrú, i per tant 
s’aplicarà la present Ordenança en aquest supòsit de qualsevol tipus d’aliments, 
begudes i altres productes, llevat que es disposi de les autoritzacions específiques.  

2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb les persones venedores ambulants 
no autoritzades, amb accions com ara guardar o facilitar el gènere.  

3. No és permesa la compra o l’adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i 
altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada. En tot cas, la 
llicència o autorització haurà de ser perfectament visible. 
 
Article 58. Règim de sancions 
 
Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en l’article 
precedent són constitutives d’infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins 
a 300 euros. 
 
Article 59. Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions i els 
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, hom els 
destruirà o els donarà la destinació que sigui adient. 

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d’il·lícit 
penal, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial 
competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador, en els termes 
de l’article 107.2 d’aquesta Ordenança. 

 
 
 
CAPÍTOL XI- Activitats i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i consum. 
 
Article 60. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l’ús racional, ordenat i 
propi de les vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o 
pertorbades en l’exercici de la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda 
de la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats 
industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets de consumidors i 
consumidores i usuaris i usuàries. 
 
Article 61. Normes de conducta 
 
1. No és permesa la realització d'activitats i la prestació de serveis no autoritzats en 
l’espai públic, com ara el tarot, vidència, massatges o tatuatges. 



 

 

2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els 
serveis no autoritzats. 

3. Es prohibeix la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els 
serveis no autoritzats als quals es refereix aquest capítol. En tot cas, la llicència o 
autorització haurà de ser perfectament visible. 
 
Article 62. Règim de sancions 
 
Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l’article 
precedent seran constitutives d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 
300 euros, no obstant el que s’estableix a l’article 63.1. sens perjudici del que 
estableixi l'article 63.1 
 
Article 63. Intervencions específiques 
 
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 61 recordaran a la persona 
o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a la 
present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la mateixa infracció es 
procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 62. 

2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions, i els 
materials o els mitjans emprats. 

3. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives de la 
infracció penal d’estafa, tipificada als articles 248 a 251 i 623.4 del Codi Penal, els 
agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens 
perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l’article 107.2 
d’aquesta Ordenança. 

 
 
CAPÍTOL XII -  Actituds vandàliques i deteriorament de l’espai urbà  
 
Article 64. Fonaments de la regulació 
 
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l'ús 
racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i la 
integritat física de les persones i el patrimoni municipal. 
 
Article 65. Normes de Conducta 
 
És responsabilitat de la ciutadania respectar la senyalització i les condicions d’ús que 
l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic. 

No és permès: 

a)  Perjudicar lleument l’arbrat i plantacions i collir flors plantes o fruits.  
b)  L’ús dels jocs infantils i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i les places 

públiques per part de persones que no compleixin les condicions i els requisits 
d’ús quan puguin ocasionar deteriorament 



 

 

c)  Els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les 
seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles. 

d)  Les conductes vandàliques, agressives o negligents, el comportament o la 
pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació, 
el mobiliari, el reg, els paviments o qualsevol altre element auxiliar que integra 
l’espai, o que representin un risc per a la integritat física dels usuaris i les 
usuàries.  

 
Article 66. Règim de sancions  
 
1. Les conductes descrites en l’apartat a. b. de l’article precedent seran constitutives 
d’infracció  lleu i seran sancionades amb una multa de fins a 300 euros sense 
perjudici del que estableixi l'article 67.1. 

2. Les conductes descrites en l’apartat c. de l’article precedent seran constitutives 
d’infracció  greu i seran sancionades amb una multa de 300,01 a 600 euros. 

3. La realització de les conductes descrites en l’apartat d. de l’article precedent, 
seran  constitutives d’infracció molt greu i es sancionaran amb multa de 600,01 a 
3.000 euros. 

4. Tractant-se la persona infractora d’un/a menor, es practicaran les diligències 
necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes 
en de l'article 99, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia. 
 
Article 67.  Intervencions específiques 
 
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 65 a. b. recordaran a la 
persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a 
la present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la mateixa infracció es 
procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 66.1. 

2. Sense perjudici de l’establert a l’apartat anterior, en els supòsits recollits en els 
articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat retiraran i intervindran 
cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats. 

 
 
CAPÍTOL XIII – Focs, Fogueres i pirotècnia  
 
Article 68. Fonaments de la regulació 
 
Amb les conductes no permeses en aquest capítol es protegeixen l'ús racional de 
l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i la integritat 
física de les persones i el patrimoni municipal. 
 
Article 69. Normes de conducta 
 
1. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa 
de fogueres, castells de focs, torxes, correfocs o similars, per la celebració d’actes de 
caire festiu, i l’ús de bombones de gas i/o líquids inflamables. 



 

 

Els castells de focs, cercaviles de foc i correfocs també han de complir amb la 
legislació sectorial vigent  i de Protecció Civil. 

1.1. Fogueres: L’Ajuntament podrà autoritzar la sol·licitud expressa de preparació i 
encesa de fogueres en dies de festivitat assenyalada.  

 En cap cas s’autoritzarà: 

a)  Preparar fogueres en llocs on obstrueixen el pas de vehicles, d’emergència 
o privats, o vianants. 

b)  Instal·lar fogueres en llocs on prèviament no s’hagin netejat de bardisses o 
de material inflamables. 

c)  Instal·lar fogueres sobre paviment (i especialment el d’asfalt) sense haver-lo 
protegit prèviament amb un gruix mínim de 10 cm de terra o sorra. 

d)  Posar papers i teixits. 
e)  Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament i 

comunicació que puguin resultar danyats, ni a prop de vehicles estacionats 
ni de façanes d’habitatges (es mantindrà una distància mínima de 15 
metres). 

f)  Posar a la foguera materials de combustió els quals pugui generar efectes 
tòxics o contaminats o materials que puguin explotar. 

g)  Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. 
h)  Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions 

meteorològiques que puguin significar risc.  
 

1.2. Pirotècnia recreativa: És permesa l’encesa de petit material pirotècnic amb 
marcatge CE de caràcter individual, d’escassa potència i sense molestar o 
posar en perill persones o béns, en ocasions com revetlles populars o 
celebracions puntuals.  

 No és permès, i per tant constitueix infracció: 

a)  La compra de productes pirotècnics per menors de catorze anys si no van 
acompanyats per una persona adulta. 

b)  No respectar les distàncies mínimes de seguretat establertes en el propi 
producte pirotècnic 

c)  Llençar o manipular coets des de balconades i finestres. 
d)  Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que 

signifiquin un risc per a la seva integritat, així com col·locar-los sobre 
mobiliari urbà i béns privats.  

e)  Llençar coets a menys de 500 metres de distància de zona boscosa o 
arbrada que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de 
combustió, així com tampoc a sobre d’aglomeracions de persones. 

f)  Llençar coets prop de productes inflamables o a la vora dels establiments de 
venda o d’emmagatzematge. 

g)  Introduir coets dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la 
dispersió d’objectes amb risc per a les persones i béns. 

 
 
 
 



 

 

Article 70. Règim de sancions  
 
1. La realització de la conducta descrita en l'article precedent a l’apartat 1.2.a. serà 
constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros. 

2. La realització de la conducta descrita als apartats 1.1 a. b. c. d, i als apartats 1.2. b. 
c. serà constitutiva d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a  600 
euros. 

3. La realització de la conducta descrita als apartats 1.1 e. f. g. h., i 1.2. d. e. f. g, serà 
constitutiva d’infracció molt greu, i es sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 euros. 

4. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències 
necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes 
en l'apartat 4 de l'article 99, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si es 
preveu legalment. 
 
Article 71. Intervencions específiques 
 
1. L’autoritat municipal exigirà, a les persones infractores d’aquests preceptes, el cost 
de reposició dels béns públics malmesos, d’acord amb el procediment establert a la 
llei.  

2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats. 

 
 
CAPÍTOL XIV -  Contaminació acústica 
 
Article 72. Fonaments de la regulació 
 
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la salut i integritat 
física i a la intimitat i inviolabilitat de la llar, d’acord amb allò que disposen els articles 
15 i 18 de la Constitució, així com també els drets constitucionals a un medi ambient 
adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 45 del mateix Text 
Constitucional.   
 
Article 73. Normes de conducta 
 
1. El comportament de la ciutadania a la via pública, zones de pública concurrència i 
als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència 
ciutadana. En especial no és permès pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïnat 
i vianants mitjançant: 

a)  Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells sonors. 
b)  Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest. 

En els casos de l’apartat a i en els cants es podran realitzar si es disposa 
d’autorització municipal.  

2. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris. Entre les 
23 hores de la nit i les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics 



 

 

sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o 
canvi de mobles o qualsevol altra activitat sempre que pertorbi el descans aliè. 

3. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics en són 
responsables i han d’evitar que aquests pertorbin la vida del veïnat, amb crits, cants, 
sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a 
terrasses o patis interiors, en especial des de les 23 hores fins a les 8 hores. 

4. Qui organitzi revetlles, fires, festes de barri, espectacles musicals o d’altres 
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire 
lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius 
excepcionals, fires d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter 
semblant, ha de disposar d’autorització municipal expressa, a l’indret on produeixi 
menys molèsties, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la 
possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.  
 
Article 74. Règim de sancions 
 
1. La realització de les conductes descrites en l’article precedent a l’apartat 1, a. b.  
apartat 2, apartat 3, per les quals no es pugui establir nivell d’immissió, serà 
constitutiva d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el 
fet constitueixi una infracció més greu, sense perjudici del que estableixi l'article 75.1.  

2. La realització de la conducta descrita en l’article precedent a l’apartat 4, serà 
constitutiva d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros.  
 
Article 75. Intervencions específiques 
 
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 73. 1. a. b., 73. 2. i 73. 3. 
recordaran a la persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no 
són permeses a la present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la 
mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 74.1. 

2. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat 
per la persona causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips 
de so...), en cas que el seu mesurament amb sonòmetre sigui dificultós, haurà de ser 
realitzada per l’inspector municipal o l’agent de la Policia local amb criteris 
d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests es 
puguin considerar com a excessius. 
 
 
CAPÍTOL XV-  Tinença d’animals  
 
Article 76. Fonaments de la regulació  
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut 
pública i la salubritat, la protecció dels animals, la tranquil·litat dels veïns i veïnes, 
l’ordenada utilització de la via pública i garantitzar la seguretat publica. 
 
 
 



 

 

Article 77. Normes de Conducta 
  
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics tenen la 
responsabilitat d’ adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del 
veïnat i vianants sigui alterada pel comportament dels seus animals. Dels danys o 
afeccions a persones i coses, de qualsevol acció d'embrutament de la via pública 
produïda pels animals en són directament responsables les persones propietàries. En 
absència de la persona propietària, en serà responsable la persona que en el 
moment de produir-se l'acció d’embrutiment conduís l'animal.  

2. Es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts 
animals que amb les seves deposicions i orines puguin afectar els pisos veïns  i/o a la 
via pública.  

3. Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats, amb la corresponent 
corretja i collar, llevat si aquest resta sempre al costat de la persona propietària o 
conductora, sota el seu control visual i està educat per respondre a les seves ordres 
verbals. Els gossos estaran degudament identificats i duran la xapa identificativa 
censal de l’any en curs dels Cens d’animals domèstics de l’Ajuntament. 

4. Les persones que tinguin un gos potencialment perillós hauran de ser majors 
d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal. Tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar i 
portar l’oportuna llicència.  

5. Els gossos d’assistència personal i els de cossos i empreses de seguretat podran 
circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats 
per la persona amb discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixi trastorns de 
l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o altres malalties que el departament competent 
en matèria de serveis socials reconegui que justifiquin la possibilitat d’optar a l’ús d’un 
gos d’assistència i l’agent de seguretat, respectivament, i gaudeixin de les condicions 
higièniques, sanitàries i de seguretat previstes a la normativa.  

6. No es permet l’accés d’animals als recintes de jocs infantils o espais destinats 
preferentment als infants per tal d’evitar miccions i deposicions dins d’aquest espai.  

7. No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme municipal, 
els estanys o similars, el mar, o en el cas de les dutxes, rentapeus de les platges 
utilitzant sabó, gel, xampú  o qualsevol altre producte similar, ni fer-los beure aigua en 
contacte amb els sortidors de les fonts públiques.  

8. En el transport públic es podran traslladar animals de companyia, en transportins 
tancats adequats a l’espècie. 

9. A les piscines públiques, zones de banys  i mar, tant en zones d’ús general com en 
les zones d’ús privat d’establiments turístics, no és permesa la circulació o 
permanència de gossos o altres animals durant la temporada de bany. En tot cas, les 
autoritats municipals determinaran els punts i les hores en què podran circular i 
romandre els gossos sobre els esmentats llocs públics de bany del terme municipal. 

10. En els establiments de titularitat pública o privada però de concurrència pública, 
de tota mena, com ara: dependències municipals, hotels, restaurants, pensions i 
similars, és permesa l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals tret que 



 

 

la seva prohibició es senyalitzi degudament. Encara comptant amb la seva 
autorització, s’exigirà que els gossos portin morrió si s’escau, i que vagin subjectes 
amb la corretja o cadena.  

11. L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la 
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació 
d’aliments queda expressament prohibida. És obligatori que les persones titulars 
d’aquests establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.  

12. No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, 
solars o altres espais similars ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons, 
especialment aquells que no tenen propietari/a legal conegut, com poden ser gats, 
gossos, coloms i altres. Són excepció les persones degudament autoritzades per 
l’Ajuntament per al manteniment de les colònies controlades de gats urbans en zones 
establertes a aquest efecte.  

13. La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats 
de consum humà (conills, aus de corral, etc.) o per oci en domicilis particulars resta 
sotmesa a autorització expressa de l’Ajuntament. L’autorització determinarà les 
obligacions de la persona propietària de l’animal no considerat de companyia, i farà 
referència a les condicions higièniques i sanitàries i les referents a l’absència de 
molèsties i perillositat per part de l’animal i a les mesures preventives apropiades i 
suficients per prevenir escapaments, alliberaments i abocaments. 

14. Les persones que passegen  un gos o cap altra animal per la via pública han 
d’adoptar les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves 
deposicions fecals, o residus alimentaris les voravies, zones de vianants, parterres, 
zones verdes, zones terroses, parcs, façanes d’edificis, mobiliari urbà o indrets d’ús 
general de trànsit, estança o joc de la  ciutadania, i en tot cas es procedirà 
immediatament a la neteja dels elements afectats. No han de permetre a gossos i 
gats dipositar les seves deposicions ni les seves miccions en els recintes de jocs 
infantils o espais destinats preferentment a infants ni en les façanes dels edificis i en 
el mobiliari urbà. 

15. La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements o restes 
alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i convenient, netejant, si fos 
necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Les 
deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses 
o altres embolcalls impermeables) als llocs adequats que estableixi l’Ajuntament i no 
es permès dipositar-les al clavegueram. 
 
Article 78. Règim de sancions  
 
Les conductes descrites a l’apartat anterior seran sancionables d’acord amb la 
tipificació d’infraccions i sancions prevista a l’Ordenança de Tinença d’Animals. 
 
Article 79. Intervenció específiques 
 
1. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no canviïn. 



 

 

2. Els agents de l’autoritat municipal poden requerir que la persona propietària o la 
que condueixi l’animal procedeixi a retirar-lo del lloc o bé a lligar-lo sempre que sigui 
necessari amb independència de la notificació de la sanció corresponent. 

3. Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública produïda, per un animal, els 
agents municipals en tot moment estan facultats per exigir  de la persona propietària 
o que s’ocupi de l’animal, la reparació immediata de l'afecció causada.  

 
 
CAPÍTOL XVI- Circulació  
 
Article 80. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació, la 
integritat física de les persones i l’ús dels espais públics d'acord amb la naturalesa i 
destinació d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius 
de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris 
o usuàries. 
 
Article 81. Normes de conducta 
 
1. Els infants menors de 8 anys, sempre que vagin acompanyats de persones majors 
d’edat, podran circular per les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, 
monopatins, tricicles, bicicletes, o similars, adequant la seva velocitat a la dels 
vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h. 

2. Les persones que condueixin patins, patinets, monopatins, tricicles i bicicletes no 
podran circular en aquells espais i vials expressament prohibits i senyalitzats. 

3. Les persones que condueixin bicicletes hauran d’observar les següents normes de 
conducta: 

a)  Circularan pel carril bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de 
pas dels vianants que el travessin. 

b)  Si van per la calçada, circularan tan a prop de la vorera dreta com sigui 
possible.  Tanmateix podran circular pel carril de l’esquerra en el sentit de 
circulació quan les característiques de la via no permetin de fer-ho pel carril de 
la dreta o quan hagin de girar a l’esquerra. 

c)  En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals. 
d)  Excepte en moments d’aglomeració, podran circular pels parcs públics, les 

àrees de vianants, els passeigs, les voreres suficientment àmplies (5 metres) i 
les zones de prioritat invertida mancades de carril bici, en les següents 
condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la 
velocitat a la dels vianants sense superar els 10 km/h i s’abstindran de fer ziga 
zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels 
vianants,  

e)  No podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a 
vehicles en marxa. 

4. Les persones que condueixin la resta de vehicles hauran d’observar següents 
normes de conducta: 



 

 

No és permesa la parada: 

a)  En els llocs on ho prohibeixi la senyalització. 
b)  On es pugui pertorbar, impedir o fer perillosa la circulació de vehicles o 

vianants.  
c)  Als passos a nivell, als passos per a ciclistes i als passos senyalitzats per a 

vianants. 
d)  A les zones de vianants; als carrils bici, a les parades de transport públic i a la 

resta de carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el 
servei de determinats usuaris. 

e)  Al costat d’andanes, refugis, rambles amb passeigs centrals o laterals i zones 
senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com si és 
total. 

f)  Davant dels guals adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 
g)  A les zones de vianants, excepte als llocs autoritzats. 
j)  Als rebaixos de la vorera per a pas de persones amb mobilitat reduïda. 
k)  Quan es destorbi la circulació, encara que sigui per temps mínim. 
i)  Excepte en moments d’aglomeració, podran circular pels parcs públics, les 

àrees de vianants, els passeigs, les voreres suficientment àmplies (5 metres) i 
les zones de prioritat invertida mancades de carril bici, en les següents 
condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la 
velocitat a la dels vianants sense superar els 10 km/h i s’abstindran de fer ziga 
zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels 
vianants. 

 
No és permès I'estacionament: 

a)  En els llocs on ho prohibeixi expressament la senyalització 
b)  En els llocs on estigui prohibida la parada. 
c)  En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle com un 

contenidor o algun element de protecció.  
d)  Als costats dels passeigs centrals o rambles, andanes i també dels refugis. 
e)  En plena calçada. 
f)  Damunt de voreres, andanes i passeigs centrals de rambles, tant si l’ocupació 

és parcial com total, fora d’autorització expressa i senyalitzada i del previst en 
aquesta Ordenança. Entenent-se per ocupació parcial l’ocupació de les 
voreres per qualsevol part del vehicle. 

g)  A les illes de vianants, tret dels llocs i horaris on sigui autoritzat. 
j)  Totalment o parcialment, davant dels guals en l’horari autoritzat. 
k)  En les zones senyalitzades per a us exclusiu de persones amb mobilitat 

reduïda. 
l)  Amb obstrucció total o parcial de l’accés als habitatges o locals. 
m)  A les vies o zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats 

autoritzades o bé ser objecte de reparació, senyalització, reordenació o neteja 
al cap de 24 hores de la senyalització o avís de l’acte o activitat. 

n)  Dificultant la maniobra de recollida de contenidors o al damunt de les marques 
viàries indicadores de la seva ubicació. 

o)  Al davant d’elements d’abalisament (tanques, cintes, cons o similars), quan la 
posició dels vehicles pugui impedir-ne la visió o la circulació quan finalitzi el 
seu objecte. 



 

 

p)  A les travesseres o vies declarades d’interès preferent, excepte en els llocs 
previstos. 

 
5. Les persones vianants hauran de respectar la senyalització de circulació present a 
la ciutat, prenent  les precaucions necessàries per evitar que es puguin crear 
situacions de perill o danys per a elles mateixes o a d’altres amb especial protecció 
els menors i a la seva educació cívica. 
 
Article 82. Règim de sancions  
 
La realització de conductes descrites a l’article precedent seran sancionades d’acord 
amb la tipificació de sancions prevista en cada moment a l’Ordenança municipal de 
Circulació i en el seu cas en el Reglament General de Circulació.  
 
Article 83. Intervencions específiques  
 
1.Tractant-se les persones infractores de menors, quan hi hagi  risc per a la seva 
integritat o la de terceres persones, els agents intervindran cautelarment els 
instruments o d’altres objectes amb els quals s’hagi produït la conducta. El material 
intervingut serà restituït al pare, mare, tutor o tutora legal. 

2. En cas de situacions d’aglomeració, quan la circulació amb bicicleta o altres 
vehicles regulats en aquest article posi en risc la resta de vianants, l’autoritat 
competent, de forma prèvia a la denúncia en cas d’incompliment, requerirà a la 
persona que la condueix que baixi i circuli a peu amb la bicicleta al costat.  
 
 
CAPÍTOL XVII – Altres usos no permesos de l’espai públic   
 
Article 84. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús 
racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, si s'escau, de la 
salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. Així 
mateix, en la protecció  del dret de les persones que utilitzen l’espai públic a no patir 
molèsties com a conseqüència de la manca  de respecte a les pautes mínimes 
generalment admeses en relació a la forma de vestir de les persones que igualment 
s’estan o transiten per l’esmentat espai públic. 
 
Article 85. Normes de conducta 
 
No són permesos els següents usos dels espais públics i dels seus elements: 

a)  Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable 
en aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en tendes de 
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a 
llocs concrets.  

b)  Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars. 
c)  Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a 

l’espai públic. 



 

 

d)  Així mateix, no és permès transitar o estar-se en els espais públics només en 
banyador o una altra peça de roba similar, tret de les piscines, les platges, o 
en cas d’activitats d’aigua autoritzades. 

e)  Rentar-se dins del mar, o a les dutxes, rentapeus de les platges utilitzant 
sabó, gel, xampú  o qualsevol altre producte similar.  

f)  Donar a les dutxes, rentapeus, i a tot el mobiliari existent en les platges un ús 
diferent d’aquell per al qual estan destinats. 

g)  Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars. 
h)  Manteniment i reparació de vehicles, tret de força major. 
i)  Estacionar vehicles a la via pública per a la seva venda o lloguer o amb 

finalitats fonamentalment publicitàries, sempre que es dugui a terme per 
empreses o representi un ús intensiu de l'espai públic, excepte que es disposi 
d’autorització municipal.  
 

Article 86. Règim de sancions  
 
1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d. h., en aquest darrer 
apartat sempre i quan no estigui realitzat per una empresa, de l’article precedent, 
serà constitutiva d’una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 300 euros, 
tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu, sense prejudici del que 
estableix l'article 87.1. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. de l’article precedent 
serà constitutiva d’una infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 fins a 600 
euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

3. La realització de la conductes descrites en els apartats  i. h., en aquest darrer cas 
quan es porti a terme per una empresa, de l’article precedent, serà constitutiva 
d’infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 euros. 

 
Article 87. Intervencions específiques  
 
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 85  a. b. c. d. h., en aquest 
darrer apartat sempre i quan no estigui realitzat per una empresa, recordaran a la 
persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a 
la present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la mateixa infracció es 
procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 86.1. 

2. En relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els agents de 
l'autoritat informaran dels llocs municipals habilitats per a l’estacionament i 
l’acampada d’aquests vehicles.  

3. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el vehicle, el gènere, els materials i els mitjans emprats. 

4. Els serveis municipals adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents 
en coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions 
públiques i, si ho estimés necessari per raons de salut, acompanyarà aquestes 
persones a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o 
ajudar-la en allò que sigui possible. En aquest cas no s’imposarà la sanció prevista. 



 

 

5. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre 
tipus de vehicle, descrita a l’apartat a) de l'article 85 de la present Ordenança, i la 
persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l'agent 
denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se el seu 
import, es procedirà a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i 
ingrés en el dipòsit municipal. 

 
 
CAPÍTOL XVIII- Condicions d’accés i ús dels serveis, edificis i equipaments 
municipals. 
 
Article 88. Fonaments de regulació 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció dels 
menors, la tranquil·litat de les persones usuàries i la garantia de la seguretat publica. 
 
Article 89. Normes de conducta 
 
1. Les persones usuàries dels serveis, edificis i equipaments municipals hauran de 
respectar les normatives que regulin l’ús i gaudiment dels mateixos. 

2. Les persones usuàries d’aquests serveis, edificis i espais hauran d’accedir-hi i fer-
ne ús amb el rostre descobert perfectament visible, sense trobar-se sota els efectes 
del consum d’alcohol, drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o amb 
objectes que puguin posar en risc la seguretat i integritat de la resta de persones 
usuàries. 
 
Article 90. Règim sancionador 
 
1. Es considerarà falta lleu la conducta que impliqui l’accés als serveis, edificis i 
equipaments municipals amb el rostre cobert i se sancionarà amb multa de fins a 300 
euros. 

2. Es considerarà falta greu la conducta que impliqui l’accés als serveis, edificis i 
equipaments municipals sota els efectes del consum d’alcohol, drogues, estupefaents 
o substàncies psicotròpiques i se sancionarà amb multa de 300,01 a  600 euros. 

3. Es considerarà falta molt greu la conducta que impliqui l’accés als serveis, edificis i 
equipaments municipals amb objectes que puguin posar en risc la seguretat i 
integritat de la resta de persones usuàries i se sancionarà amb multa de 600,01 a 
3.000 euros. 
 
Article 91. Intervencions específiques 
 
Les persones encarregades dels serveis, edificis i equipaments municipals informaran 
a les persones usuàries que han de complir la normativa anterior. No obstant si la 
persona usuària persisteix en la seva actitud, es procedirà a requerir l’actuació dels 
agents de l’autoritat. Aquests podran impedir que les persones usuàries accedeixin o 
romanguin en els esmentats espais utilitzant els mitjans permesos en la normativa 
aplicable. 



 

 

 
 
TÍTOL III  
Disposicions comuns sobre règim sancionador i altres mesures d'aplicació 
 
CAPÍTOL I - Disposicions generals 
 
Article 92. Funcions de la Policia Local. Col·laboració de la resta de cossos 
policials en relació al compliment d'aquesta Ordenança 
 
1. En la seva condició de policia administrativa, la policia local és l'encarregada de 
vetllar pel compliment d'aquesta Ordenança, de denunciar, de la recepció de 
denúncies de les conductes que hi siguin contràries, i d'adoptar, en el seu cas, les 
altres mesures d'aplicació. 

2. L'Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i 
col·laboració que es puguin establir a l'efecte, posarà tots els mitjans que estiguin al 
seu abast per tal d'assegurar que l'actuació dels diferents cossos policials en el 
compliment d'aquesta Ordenança es faci amb la màxima coordinació i eficàcia 
possible. 
 
Article 93. Agents cívics  
 
Les persones que, per encàrrec de l'Ajuntament, realitzin serveis a la via pública 
podran actuar com a agents cívics amb funcions d’informació d’aquesta Ordenança. 
Quan correspongui, els agents cívics podran demanar a la Policia Local que exerceixi 
les funcions d'autoritat que té reconegudes per l'ordenament jurídic.  
 
Article 94. Col·laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança  
 
Totes les persones que són a Vilanova i la Geltrú tenen el deure de col·laborar 
directament amb les autoritats municipals, amb els agents o a través de diferents 
serveis municipals,  per tal de millorar el civisme i les relacions de convivència 
ciutadana. 
 
Article 95. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o 
sanció en els àmbits del civisme i  la convivència 
 
1. En els àmbits del civisme i  la convivència ciutadana, i salvaguardant tots els drets 
previstos a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents: 

a)  La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l'Ajuntament. 
b)  La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació 

requerida per la persona funcionària actuant en compliment de les seves 
funcions. 

c)  Subministrar a la persona funcionària actuant, en compliment de les seves 
tasques d'inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, 
inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita. 

d)  L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les 
autoritats municipals o els seus agents. 



 

 

2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l'apartat 
anterior són constitutives d'infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de 
600,01 a 3.000 euros. 
 
Article 96. Elements provatoris dels  agents de l'autoritat 
 
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta 
Ordenança, els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor provatori, d’acord 
amb la normativa aplicable a l'efecte, sens perjudici d'altres proves que puguin 
aportar els interessats. 

2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que 
corresponguin d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels 
fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que 
permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d’acord amb la normativa 
aplicable. 

En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s’escau, les autoritzacions 
previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el principi de 
proporcionalitat. 
 
Article 97.  Mesures de caràcter social  
 
1. Quan la persona  presumpte responsable de l'incompliment de l'Ordenança sigui 
indigent o presenti altres mancances o necessitats d’assistència social o d’atenció 
mèdica especials o urgents, els agents de l’autoritat que intervinguin, l’informaran de 
la possibilitat d’acudir als serveis socials o mèdics corresponents i del lloc concret on 
ho pot fer-ho.  

2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l’únic objecte que la persona 
pugui rebre efectivament i com més aviat millor, l’atenció social o mèdica requerida, 
els agents de l’autoritat o altres serveis competents podran acompanyar-lo als 
esmentats serveis. 

3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals intentaran 
contactar amb la família o persones més properes de la persona afectada per 
informar-la de la situació i circumstàncies en la qual ha estat trobada a l’espai públic. 

4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas que 
haguessin estat dutes a terme per agents de l'autoritat, aquestes n’informaran als 
serveis municipals corresponents, a fi que adoptin les mesures oportunes i, si 
s'escau, en facin el seguiment o, en el seu cas, posin l'assumpte en coneixement de 
l'autoritat o administració competent. 
 
Article 98. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones 
infractores siguin no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú  
 
1. Les persones infractores no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú 
que reconeguin la seva responsabilitat podran fer efectives immediatament, d'acord 
amb allò que es preveu l’article 104.2, les sancions de multa per l'import mínim que 
estigués establert en aquesta Ordenança. Quan l'Ordenança no fixi l'import mínim de 



 

 

la sanció que correspongui, la rebaixa serà pel setanta-cinc per cent del seu import 
màxim. 

2. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú 
hauran de comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, als efectes de 
notificació, la seva identificació personal i domicili habitual, i, si s'escau, el lloc i 
l'adreça d'on s'estan allotjats a la ciutat. Els agents de l'autoritat podran comprovar en 
tot moment si la direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta. En el 
cas que aquesta identificació no fos possible, o no fos correcta la localització 
proporcionada, els agents de l'autoritat, a aquest objecte, podran requerir a la 
persona infractora que els acompanyi a dependències pròximes, en els termes i 
circumstàncies previstos l'article 111.4 d'aquesta Ordenança. 

3. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori 
espanyol, l'agent que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de fer immediatament 
efectiva la sanció, en els termes previstos a l'apartat 1. Si la sanció no fos satisfeta, 
l'òrgan competent, mitjançant acord motivat, adoptarà immediatament com a mesura 
cautelar l'ingrés d'una quantitat econòmica que representi el mínim de la sanció 
econòmica prevista i, quan l'Ordenança no fixi l'import mínim de la mateixa, l'import 
mínim a aplicar en aquests casos serà del setanta-cinc per cent del seu màxim. 
Aquesta mesura provisional serà notificada amb caràcter urgent a la direcció on 
aquella persona estigui allotjada a la ciutat o a la localitat corresponent. En el supòsit 
que no es procedeixi a l'ingrés d'aquesta quantitat, se l'advertirà, si s'escau, que 
podria incórrer en responsabilitat penal. 

4. En el cas que les persones denunciades no residents al terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú siguin estrangeres i no satisfacin la sanció en els termes descrits 
a l'apartat anterior, una vegada hagi finalitzat el procediment mitjançant resolució, es 
comunicarà a l'Ambaixada o Consolat corresponent i a la Delegació del Govern la 
infracció, la identitat de la persona infractora i la sanció que recaigui, als efectes 
oportuns. 

5. D'acord amb els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i 8.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les actuacions en matèria de 
recaptació executiva dels ingressos de dret públic procedent de les sancions 
previstes en la present Ordenança, i que s'hagin d'efectuar fora del terme municipal, 
es regiran pel Conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona sobre aquesta matèria 
o pels altres convenis que es puguin subscriure amb la resta d'Administracions 
Públiques. 
 
Article 99. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per 
menors d'edat 
 
1. D'acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de l’infant, i la  Llei  14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la 
Infància i l’Adolescència, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les 
autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran principalment l'interès 
superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el 
dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i a què les 
seves opinions siguin tingudes en compte. 



 

 

2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets 
de l'infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les 
sancions pecuniàries per mesures alternatives, com ara l’assistència a sessions 
formatives, prestacions en benefici de la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat 
de caràcter cívic, en els termes previstos a l’acord plenari de 8 de maig de 2006 o el 
que el pugui substituir. 

Aquestes mesures s'adoptaran de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i 
seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, se 
sol·licitarà l'opinió dels pares o mares o persones tutores o guardadores, que serà 
vinculant. 

3. Els pares i mares, persones tutores o guardadores seran responsables civils 
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que 
depenguin d’ells. 

4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en una norma amb 
rang de llei, els pares i mares o persones tutores o guardadores seran també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, 
sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 

5. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica 
obligatòria (educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de 
l'edat de sis anys fins a la de setze. 

6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors d’edat 
transitin o romanguin en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, la 
Policia Local sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i 
els motius pels quals no és al centre d'ensenyament, i el conduirà al seu domicili o al 
centre escolar on estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels seus pares o 
mares o persones tutores o guardadores i de l'autoritat educativa competent, que el 
menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar. 

7. Sens perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es 
puguin acudir a la mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares o 
persones  tutores o guardadores seran responsables de la permanència dels menors 
a la via pública i de la no assistència d'aquests als centres educatius. En aquests 
casos, quan concorri culpa o negligència, els pares i mares o persones tutores o 
guardadores incorreran en una infracció lleu, i podran ser sancionats amb multa des 
de fins a 300 euros, o en el seu cas acceptar les mesures previstes a l'apartat 9 
d'aquest article. 

8. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual 
imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o mares o 
persones tutores o guardadores. 

9. Els pares i mares o persones tutores o guardadores hauran d’assistir a les 
sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, s'imposin 
com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que 
depenguin d'ells. 

 



 

 

CAPÍTOL II Règim sancionador 
 
Article 100. Graduació de les sancions 
 
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per 
l'aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris 
de graduació següents: 

a)  La gravetat de la infracció. 
b)  L'existència d'intencionalitat. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència. 
e)  La reiteració. 
f)  La capacitat econòmica de la persona infractora. 
g)  La naturalesa dels béns o productes oferts al comerç ambulant no autoritzat 

regulat al capítol X del Títol II. 
h)  La naturalesa dels béns, productes, estris i residus en el cas de la secció 2a del 

capítol II relativa a la neteja i recollida selectiva de residus. 

2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una 
infracció d'aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració 
quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta 
Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions 
d'aquesta Ordenança. 

3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el 
compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el 
compliment de les normes infringides.  

4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no 
pecuniàries, siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i 
durada es farà, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i els criteris 
enunciats en els paràgrafs anteriors. 
 
Article 101. Responsabilitat de les infraccions 
 
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes 
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible 
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la 
comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària. 
 
Article 102. Concurrència de sancions  
 
1. Incoat un procediment sancionador per dos o més fets constitutius d’infracció 
s’imposarà a la persona responsable les sancions corresponents a cada una d’elles. 

2. Quan un sol fet constitueixi dos o més infraccions, o quan una d’elles sigui el mitjà 
necessari per cometre l’altre, s’imposaran per a cadascuna de les infraccions les 
corresponents sancions en el seu grau mínim i, en el cas d’inexistència de grau 
mínim, les sancions no poden excedir de la quarta part del màxim establert per a 



 

 

cada supòsit. En tot cas, la suma de les sancions imposades no podrà ser inferior a la 
sanció més greu en el seu grau màxim. Altrament, si ho fos, s’imposarà aquesta. 

3. No obstant el que es preveu a l’apartat anterior, qui, en execució d’un pla 
preconcebut o aprofitant idèntica ocasió, realitzés una pluralitat d'accions o omissions 
que infringeixin el mateix precepte o preceptes d'igual o semblant naturalesa, serà 
sancionat com a autor d’una infracció continuada. Per a la imposició de les sancions 
s’aplicaran els següents criteris: 

a)  Quan les infraccions comeses es trobin tipificades per les pròpies ordenances 
municipals, la infracció continuada, si es tracta d’una infracció lleu, serà 
sancionada amb les sancions que corresponguin a les infraccions greus, i, si es 
tracta d’una infracció greu, amb les previstes per a les molt greus; en els dos 
casos les sancions s’imposaran en el tram que va des del seu límit mig al 
màxim. I si es tracta d’una infracció molt greu, s'imposarà el límit màxim de les 
sancions. 

b)  Altrament, si es tracta d’infraccions tipificades en la legislació sectorial, la 
infracció continuada serà sancionada amb les sancions més greus en el seu 
límit màxim, llevat que la legislació sectorial disposi un altre criteri. 

c)  Els anteriors criteris s’aplicaran sempre que les sancions imposades no 
excedeixin de la suma resultant de les sancions corresponents a cada una de 
les infraccions comeses. Si excedeix, s'imposarà l'esmentada suma. 

4. La comissió d'infraccions permanents, suposarà que es podrà iniciar un 
procediment sancionador independent i successiu per a cada vegada en què es 
detecti la comissió de fets infractors i imposar les corresponents sancions. 

5. Quan totes o algunes de les sancions corresponents a les diverses infraccions no 
es puguin complir simultàniament pels sancionats, se seguirà per al seu compliment 
successiu, i sempre que sigui possible, l’ordre de la seva respectiva gravetat, de 
major a menor. 
 
Article 103. Destinació de les multes imposades 
 
L'import dels ingressos de l'Ajuntament en virtut de les sancions imposades es 
destinarà a millorar, en les seves diverses formes i a través de diversos programes, 
l'espai urbà com a lloc de trobada i convivència. 
 
Article 104. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata 
 
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de les sancions de multa, amb una reducció de la sanció al seu import 
mínim si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del procediment sancionador. Quan 
l'Ordenança no fixi l'import mínim de la sanció que correspongui, la rebaixa serà pel 
setanta-cinc per cent del seu import màxim. 

2. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l'import 
de la sanció que aparegui en el plec de càrrecs o, en els casos de procediments 
abreujats, en la proposta de resolució. En els procediments ordinaris, la reducció serà 
del vint per cent de l'import de la sanció que aparegui en la proposta de resolució. 



 

 

3. El pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la terminació del 
procediment, sens perjudici de presentar els recursos procedents. 

4. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú implantarà un sistema de cobrament anticipat i 
immediat de multes i mesures provisionals amb les rebaixes pertinents a través d'un 
sistema automatitzat o de dispositius específics, sens perjudici que, en tot cas, el 
pagament pugui fer-se efectiu a través de les entitats financeres prèviament 
concertades.  
 
Article 105. Mesures alternatives a les sancions  
 
1. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promourà especialment la mediació i la 
resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys 
litigiosa, més responsable i cohesionada.   

2. Les mesures alternatives hauran de ser aplicades amb caràcter voluntari. L’òrgan 
competent per resoldre l’expedient sancionador podrà incorporar l’exigència de 
reclamació dels danys i perjudicis ocasionats, i per acord motivat, prèvia sol·licitud de 
la persona infractora o dels serveis socials competents, podrà reconduir el 
procediment sancionador al programa de mesures alternatives, sempre que la 
dimensió retributiva o el retorn educatiu, social o comunitari  de la conducta infractora 
sigui més eficaç a través d’aquesta via. Aquest programa inclourà a títol enunciatiu: la 
participació en sessions formatives, activitats cíviques o d’altres tipus en benefici de 
la comunitat, d’acord amb els criteris establerts per acord del Ple de l’ Ajuntament de 
8 de maig de 2006 o el que el pugui substituir, sense perjudici de les mesures que es 
puguin establir en d’altres ordenances sectorials.   

3. L’Ajuntament també podrà substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació 
econòmica dels danys i els perjudicis causats als bens de domini públic municipal per 
altres mesures equivalents en espècie consistents en la participació en sessions 
formatives, activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre que hi 
hagi consentiment previ de les persones interessades, tret que la llei imposés el seu 
caràcter obligatori, de conformitat a l’acord del Ple de l’Ajuntament de 8 de maig de 
2006 o el que el pugui substituir. En el cas que es produeixi aquesta substitució 
l’Ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la 
persona sancionada consisteixi en la reparació d’aquest mateix dany. 

4. Segons el tipus d’infracció, es valorarà la idoneïtat de proposar la mediació com a 
part de la mesura alternativa, sigui entre la ciutadania o bé essent l’Ajuntament una 
de les parts. Si és de caràcter privat, les possibles víctimes o persones afectades per 
les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança seran convidades a 
participar del procés. 

5. L’Ajuntament vetllarà per la proporcionalitat entre la capacitat socioeducativa de la 
mesura i la valoració dels danys ocasionats. 

6. Segons la graduació de la infracció, la reincidència o la particularitat del cas, 
l’Ajuntament pot fer una valoració negativa i no permetre l’acolliment a la mesura de 
substitució.   

7. Si malgrat l’acceptació, la persona no realitza o no finalitza la mesura alternativa 
proposada, l’ Ajuntament exigirà el pagament de la sanció. 



 

 

8. Quan les persones infractores siguin menors, aquests seran cridats a comparèixer 
juntament amb els seus pares i mares, o persones tutores o guardadores, els quals 
hauran de donar l’autorització a la participació en el sistema de mesures alternatives. 
En aquests casos,  es tindrà una consideració especial atès que l’objectiu és prioritzar 
el caràcter educatiu de la mesura, oferint la possibilitat d’espais de reflexió del mal 
ocasionat i de les conseqüències de les seves accions, contribuint a la educació cap 
a un canvi d’actitud tant a nivell personal com comunitari. 
 
Article 106. Procediment sancionador  
 
1. La incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions de 
la present Ordenança s’ajustarà a allò que determina el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència 
de la Generalitat o normativa que el substitueixi. 

2. En el cas de les infraccions que s’hagin de qualificar com a lleus, l’expedient 
sancionador es podrà instruir pel procediment abreujat, sempre que es tracti d’una 
infracció flagrant i els fets hagin estat recollits a l’acta corresponent o bé a la denúncia 
de l’autoritat competent. 

En aquest cas, un cop dictat l’acord d’iniciació, la persona instructora, a la vista de les 
actuacions practicades, formula proposta de resolució en la que s’han d’exposar els 
fets imputats a l’expedient, les infraccions que aquests puguin constituir, les sancions 
aplicables, l’autoritat competent per resoldre i la normativa que li atorga la 
competència. 

La proposta de resolució es notifica a les persones interessades, juntament amb 
l’acord d’iniciació i la indicació que es tracta d’un procediment abreujat, per tal que en 
el termini de 10 dies puguin proposar les proves de les quals intentin valer-se i 
al·legar el que considerin convenient en defensa dels seus drets o interessos. 

Transcorregut el termini anterior i després de l’eventual pràctica de prova, la persona 
instructora, sense cap altre tràmit, eleva l’expedient a l’òrgan competent per resoldre. 
 
Article 107. Apreciació de delicte o falta  
 
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir 
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui 
els antecedents necessaris de les actuacions practicades. 

2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la 
incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels 
mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan 
sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput 
el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat 
competent per imposar la sanció administrativa. 

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si 
s'aprecia diversitat de fonament. 

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu 
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no 



 

 

recaigui pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials, sense perjudici 
dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o 
vigència de les esmentades mesures provisionals. 
 
Article 108. Prescripció i caducitat 
 
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora 
general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial. 
 
 
CAPÍTOL III - Reparació de danys 
 
Article 109. Reparació de danys 
 
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta 
Ordenança no exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o 
perjudicis causats, llevat que aquesta se substitueixi per mesures  alternatives, 
d’acord amb l’article 105. 

2. Als efectes de l'establert a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració 
municipal tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que 
procedeixi. 

 
 
CAPÍTOL IV - Mesures de policia administrativa  
 
Article 110. Ordres singulars de l'Alcalde o l'Alcaldessa per a l'aplicació de 
l'Ordenança 
 
1. L'Alcalde o l'Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les 
disposicions especials que s'escaiguin sobre capteniment a la via pública o el 
comportament de la ciutadania, per tal de fer complir la normativa en matèria de 
civisme i convivència ciutadana. 

2. Sens perjudici de la imposició de la sanció que en el seu cas correspongui, 
l'Alcalde o l'Alcaldessa podrà també requerir a les persones que siguin declarades 
responsables d'alguna de les conductes descrites en aquesta Ordenança que 
s'abstinguin en el futur de realitzar actuacions similars dintre del terme municipal. 

3. L'incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en 
els apartats 1 i 2 d'aquest article serà sancionat en els termes previstos en aquesta 
Ordenança, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de 
desobediència. 

 
 
CAPÍTOL V - Mesures de policia administrativa directa  
 
Article 111. Mesures de policia administrativa directa 
 



 

 

1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les 
disposicions previstes en aquesta Ordenança i, sens perjudici de procedir a denunciar 
aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment a les persones que no 
respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que 
en cas de resistència poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència. 

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació del civisme i la 
convivència ciutadana, un deteriorament de l'espai públic es requerirà a la persona 
causant que procedeixi a la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan 
sigui possible. 

3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a 
l'apartat 1 d'aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint 
en tot cas amb el principi de proporcionalitat. 

4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els  agents de 
l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable que s'identifiqui. 

De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès 
una infracció, els agents de l'autoritat, podran requerir-la perquè, a l'objecte d'iniciar 
l'expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències 
pròximes que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències 
d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, informant la 
persona infractora dels motius del requeriment d'acompanyament. 

5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les 
normes que hagin originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat les 
conductes obstruccionistes tipificades a les lletres b) i c) de l'apartat 1 de l'article 95 
constitueixen una infracció independent, sancionades d'acord amb l'apartat 2 de 
l'esmentat article 95, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, l cas 
en el qual es passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. 
 
 
CAPÍTOL VI -  Mesures provisionals 
 
Article 112. Mesures provisionals 
 
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les 
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del 
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el 
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir 
en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada 
cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció. 

2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també 
amb anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador. 

3. En matèria de mesures provisionals en els casos d'infraccions comeses per 
persones estrangeres no residents en el territori espanyol, s'hauran de tenir en 
compte les disposicions especials de procediment previstes a l'article 98.3 d'aquesta 
Ordenança.  
 



 

 

Article 113. Comisos  
 
1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, 
els agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de 
la infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la seva comissió, així com 
els diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran 
sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment 
sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen 
motivar el comís. 

2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec de la persona causant de les 
circumstàncies que l'han determinat. 

3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que 
sigui adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador 
competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i 
transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte es procedirà a 
la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb 
finalitats socials. 

 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.  Es modifiquen els articles de les ordenances següents: 

1. Es modifica l’article 35 1 a. de l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions en el 
sentit que l’infracció lleu pel supòsit previst a l’article 32.1.f. serà fins a 300 euros. 

2. Es modifica l’article  35 1.b de l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions en el 
sentit que l’infracció greu pel supòsit previst a l’article 32 2.e. serà de 300,01 a 600 
euros, quan es tracti del supòsit previst a l’article 16 de l’esmentada Ordenança. 

3. Es modifica l’article 65.1 de l’Ordenança de tinença d’animals en el sentit que les 
infraccions lleus, greus i molt greus seran sancionades amb l’import de fins a 300 
euros, fins a 600 euros i fins a 3.000 euros, respectivament, en els supòsits descrits 
en els articles 12. 1.2.3., 18.1., 19. 1.2, 21.1.2.3.4.6,  22 .2, 23.1., 35. 

4. Es modifica l’article 37.2 de l’Ordenança d’ús de les platges de Vilanova i la Geltrú 
en el sentit que les infraccions lleus i greus seran sancionades amb l’import de fins a 
300 euros, i fins a 600 euros, respectivament, en els supòsits descrits en els articles 
36.4.i., 36.3.m., 36.3.n., respectivament. 

 
Segona.  Es modifiquen els articles de les ordenances següents: 

1. De l’Ordenança Municipal sobre Parcs i Jardins públics en cada un d’aquests 
articles 6.2, 7.2 a), 7.2 c); 7.2 d) s’haurà d’afegir el text següent: “Els agents de 
l'autoritat recordaran a la persona o persones infractora/es que les esmentades 
pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si  repetís en el termini 
d'un any la mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l’article 
12.” 



 

 

2. De l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions en el seu article 32. 1 f) s’haurà 
d’afegir el text següent: 

“Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 18.1, i article 19 recordaran 
a la persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no són 
permeses a la present Ordenança i que si  repetís en el termini d'un any la mateixa 
infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article  32.1 f. ” 
 
Tercera. Procediment aplicable a les infraccions comeses en aplicació del Capítol 
XVI Circulació. El procediment aplicable a aquest tipus d’infraccions serà el previst a 
la normativa sectorial de circulació i supletòriament per les normes de procediment 
contemplades en aquesta ordenança.  
 
Quarta. Difusió de l'Ordenança.  

Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança serà publicada al web municipal i 
distribuïda àmpliament al conjunt d’entitats de la ciutat, centres educatius, agents 
socials i econòmics i d’altres.  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Única. Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel 
règim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció. 
 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES  
 
Primera.  En relació amb determinades ordenances: 

1. Queda derogat i per tant s’aplicarà el règim de tipificacions i sancions de 
l’Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència, el supòsit establert 
en l’article 22 i 36.3. c. de l’Ordenança de Platges. 

2. Queden derogats i per tant s’aplicarà el règim de tipificacions i sancions de 
l’Ordenança  de mesures per fomentar el civisme i la convivència, els supòsits 
establerts en els articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 18.1, 25 b. c., 26.1,  de 
l’Ordenança de Neteja Viària. 

 
Segona.  Amb caire general: 

Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals 
de Vilanova i la Geltrú que contradiguin la present Ordenança. 
 
 
ENTRADA EN VIGOR. Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir dels quinze dies 
hàbils posteriors a la seva publicació íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
____________________________________________________________________ 



 

 

 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PP (2) i ICV (2) = 13 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots 
  Abstencions: PSC = 7 vots 
 
 

   7. HISENDA. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
MUNICIPALS. 

 
Al Butlletí Oficial de la Província de 31 de desembre de 2014 es van publicar 
les modificacions de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels 
Preus Públics municipals per a 2015, d’acord amb la modificació de les 
Ordenances per a 2015 aprovades inicialment al Ple extraordinari de 
l’Ajuntament de 10 de novembre, i que van resultar aprovades definitivament 
una vegada va transcórrer el termini d’exposició pública, sense que 
s’haguessin formulat al·legacions. 
 
A la redacció definitiva s’ha detectat alguna errada i alguna omissió que ara es 
procedeix a corregir: 
 

- OF Nº 17, Taxa subministrament aigua: no es va incloure per error la 
modificació de les tarifes de l’aigua de subministrament per aforament 
que estaven incloses a la proposta de la Companyia aprovada pel 
Consell de la societat municipal.  

- OF Nº 22, Taxes utilització edificis municipals: no es va incloure una 
proposta de modificació de l’IMET al redactat a l’apartat 
‘INSTAL·LACIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMÀRIA PÚBLICS’. 

- OF Nº 22, Taxes utilització edificis municipals: no es va incloure la 
regulació de la utilització de la Xarxa d’equipaments cívics municipals. 
Aquest canvi també comporta la modificació del redactat de l’apartat 
‘Espai d’Entitats’ i la supressió de l’apartat ‘Casal municipal d’avis Can 
Pahissa’. 

- OF Nº 29, Annex 2, Apartats 5 i 6, Preus Públics per abonaments i 
utilització puntual piscines: no es va incloure una proposta de 
modificació del Departament d’Esports sobre quotes de les piscines. 

 
Vist l’informe d’Intervenció i la proposta del president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una vegada informats a la 



 

 

Comissió Informativa de l’Àrea de 19 de gener de 2015, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda:  

ACORD 
 
1) Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal Número 17, 

Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a subministrament d’aigua. 
 

Es fixen les noves tarifes de l’apartat ‘Subministrament per aforament’: 
 
 

SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT  Euros  
Aforament Domèstic Euros/m3 1,4322 
Aforament Domèstic Baix Ingrés Euros/m3 1,0742 
Aforament Propietat Euros/m3 1,3813 
Aforament Famílies Nombroses Euros/m3 1,2891 
Aforament Propietat Famílies Nombroses 
Euros/m3 1,2431 
Aforament Industrial-Comercial-Rec-Piscines 1,9317 

 
 
2) Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal Número 22, 

Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a la utilització d’edificis 
municipals i d’altres instal·lacions: 

 
a)  A l’apartat ‘instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària 

públics’ es dóna nova redacció al primer paràgraf de les notes: 
- La sol·licitud de qualsevol dels espais ressenyats s’haurà de fer 
conforme el Reglament de l’ús social dels centres docents públics 
d’educació infantil i primària de Vilanova i la Geltrú, aprovat en la 
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 6 d’abril de 2009. 

 
b)  Incloure l’apartat ‘Xarxa d’Equipaments cívics municipals’ amb la 

redacció següent: 
 
 XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS 
 

Els equipaments cívics són aquells espais de titularitat municipal que 
estan al servei de tota la ciutadania, a títol individual o col·lectiu. 
En funció dels objectius i prestacions que ofereixen, els equipaments 
cívics es classifiquen en: 
  
- Xarxa de Centres Cívics Municipals: Centre Cívic i Esportiu La 

Collada-Els Sis Camins, Centre Cívic La Geltrú, Centre Cívic La 



 

 

Sardana, Centre Cívic Mar, Centre Cívic Molí de Vent, Centre Cívic 
Sant Joan, Centre Cívic Tacó 

- Casals Municipals de Gent Gran: Casal Municipal de Gent Gran Can 
Pahissa i Casal Municipal de Gent Gran 

- Espai d’Entitats Sant Pau 
 
 
Equipament: El concepte de lloguer d’aquests equipaments implica el 
lloguer de la sala d’actes (en cas que l’equipament en disposi) o el 
lloguer d’una sala polivalent, per períodes d’una hora o fracció. L’ús 
d’aquestes instal·lacions estan supeditades a les necessitats del propi 
equipament, així com de les diferents àrees de l’Ajuntament. En cas de 
produir-se qualsevol desperfecte, el cost de reposició anirà a càrrec del 
titular del lloguer.  
 
Personal: Aquests espais caldrà que estiguin atesos durant la realització 
de l’acte pel personal adient i suficient. El criteri d’idoneïtat i suficiència 
s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els 
responsables de l’equipament. 
 
Preus establerts: Les tarifes que s’estableixen per hora o fracció són les 
següents, tenint en compte que les quantitats que s’apliquen al personal 
són independents de la categoria de l’usuari. 
 

CATEGORIA 
USUARI 

LLOGUER SALA 
ACTES 

LLOGUER SALA 
POLIVALENT 

A Gratuït Gratuït 
B / C Gratuït Gratuït 
D / E 62,10 € 24,85 € 

 
 

PERSONAL 
Conserge 26,90 € / hora o fracció 

 
 
c)  Donar nova redacció al títol i al paràgraf ‘Equipaments’ de l’apartat 

‘Espai d’Entitats’: 
 
 ESPAI TOC 
 

Equipament: Espai TOC del carrer Sant Sebastià 11. 
 
 
d)  Suprimir l’apartat ‘Casal municipal d’avis Can Pahissa’’. 

 



 

 

 
3) Aprovar provisionalment la modificació dels apartats 5) i 6) de l’Annex 2 de 

l’Ordenança Número 29, reguladora dels Preus Públics municipals: 
 
5) Abonaments esportiu La Piscina i Complex esportiu municipal Parc del 

Garraf. 
 

S’afegeix una nova quota: 

 Matrícula Tot el dia Matins i caps 
de setmana 

Migdia 
(**) 

Quota jove (de 16 a 29 anys)    42,04    28,93          ---        --- 
 
 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat ‘Abonaments antics (tarifa piscina)’ 
 

Abonaments antics (tarifa piscina, abonats 
a data 30/06/2009) Matrícula Tot el dia 

Antics + 60 anys  No accessible 14,83 
Antics No accessible 22,31 
Natació infantil No accessible 11,57 
Natació 2009-2012 No accessible 22,31 
Aquestes modalitats d’abonament no són accessibles a noves persones i 
s’extingiran en el moment que no existeixi cap persona antiga abonada en 
la modalitat d’abonament. 
 

6) Entrades puntuals i altres serveis: 
 

Es modifica el preu de l’apartat ‘Adults Entrada Instal·lació’: 
 

Adults Entrada Instal·lació 6,57 6,57 
 

 
4) Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de l'Ajuntament 

durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un 
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les 
reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n 
formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 

 
5) En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de 

la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de 
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia següent a la publicació 
de l’edicte definitiu, i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. 



 

 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU = 9 vots 
  Abstencions: PSC (7), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 14 vots 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 

   8. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’AMPLIACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS 
PRIVATIU D’APARCAMENT A LA PLAÇA DE LA PEIXATERIA, 
QUE INCLOGUI L’OCUPACIÓ D’UNA PORCIÓ DE TERRENY 
DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDICLE 
ACCESSORI AL CONTRACTE ADMINISTRATIU EN VIGOR. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 1 de juliol de 2002,  el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
encarregar a la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM 
(VNG Aparcaments) la gestió, administració, explotació i construcció, en el seu 
cas, de tots els aparcaments soterrats i zones d’estacionament regulat sota la 
titularitat de l’Ajuntament. 
 
II. En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament  del dia 4 de novembre de 
2002, es ratifica l’acord pres per la Comissió de Govern del dia 28 d’octubre 
de 2002:  “Atesa la necessitat de procedir a regular la relació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, pel que fa al pàrquing de la Peixateria actualment 
explotat per l’empresa DORNIER, SA”. 
 
III. En data 1 de novembre de 2002, es va atorgar a l’empresa Serveis 
d’Aparcaments  de Vilanova i la Geltrú, SAM, per un període de 50 anys, la 
concessió administrativa de l’ús privatiu de l’aparcament de la plaça de la 
Peixateria.”(...) Serveis d’Aparcaments  de Vilanova i la Geltrú, SAM, 
podrà realitzar als immobles i espais públics objecte de la concessió 
demanial o cessió d’ús, les obres i instal·lacions necessàries pel 
desenvolupament de la pròpia activitat. (...). VNG Aparcaments mantindrà 
en òptim estat de conservació l’edificació i les instal·lacions, l’ús de les quals 
se li cedeixi, i en el seu cas, les obres i instal·lacions que efectuï, havent de 
realitzar pel seu compte les reparacions necessàries, reposant fins i tot dels 
deterioraments produïts pels usuaris”. 
 



 

 

IV. En data 7 de novembre de 2014, el Sr. Daniel Llobera Adán, en nom i 
representació de Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM, sol·licita 
a aquest Ajuntament que li sigui atorgada una ocupació de domini públic, 
cedint el sòl públic necessari per a la construcció d’un edicle que cobreixi  la 
porta d’accés i impedeixi que en cas de pluja les escales suposin un perill de 
lliscament per als usuaris. 
 
V.  L’edicle estaria situat a la plaça de la Peixateria, ocupant una superfície de 
via pública de 2.785m x 1.75m de replà (4.87m2) i una coberta total de 2.785m 
x 2.52m (7.01m2). 
 
Fonaments de dret 
 
1.  De conformitat amb el que disposa l’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals, l’ús privatiu és el constituït 
per l’ocupació d’una porció de terreny del domini públic, de manera que limita 
o exclou la utilització pels altres interessats. Essent l’ús normal aquell que és 
conforme amb el destí principal del domini públic al qual afecti. 
 
2. Articles 57 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals (modificat 
pels articles 41, 42 i 49 del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel qual es 
regulen i s’adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els 
procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local, entre 
d'altres).  
 
3. Aquesta autorització i ampliació de la concessió vigent tindrà la  
consideració d’accessòria i necessària per a l’execució del contracte 
administratiu, i estarà vinculada a aquest a efectes d’atorgament, duració i 
vigència i transmissibilitat i haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació 
com a òrgan que té atribuïda la competència.  
 
4. D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. AUTORITZAR l’ampliació de la concessió administrativa de l’ús 
privatiu de l’aparcament de la plaça de la Peixateria a l’empresa Serveis 
d’Aparcaments  de Vilanova i la Geltrú, SAM, de forma que inclogui l’ocupació 
d’una porció de terreny de domini públic per a la construcció d’un edicle situat 
a la plaça de la Peixateria, ocupant una superfície de via pública de 2,785m x 
1,75m de replà (4,87m2) i una coberta total de 2,785mx 2,52m (7,01m2), pel 
temps que resta pendent de compliment de la concessió demanial. 



 

 

 
SEGON. Aquesta autorització i ampliació de la concessió vigent tindrà la  
consideració d’accessòria i necessària per a l’execució del contracte 
administratiu, estarà vinculada a aquest a efectes d’atorgament, duració, 
vigència i transmissibilitat, i haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació 
com a òrgan que té atribuïda la competència.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa Serveis d’Aparcaments de 
Vilanova i la Geltrú, SAM.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la 
CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
   9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23.12.2014, DE PRÒRROGA 
DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ I DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST ANUAL DEL 2014. 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2014 va prendre 
l’acord d’aprovar la pròrroga del servei de transport col·lectiu urbà i de la 
modificació del pressupost anual del 2014. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la  
Corporació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
ÚNIC.  RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 
2014, que diu literalment el següent: 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte administratiu amb l’empresa Transports 
Ciutat Comtal, SA, per al servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers 
del municipi de Vilanova i la Geltrú fins a 31 de gener de 2016.   
 
SEGON. APROVAR la modificació del pressupost anual de l’any 2014, 
reduint-se en 119.402, 73 € la partida d’amortització de vehicles. 
  



 

 

TERCER. APROVAR la incorporació al pressupost anual de 2016 dels 
119.402,73 € en amortització de vehicles, afegint els interessos legals 
corresponents. 
 
QUART. APROVAR una actualització de la subvenció mensual amb caràcter 
d’aportació base de 58.719,55 €, amb efectes des de l’1 de juliol de 2014, a 
càrrec de l’aplicació 54.440.22300 del pressupost vigent, segons el detall del 
punt  5 d’aquesta proposta.  
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord a l’empresa adjudicatària Transports 
Ciutat Comtal, SA, atorgant 15 dies hàbils a fi que en dit termini pugui formular 
les al·legacions que consideri oportunes. 
 
SISÈ. Sol·licitar la RATIFICACIÓ PEL PLE de l’Ajuntament de Vilanova dels 
presents acords. “ 

 
 
Es vota la ratificació del punt primer de l’acord de Junta de Govern Local, el 
qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PP (2) i ICV (2) = 13 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots 
  Abstencions: PSC = 7 vots 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“ÚNIC.  RATIFICAR el punt PRIMER de l’acord de la Junta de Govern Local 
de 23 de desembre de 2014, que diu literalment el següent: 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte administratiu amb l’empresa Transports 
Ciutat Comtal, SA, per al servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers 
del municipi de Vilanova i la Geltrú fins a 31 de gener de 2016.” 
 
 

 10. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25.11.2014, DE PRÒRROGA 
TEMPORAL DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT I 
NETEJA DELS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, ZONA A. 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 



 

 

“ÚNIC.  Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 
2014, amb relació a l’aprovació de la pròrroga temporal del contracte de servei 
de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, zona A, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. Exp. 000159/2014-SEC 
 
Relació de fets 
 
Atès que amb data 27 de desembre de 2010 es va formalitzar el contracte del 
servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, zona A, amb l’empresa CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA, per un període de 4 anys a partir 
de l’1 de gener de 2011 i que, per tant, aquest contracte finalitza amb data 31 
de desembre de 2014. 
 
Vist el marc econòmic general, i la situació econòmica municipal en particular, 
i amb la finalitat d’optimitzar els recursos públics i de preservar els principis 
normatius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sense que es 
vegi lesionat l’interès públic per continuar executant la prestació en els 
mateixos termes. 
 
Atès que en data 25 de febrer es va incoar el procediment de resolució del 
contracte amb l’empresa CESPA, per acord de Junta de Govern Local, del 
servei de neteja i manteniment de parcs i jardins del municipi, Zona A. 
 
Atès que l’empresa va formular al·legacions contra el citat acord de Junta de 
Govern Local, que s’adjunten al present. 
 
Atès que en data 4 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local va 
aprovar l’inici de l’estudi per a la municipalització del servei de neteja i 
manteniment de parcs i jardins del municipi, Zona A, requerint diversos 
informes interns. 
 
Atès que, previsiblement, el procediment de municipalització no podrà ésser 
completat amb caràcter previ a la finalització del contracte, i essent el servei 
imprescindible per al bon funcionament de la ciutat, es considera necessari 
procedir a prorrogar el contracte, requerint l’empresa adjudicatària perquè es 
mantingui en la prestació del servei fins que es produeixi l’assumpció del 
servei per part de l’Ajuntament o, en el seu cas, per un eventual tercer 
adjudicatari, després del corresponent procediment de licitació. 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 223.g) i l’article 225 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Junta de Govern Local 
 

ACORDA: 
 
PRIMER. PRORROGAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I 
MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI, ZONA A,  durant el 
temps necessari per a dur a terme definitivament la municipalització del servei 
o, en cas que aquesta no es dugui a terme, el servei estigui en condicions 
d’ésser prestat per un tercer adjudicatari, un cop realitzat el corresponent 
procediment de licitació. 
 
Es proposa prorrogar el servei fins a un màxim d’un any i en qualsevol cas 
l’import no superarà la dotació de la partida  53.171.22799 “Contracte de 
Jardineria, Zona A” del pressupost de 2014. 
 
SEGON. NOTIFICAR EL PRESENT ACORD A LA CONCESSIONÀRIA. 
 
TERCER. PORTAR A RATIFICACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ els 
presents acords. “ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (9), PSC (7), PP (2) i ICV (2) = 20 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

 11.  ALCALDIA. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 02.12.2014, D’APROVACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 
L’ÀMBIT ESPORTIU DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2014. 

 
 
ES DÓNA COMPTE de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 de desembre 
de 2014, pel qual s’aproven les subvencions destinades a entitats i 



 

 

associacions de l’àmbit esportiu de Vilanova i la Geltrú 2014, i que es transcriu 
literalment a continuació: 
  

“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament celebrat el dia 6 de maig de 2013 va 
aprovar les Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats i 
associacions de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del dia 29 d’abril de 2014 va aprovar la 
Convocatòria de les subvencions destinades a Entitats i Associacions de 
Vilanova i la Geltrú per al 2014. 
 
Atès que en el termini preceptiu les entitats indicades van lliurar la 
documentació demanada. 
 
Vistes les sol·licituds presentades per aquestes entitats i associacions i 
d’acord amb els criteris estables a les Bases i a la Convocatòria. 
 
Per tot això la Junta de Govern Local  
 

ACORDA 
 
PRIMER. Atorgar les subvencions corresponents a la convocatòria 2014 a 
les entitats i associacions en l’àmbit d’Esports, a les següents entitats i 
pels imports que s’indiquen a continuació: 
 

             ENTITAT       NIF      IMPORT   PUNTS     EXPEDIENT 
AMPA ESCOLA LLEBETX 
D'ADARRO G58712449 600,00 65 000036/2014-SUB 
AMPA ESCOLA CANIGO G58229253 600,00 65 000187/2014-SUB 
AMPA ESCOLA 
COSSETANIA G61164257 600,00 65 000178/2014-SUB 
AMPA ESCOLA  POMPEU 
FABRA G59344812 600,00 65 000145/2014-SUB 
AMPA ESCOLA EL CIM G61254165 550,00 65 000104/2014-SUB 
AMPA ESCOLA L'ARJAU G59388215 500,00 65 000037/2014-SUB 
AMPA IES VILANOVA I LA 
GELTRU (BAIX A MAR) G65375354 550,00 65 000175/2014-SUB 
ASS. ESPORTIVA 
ESCOLAR IES MANUEL DE 
CABANYES G65174898 700,00 65 000186/2014-SUB 
AMPA ESCOLA GINESTA G60187408 1.000,00 65 000183/2014-SUB 
AMPA ESCOLA SANT 
JORDI G63284277 600,00 65 000135/2014-SUB 
AMPA ESCOLA LA PAU G61705471 500,00 65 000132/2014-SUB 
AMPA COL·LEGI SANTA 
TERESA DE JESUS G59624544 550,00 65 000123/2014-SUB 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON. Desestimar la següent sol·licitud per mancar algun requisit dels 
establerts a la convocatòria. 

 
ENTITAT      NIF    IMPORT PUNTS    EXPEDIENT 

MOTO CLUB PENYA 
MOTORISTA VILANOVA G61310462 0,00  000057/2014-SUB 

 
TERCER. Imputar l’import total d’aquestes subvencions 146.950€ (cent 
quaranta-sis mil nou-cents cinquanta euros) a les següents partides: 

 
Partida  Any    Import 
33.341.48101 2014 72.723,95€ 
33.341.48101 2015 74.226.05€ 

 

CLUB HANDBOL 
VILANOVA I LA GELTRU G66014754 1.000,00 100 000189/2014-SUB 
DINAMI-K CLUB 
ATLETISME G66050204 4.000,00 100 000188/2014-SUB 
CLUB DE FUTBOL 
VILANOVA G58496217 37.000,00 73 000168/2014-SUB 
CLUB PATI VILANOVA G58242421 40.000,00 70 000117/2014-SUB 
PENYA DE RUGBI LA 
LLEGANYA G63610778 2.500,00 100 000087/2014-SUB 
FUNDACIO PRIVADA UNIO 
ESPORT BASE VNG G62543160 20.000,00 65 000059/2014-SUB 
CLUB ESPORTIU 
VILANOVA I LA GELTRU G58262858 7.000,00 65 000146/2014-SUB 
UNIO CICLISTA VILANOVA G08929002 2.300,00 65 000191/2014-SUB 
CLUB NATACIO VILANOVA G59488288 2.500,00 70 000173/2014-SUB 
CLUB NAUTIC VILANOVA G60280039 1.000,00 65 000172/2014-SUB 
CLUB ATLETISME 
ATLETESVNG.ORG G65184814 500,00 70 000171/2014-SUB 
CLUB BASQUET SAMA G61845269 8.000,00 65 000137/2014-SUB 
AGRUPACIO 
EXCURSIONISTA TALAIA G58124702 1.500,00 90 000106/2014-SUB 
CLUB TENNIS TAULA 
VILANOVA G60589454 2.600,00 70 000088/2014-SUB 
ASS. DE VOLUNTARIS 
DEL GARRAF G60598067 300,00 65 000185/2014-SUB 
CLUB BILLAR VILANOVA I 
LA GELTRU G58880030 600,00 65 000150/2014-SUB 
LLAGUTS DE LA 
CONFRARIA DE 
PESCADORS DE 
VILANOVA G64449689 300,00 65 000119/2014-SUB 
ASS. JUNTS EN ACCIO G65235723 2.000,00 65 000110/2014-SUB 
CLUB ESPORTIU ALFA G62217609 6.500,00 65 000109/2014-SUB 
TOTAL  146.950,00   



 

 

 
QUART. Aquestes entitats estaran sotmeses a les condicions generals 
que regeixen la relació entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les 
entitats que han estat objecte de subvenció, i que són: 
 
1.  Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el programa de 

mesures alternatives d’acció educativa i/o serveis en benefici de la 
comunitat per aquelles persones sancionades des de l’Ajuntament, o 
bé per aquells joves i adults que els han imposat  penes de 
prestacions en benefici de la comunitat des de l’àmbit judicial.   

 Aquesta col·laboració té el seu marc d’actuació en l’Acord de Ple de 
data 8/5/06 sobre “substitució del pagament de les sancions previstes 
als infractors de les ordenances municipals que afecten la convivència 
cívica i el rescabalament dels danys i perjudicis creats al patrimoni 
municipal per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat”.  

2.  Utilitzar la llengua catalana en tota la documentació de l’entitat seguint 
el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, aprovat per Ple el 19 de gener de 2009, que en 
l’article 25.1 estableix ”L’Ajuntament ha de fomentar la normalització 
de l’ús del català en la publicitat que faci a la via pública i en les 
activitats laborals, mercantils, publicitàries, culturals, associatives, 
esportives i lúdiques i de qualsevol altra mena d’àmbit municipal”.  

3.  L’entitat estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just 
i solidari (alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de 
relació, segons acord del Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària 
del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es recull la voluntat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus 
convenis de col·laboració. 

4.  Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la 
seva col·laboració. 

 
CINQUÈ.  L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases 
i dels presents acords. 
 
SISÈ.  Ratificar el present acord en el proper Ple.” 
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 



 

 

  12. HISENDA.  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I 
ANNEXOS D’INTERVENCIÓ REFERENT AL QUE DISPOSA LA 
LLEI 3/2004, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 4t. 
TRIMESTRE 2014. 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè un procediment  
de tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament, 
per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa 
llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de factures i un 
informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures pendents de 
pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei, afegint un annex 
amb una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què hagin  
transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives, es dóna compte al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’Intervenció corresponents al quart 
trimestre de 2014, dels organismes següents: 
 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
• Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
• Institut Municipal d’Educació i Treball 

 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una vegada informats a la 
Junta de Portaveus en data 01 d’octubre de 2014, es proposa: 
 
“Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 
d’Intervenció corresponents al quart trimestre de 2014 de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball, d’acord amb el que disposen els 
articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.” 

 
 

I N F O R M E    T R E S O R E R I A 
 
 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 



 

 

L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010), amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al quart trimestre 
natural de 2014, segons la informació resultant dels programes comptables, 
en què s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és: 

 
• Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
Data Informació Nombre factures      Import 

0      8/01/2015          1.550 6.717.000,45 € 

 
• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 

Data Informació Nombre factures     Import 

0      9/01/2015            98 295.314,11 € 

 
• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 
Data Informació Nombre Factures    Import 

   09/01/2015 78 27.121,80 € 
 

 



 

 

ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 
 

R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   Q U A R T    T R I M E S T R E  2014 
 

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

Justificant 
Data 

Entrada Data doc, Import Descripció 

F/2013/2506 02/01/2013 20/11/2012 12.276,30 HONORARIS PJTE. TÈCNIC COMPL ESCOMESA ELÈCT INTERIOR PARC AMB ACTIVITAT MASIA BARRERES II. 

F/2013/4351 31/12/2013 05/03/2013 2.395,34 ADEQUACIÓ ASCENSOR CENTRE CÍVIC LA COLLADA 

F/2014/27 05/02/2014 31/01/2014 516,00 TALLERS RESILIENT GENER 2014 

F/2014/73 31/01/2014 31/01/2014 68,51 SERVEIS DE NETEJA CENTRE CIVIC LA COLLADA: 01/12/2013 

F/2014/94 21/01/2014 05/01/2014 9.903,00 QUOTA SOCI 2014 

F/2014/235 31/01/2014 30/01/2014 509,52 SERVEIS DE NETEJA REALITZATS AL C.C. LA COLLADA 02/01/2014 

F/2014/248 18/02/2014 13/01/2014 10.756,69 QUOTA ANUAL 2014 

F/2014/264 17/02/2014 30/11/2013 206,76 MATERIAL NOVEMBRE I DESEMBRE 2013: USM I MEDI AMBIENT 

F/2014/268 17/02/2014 31/12/2013 264,13 MATERIAL DESEMBRE 2013 

F/2014/277 25/02/2014 17/02/2014 1.943,70 FIRA DE NOVEMBRE 2013: VENDA DE TIQUETS 

F/2014/283 24/02/2014 19/02/2014 18.150,00 BESTRETA NUM. 18 

F/2014/301 04/03/2014 03/05/2013 8.246,42 SERVEIS CONVENI POLICIA LOCAL ABRIL 2013 - MARÇ 2014 

F/2014/439 07/03/2014 07/03/2014 1.125,63 TIQUETS ESPAI GASTRO FIRA NOVEMBRE 

F/2014/458 17/03/2014 14/03/2014 1.474,00 DIUS 1R TRIMESTRE 2014 

F/2014/700 13/03/2014 28/02/2014 91,96 SERVEI CONTROL CARNAVAL CONSERGERIA AJUNTAMENT 28/02/14 

F/2014/780 25/03/2014 24/03/2014 18.150,00 HONORARIS BESTRETA NUM. 9 TREBALLS D'ELEMENTS CADASTRALS DEL TERME DE VNG. 

F/2014/796 07/04/2014 20/11/2013 301,60 INTERVENCIO PRESSUPOST 10/10/13 

F/2014/799 06/03/2014 23/10/2013 1.815,00 OPOSICIO RCA 267/13 DAVANT JCA 13 BCN C/ PARC DEL GARRAF SPORT AIE 

F/2014/802 09/04/2014 09/04/2014 1.040,00 IMPLEMENTACIO TALLERS PER A NENS I NENES EN SITUACIÓ VIOLENCIA DE GENERE 

F/2014/943 30/01/2014 20/01/2014 1.171,50 URBANITZACIO DEL PARC DE RIBES ROGES 2º FASE: 1R SEMESTRE 

F/2014/971 10/03/2014 28/02/2014 118,00 GENER I FEBRER: B-7874-BXP 



 

 

F/2014/1064 25/04/2014 22/04/2014 831,00 277 TIQUETS FIRA NOVEMBRE 2013 

F/2014/1083 30/04/2014 30/04/2014 60,06 SERVEIS NETEJA CENTRE CIVIC MAR 03/03/2014 

F/2014/1084 06/05/2014 02/05/2014 2.165,90 RENTAVAIXELLES 

F/2014/1085 06/05/2014 02/05/2014 10.001,51 MOBLES DE CUINA 

F/2014/1086 06/05/2014 06/05/2014 936,00 TALLERS RESILIENT PER A NENES I NENS EN SITUACIO DE VIOLENCIA DE GÈNERE: 08/04/2014 - 05/05/2014 

F/2014/1213 25/04/2014 24/04/2014 10.890,00 HONORARIS PROPOSTA 19/03/2012 

F/2014/1360 07/02/2014 01/01/2014 59,00 GENER: B-7874-BXP 

F/2014/1644 20/06/2014 17/06/2014 1.664,00 DEL 06/05/14 AL 17/06/14 

F/2014/1680 25/06/2014 19/06/2014 1.474,00 100 DIUS 

F/2014/1754 08/07/2014 01/07/2014 1.171,50 URBANITZACIO DEL PARC DE RIBES ROGES 2º FASE: 2N SEMESTRE 

F/2014/1825 07/08/2014 31/07/2014 4.621,26 Manteniment preventiu climatització juliol / Comanda 22014001655-02 

F/2014/1896 25/07/2014 15/07/2014 465,52 MATERIAL USM I CULTURA 

F/2014/1942 19/08/2014 01/05/2014 45,93 Veu / Missatges / Internet i Dades / Quotes i Descomptes a nivell de Compte 

F/2014/1943 19/08/2014 01/05/2014 32,97 Veu / Missatges / Internet i Dades / Quotes i Descomptes a nivell de Compte 

F/2014/1989 20/08/2014 01/06/2014 43,90 Veu / Missatges / Internet i Dades / Quotes i Descomptes a nivell de Compte 

F/2014/1990 20/08/2014 01/06/2014 31,41 Veu / Internet y Dades / Quotes i Descomptes a nivell de Compte 

F/2014/1993 28/07/2014 23/07/2014 1.349,15 ESTRUCTURA DE VIDRE 

F/2014/2041 18/07/2014 18/07/2014 200,00 ADJUDICACIÓ "EL FAR CENTRE D'INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA TURISTICA" 

F/2014/2186 21/07/2014 21/07/2014 80,00 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES MENORS ADEQUACIÓ LOCAL PLANTA BAIXA PER LA BANC ALIMENTS 

F/2014/2313 02/09/2014 29/08/2014 2.628,38 FACTURA TEGAR AGOST 2014 

F/2014/2315 16/09/2014 16/09/2014 200,00 LICITACIÓ PER ALIENACIÓ DIVERSES FINQUES REGISTRALS INTEGRADES EN EL PATRIMONI SÒL 

F/2014/2406 05/09/2014 31/08/2014 109,20 AGOST 2014 

F/2014/2465 30/09/2014 30/09/2014 795,87 RIBBON YMCKT-KT 300IMAGES COLOR FOR  SD260/360  

F/2014/2775 01/01/2014 05/09/2013 13.854,50 REVISIÓ IMPOST BÉNS IMMOBLES 

F/2014/2777 05/03/2014 03/03/2014 12.947,00 REVISIÓ IMPOST BÉNS IMMOBLES 

F/2014/2780 22/09/2014 22/09/2014 80,00 APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIONS DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

F/2014/2782 19/09/2014 19/09/2014 189,70 LICITACIÓ PER A L'ALIENACIÓ FINQUES REGISTRALS INTEGRADES AL PATRIMONI DEL SÒL I HABITATGE 

F/2014/3022 04/07/2014 03/07/2014 723,50 N/RF. C-5.024. REPRESENTACIÓ PROCESSAL RECURS CONTRA LRSAL. 

F/2014/3046 15/09/2014 15/09/2014 1.452,31 HISENDA: 

F/2014/3055 15/09/2014 15/09/2014 18.304,81 PROMOCIÓ ECONÒMICA 

F/2014/3057 25/07/2014 30/06/2014 813,60 JUNY 2014 

F/2014/3058 25/07/2014 30/06/2014 93,90 JUNY 2014 

F/2014/3059 30/09/2014 31/08/2014 813,60 AGOST 2014 

F/2014/3060 30/09/2014 31/08/2014 93,90 AGOST 2014 

F/2014/3117 23/07/2014 30/05/2014 690,76 COM. 2014-735 DE 070514 REPARTIMENT 2000 PÒSTERS I 2000 FLYERS "ARA DE NIT" MERCAT DEL CENTRE 



 

 

F/2014/3120 25/08/2014 29/07/2014 1.222,08 IMPRIMIR 3000 REVISTES A5 ACTIVITATS D’ESTIU 2014 

F/2014/3125 29/04/2014 25/04/2014 148,00 LLIBRE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SECRETARI 

F/2014/3163 06/08/2014 01/08/2014 2.112,02 MATERIAL D’OFICINA DEPARTAMENTS, AGOST 2014 

F/2014/3168 18/09/2014 02/09/2014 6.688,06 PERSONAL DE SUPORT MUNTATGE I DESMUNTATGE ACTES FM. 2014 

F/2014/3169 25/09/2014 02/09/2014 4.293,10 MUNTATGE I DESMUNTATGE VOT DEL POBLE PL. DE LES NEUS 

F/2014/3170 13/08/2014 31/07/2014 72,00 TAXES APARCAMENT DE VEHICLES ARTISTES DIFERENTS ACTES FM. 2014 

F/2014/3173 11/08/2014 04/08/2014 164,49 ESTADA PATRICIA GABANCHO CONVIT A LA FESTA 2014 

F/2014/3191 30/07/2014 30/07/2014 529,98 PUBLICITAT ANUNCI FESTA MAJOR I PORTA AL MEDITERRANI 

F/2014/3225 19/09/2014 31/08/2014 9.386,61 GESTIÓ ADMINISTRATIVA MULTES ANY 2014: AGOST 

F/2014/3297 11/07/2014 30/06/2014 334,95 SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS DE FUSTA I MATALASSOS DE LA DEIXALLERIA (PART 2/2: IVA) 

F/2014/3299 10/09/2014 10/09/2014 731,61 CONSUM AGOST 2014 
 
 

No consten factures o documents de conformar o aprovar en l’ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI 
VICTOR BALAGUER, ni a l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, que hagin transcorregut més de 
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 
 



 

 

 
MOCIONS 

 
Grup Municipal d’ICV 

 
 13. MOCIÓ PER DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AMB EL 
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 

 
Atès que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2, estableix la 
competència exclusiva en educació infantil a la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 
estipula: 
 

 Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer 
les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o 
culturals desfavorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i els 
requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de 
subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 

Atès que en el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2015 s’ha eliminat la partida destinada al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal, en contra del que determina la Llei d’Educació 
de Catalunya. 
 
Atès que des de l’any 2011 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les 
seves obligacions i acords signats amb les entitats municipalistes en relació 
amb el finançament de les escoles bressol municipals, primer reduint de forma 
unilateral i sense cap negociació l’aportació per a alumnes fins arribar a 
deixar-la a zero, i ara ja eliminant la partida dels pressupostos. 
 
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i les Diputacions, per tal que aquestes assumeixin part del 
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, que li pertoca a la 
Generalitat, significa la total desinhibició de les seves responsabilitats, al 
traspassar tot el finançament d’aquestes escoles bressol a fons municipals, i 
per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’Educació de Catalunya per part 
del Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que aquest mateix acord significarà per als ajuntaments una pèrdua neta 
d’ingressos, doncs els recursos que destini la Diputació al sosteniment de les 
escoles bressol (per a les escoles municipals La Baldufa i L’Escateret, al 2012 



 

 

era de 320.000 euros) els haurà de disminuir dels recursos disponibles per al 
finançament d’altres serveis o inversions municipals.  
 
El Grup municipal d’ICV proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Manifestar el desacord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per l’actitud continuada del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya de menystenir la Llei d’Educació de Catalunya i els 
acords signats amb les entitats municipalistes per al sosteniment de les 
escoles bressol municipals. 
 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el 
Pressupost del Departament d’Ensenyament per a l’any 2015 una partida 
específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de 
les escoles bressol de titularitat municipal, tal i com estipula la Llei d’Educació 
de Catalunya, d’acord amb les competències exclusives atribuïdes a la 
Generalitat de Catalunya en educació infantil en l’Estatut de Catalunya, tot 
garantint la participació acordada per la Generalitat i la representació del món 
local (ACM i FMC),  recuperant com a mínim el finançament del 2010. 
 
TERCER. Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords 
signats amb les entitats municipalistes per al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal incomplerts des de l’any 2011. 
 
QUART. Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les 
quantitats ja justificades i acceptades, relatives al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de 
Catalunya, al Consell Educatiu de Vilanova i la Geltrú i a totes les AMPA de 
les escoles bressol municipals de la ciutat.” 
 
 
Es vota la moció, amb la supressió del punt quart, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del 
PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 



 

 

“PRIMER. Manifestar el desacord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per l’actitud continuada del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya de menystenir la Llei d’Educació de Catalunya i els 
acords signats amb les entitats municipalistes per al sosteniment de les 
escoles bressol municipals. 
 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el 
Pressupost del Departament d’Ensenyament per a l’any 2015 una partida 
específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de 
les escoles bressol de titularitat municipal, tal i com estipula la Llei d’Educació 
de Catalunya, d’acord amb les competències exclusives atribuïdes a la 
Generalitat de Catalunya en educació infantil en l’Estatut de Catalunya, tot 
garantint la participació acordada per la Generalitat i la representació del món 
local (ACM i FMC),  recuperant com a mínim el finançament del 2010. 
 
TERCER. Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords 
signats amb les entitats municipalistes per al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal incomplerts des de l’any 2011. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de 
Catalunya, al Consell Educatiu de Vilanova i la Geltrú i a totes les AMPA de 
les escoles bressol municipals de la ciutat.” 
 

 
 14. MOCIÓ PER A LA IDENTIFICACIÓ I BONIFICACIÓ DELS 

PARADISTES DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS KM 0 EN 
ELS MERCATS I MERCADALS MUNICIPALS. 

 
La conscienciació ciutadana i pública per millorar el medi ambient i frenar el 
canvi climàtic generen diverses accions, entre les quals la promoció de 
l’agricultura de Km 0.  El comerç internacional contribueix al deteriorament del 
medi ambient mitjançant l’emissió, durant el seu transport, de gasos d’efecte 
hivernacle; també l’ús d’envasos i material d’embalatge creix quan el producte 
ha de fer un gran recorregut, incrementant així la proliferació de deixalles i 
residus. Des d’un punt de vista econòmic, els productes de temporada 
permeten un estalvi en els costos de producció, limitant l’ús de l’energia 
necessària.  
 
Els aliments Km 0 es caracteritzen per ser produïts, transformats i 
comercialitzats en un entorn pròxim, donant suport a un model de producció 
sostenible i local, que genera llocs de treball. A més, una agricultura de 
proximitat garanteix hàbits alimentaris més saludables amb el consum de 
productes de temporada, permet reforçar la nostra cultura gastronòmica 



 

 

i, alhora, establir lligams amb la terra i les persones que la treballen i 
comercialitzen.  
 
La promoció del consum de productes de proximitat permet crear noves 
formes d’intercanvi i cooperació entre els productors agrícoles i els 
consumidors, basades en la relació directa entre el productor i el consumidor, 
eliminant intermediaris;  la qualitat d’uns productes més sans i amb major 
aportació nutricional i l'empoderament dels productors, que són capaços de 
decidir preus més justos per als seus productes. 
 
El valor del producte Km 0 no és només en funció del seu preu sinó també del 
significat que els consumidors finals, cada cop més conscienciats i informats 
sobre les característiques de nutrició i seguretat alimentària, i que busquen 
conèixer l’origen dels productes i dels mètodes de producció, li reconeixen. La 
diferenciació del producte i augment de la satisfacció del consumidor es fan 
necessaris per recolzar una agricultura de proximitat. 
 
Als nostres mercats i mercadals hi són presents aquests productes 
d’agricultura Km 0. 
 
El grup municipal d’ICV proposa al Ple el següent acord: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. En el termini de 2 mesos, la Regidoria de Promoció Econòmica 
instal·larà a cada una de les parades dels nostres mercats i mercadals una 
senyalització per a identificar els paradistes que certifiquin, mitjançant les 
inspeccions corresponents als registres oficials (venda directa de productes 
agroalimentaris de la Generalitat, Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica i Consell Català de la Producció Integrada), que són productors 
directes dels productes agroalimentaris que comercialitzen, així com el tipus 
de sistema de producció utilitzat (tradicional, integrat i ecològic). 
 
SEGON. Bonificar en un 20% les taxes a les que estan subjectes les parades 
que compleixin aquest requisit de certificar la comercialització directa de la 
seva producció pròpia, i establir una  bonificació d’un 35% per a aquelles 
parades que a més produeixin i comercialitzin productes ecològics. 
  
TERCER. Fer arribar aquesta moció al conjunt de paradistes dels nostres 
mercats i a les associacions o organitzacions de productors agroalimentaris 
(l'Associació de Pagesos Agroecològics del Garraf, la Unió de Pagesos,...).” 
 
 



 

 

Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat 
dels presents, amb un total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots 
del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. En el termini de 2 mesos des de la creació de la “Xarxa 
Agroecològica del Garraf”, impulsada per l’Agència de desenvolupament 
comarcal NODE GARRAF, la Regidoria de Promoció Econòmica instal·larà a 
cada una de les parades dels nostres mercats i mercadals un distintiu per a 
identificar l’adhesió dels paradistes a la “Campanya de promoció i distinció 
dels productes de la terra Garraf als mercats i minoristes de la comarca” i que 
certifiquin, mitjançant les inspeccions corresponents als registres oficials 
(venda directa de productes agroalimentaris de la Generalitat, Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica i Consell Català de la Producció Integrada), 
que són productors directes dels productes agroalimentaris que 
comercialitzen, així com el tipus de sistema de producció utilitzat (tradicional, 
integrat i ecològic). 
 
SEGON. Bonificar, prèvia modificació de l’Ordenança Fiscal corresponent, en 
un 20% les taxes a les que estan subjectes les parades que compleixin aquest 
requisit de certificar la comercialització directa de la seva producció pròpia, i 
establir una bonificació d’un 35% per a aquelles parades que a més produeixin 
i comercialitzin productes ecològics. 
 
TERCER. Fer arribar aquesta moció al conjunt de paradistes dels nostres 
mercats i a les associacions o organitzacions de productors agroalimentaris 
(l’Associació de Pagesos Agroecològics del Garraf, la Unió de Pagesos, ...).” 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
 15. MOCIÓ PERQUÈ EL TOC ESDEVINGUI UN ESPAI PER A 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 
 
Els Centres Cívics i Locals Municipals són espais físics polivalents on es 
materialitzen activitats i serveis adreçats a la ciutadania.  Aquestes accions 
poden ser tant d’iniciativa municipal com col·lectiva o individual.  Els centres 
cívics han d’esdevenir espais públics que ofereixin serveis socials i culturals 
amb la pretensió de desenvolupar de manera íntegra la persona, fomentar la 
convivència i potenciar la participació ciutadana a la vida de la ciutat.  Així 
doncs, s’entenen com a servei públic municipal, orientat a la ciutadania i a les 
entitats o col·lectius, amb la finalitat d’impulsar el teixit associatiu i incrementar 



 

 

la participació i la dinamització ciutadana.  Actualment, Vilanova i la Geltrú té 
en funcionament set centres cívics o locals municipals: Can Pahissa, la 
Collada-Els Sis Camins, Mar, Molí de Vent, Sant Joan, Tacó i la Geltrú.  
Alhora, l’Ajuntament dóna suport a diferents espais on tenen seu les 
associacions de veïns, com són Sardana, Can Marquès i Centrevila. 
 
Els diversos espais acullen una àmplia diversitat de col·lectius sense ànim de 
lucre, que conformen un teixit associatiu ric i implicat en la vida associativa 
local.  Els centres cívics i locals municipals dels que disposa la ciutat 
aixopluguen l’activitat ordinària de diverses entitats que, pagant una quota 
anual, poden fer ús de les instal·lacions municipals.  Actualment, tot i que 
l’administració local sempre ofereix espai en la mesura del possible, alguns 
col·lectius comparteixen convivència en un mateix despatx, tot sincronitzant la 
disponibilitat d’agendes respectives.  Aquest fet implica –en alguns casos- la 
sobreutilització d’alguns espais i l’escassetat d’ús d’alguns altres, malgrat la 
bona voluntat en el repartiment de locals. 
 
Des de la CUP entenem que si la ciutat ja disposa d’espais insuficients perquè 
les entitats puguin desenvolupar la seva tasca, i a manca de pressupost per 
dotar el municipi de més infraestructures, l’Ajuntament ha de vetllar perquè les 
entitats sense ànim de lucre tinguin prioritat en la utilització d’espais 
municipals.  És per aquest motiu que rebutgem que el TOC sigui concebut 
com un espai destinat a les entitats vinculades a l’activitat econòmica.  
Considerem que les diverses entitats que treballen en l’àmbit econòmic, 
turístic i/o comercial poden realitzar les seves funcions en espais propis, i no 
de la ciutat, en tant que tenen com a finalitat última associar-se per fomentar 
els seus interessos econòmics.  Reconeixem el paper fonamental d’aquestes 
entitats en el foment de la promoció econòmica local i que l’Ajuntament pot 
treballar en accions conjuntes amb aquestes, ara bé, no creiem oportú que 
l’Ajuntament afavoreixi amb la cessió –tot i que sigui degudament pagada-, 
per exemple, d’espais municipals que haurien de preveure, en primer lloc, la 
cabuda d’entitats sense ànim de lucre. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

ACORD 
 
“Destinar l’ús del TOC com a espai per a entitats que no tinguin ànim de lucre, 
ni per a la pròpia entitat, ni per als seus associats, de manera que aquest 
equipament central de la ciutat sigui un espai de referència per a entitats 
culturals o socials d’interès general i no esdevingui un local per a entitats 
destinades a defensar els interessos econòmics dels seus associats.” 
 



 

 

 
Es vota la moció, la qual queda desestimada, amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CUP = 3 vots 
  Vots en contra: CiU = 9 vots 
  Abstencions: PSC (7), PP (2) i ICV (2) = 11 vots 
 
 

Grup Municipal de CiU, amb el suport del PSC, CUP i ICV 
 
 16. MOCIÓ EN RELACIÓ AMB LA VISUALITZACIÓ EN EL 

NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT DE LA CONTRIBUCIÓ 
FEMENINA. 

 
El nomenclàtor forma part de la memòria reconeguda de les ciutats, en ell hi 
figuren persones considerades rellevants per la seva contribució a la societat. 
Però en aquests reconeixements públics hi ha un clar predomini de les figures 
masculines i una molt escassa presència femenina que s’ha anat arrossegant 
al llarg del temps.  La tradició patriarcal de la nostra societat ha negat al llarg 
de la història la visibilitat a les dones, fins i tot  aquelles que han fet grans 
aportacions s’han vist invisibilitzades a les plaques dels nostres carrers, 
avingudes i places. El percentatge de noms dedicats a les dones és del tot 
desproporcionat i quan el nom d’un carrer és femení predominen les dones 
lligades a la religió catòlica i al seu santoral. Aquest és es un greuge històric 
que cal reparar.  
 
El coneixement i la transmissió de la història són elements decisius en la 
vertebració de la memòria d’un país. Que les dones esdevinguem subjectes 
històrics significa, també, que els nostres noms i les nostres gestes s’incorporin 
a la narrativa històrica del passat, del present i del futur.  
 
En l’actualitat els criteris de valoració que es tenen en compte en la Comissió  
del Nomenclàtor de la nostra ciutat són: 
 

- “Suport popular, aquelles propostes que han estat aprovades el Ple 
municipal –entès com a màxim òrgan de representació municipal-, 
aquelles altres que han estat proposades amb el suport de col·lectius o 
entitats i, en tercer lloc, les propostes que la institució municipal hagi rebut 
a través de campanyes de recollida de signatures. 

- Relació amb la ciutat, en referència a tots aquells topònims, 
emplaçaments físics, esdeveniments o denominacions populars que 
formin part de l’imaginari col·lectiu dels vilanovins i les vilanovines amb 
l’objectiu de preservar-lo. 



 

 

- Personatges rellevants de la ciutat, en referència a tots aquells 
personatges que han nascut, viscut o treballat a la ciutat; o aquells altres 
que sense haver-hi nascut, viscut o treballat guardin una relació molt 
estreta amb Vilanova i la Geltrú. 

- Relació amb els països catalans, en referència a tots aquells personatges 
històrics, esdeveniments històrics, topònims o simbologia que tingui una 
relació directa amb els territoris de parla catalana. 

- Rellevància científica, social o històrica, en referència a tots aquells 
personatges i esdeveniments que, des d’una vessant històrica, científica o 
social, tinguin una dimensió universal. En aquest cas, però, fóra bo que 
aquest tipus de nomenclatures fos consensuada i no atemptés contra els 
valors democràtics de la ciutat.” 

Malauradament, encara avui es fa necessari adoptar mesures d’acció positiva 
que compensin el greuge històric de reconeixement públic de la genealogia 
femenina, donant la rellevància que mereix la contribució de les dones en la 
construcció  del món. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Incorporar canvis en el sistema de valoració del nomenclàtor per  tal 
de fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.  Dotar-lo amb una 
mesura d’acció positiva consistent en afegir als criteris existents en l’actualitat 
un de nou de perspectiva de gènere. En aquest sentit es valoraran aquelles  
propostes que compensin el dèficit històric de visibilitat de la contribució civil de 
les dones a la societat, donant la rellevància que es mereix a aquelles 
personalitats femenines que destaquin, ja sigui en l’àmbit acadèmic, polític, 
laboral, econòmic, científic, artístic, social... 
 
SEGON. Garantir la participació d’una persona tècnica del Servei de 
Convivència i Equitat en la Comissió Municipal de treball per a la nomenclatura 
dels vials públics de la ciutat. 
 
TERCER.  Possibilitar la participació d’una representant del Casal de Dones en 
la Comissió Municipal de treball per a la nomenclatura dels vials públics de la 
ciutat. 
 
QUART. Incorporar la paritat de gènere en la composició de la Comissió del 
Nomenclàtor.” 
 
 



 

 

Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 
vots d’ICV). 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 
 17. MOCIÓ SOBRE LA REGULARITZACIÓ CADASTRAL QUE 

S’ESTÀ DUENT A TERME PER PART DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL DEL CADASTRE. 

 
En la Resolució de 9 de juny de 2014, la Direcció General del Cadastre va 
determinar els municipis en els que s’aplicava el procediment de 
Regularització Cadastral amb aplicació del 17 de juny de 2014 fins el 30 de 
desembre de 2014, i entre els quals està el nostre municipi. 
 
Aquest dies els contribuents vilanovins estan rebent les notificacions per part 
de la Direcció General del Cadastre, en els que es comunica el nou valor 
cadastral i se’ls fa pagar una taxa de 60 euros, motivada perquè no han  
efectuat les oportunes declaracions cadastrals amb motiu de reformes, 
ampliacions, etc., tot sempre segons la DGC. 
 
A Vilanova i la Geltrú es varen revisar els valors cadastrals l’any 2005, i en 
aquesta revisió cadastral no es van aflorar aquestes discrepàncies entre la 
base de dades del cadastre i la realitat de les finques de la nostra ciutat. Els 
valors establerts en aquesta revisió cadastral, evidentment, estan desfasats 
amb la realitat del mercat immobiliari actual, fet que ha obligat a aquesta 
corporació a establir una sèrie de subvencions en l'Impost de Béns Immobles 
per mitigar l’efecte d’aquesta revisió en alguns supòsits. 
 
Aquesta regularització cadastral ha estat motivada amb una finalitat purament 
recaptatòria, després que les mesures d’estabilització pressupostària han 
exhaurit els seus terminis i no per obtenir una millor base de dades que 
permeti que el sistema impositiu sigui més just, a més es carrega el seu cost  
als contribuents mitjançant la taxa de 60 euros per unitat revisada. 
 
En el cas del nostre municipi entenem que el que realment caldria fer és una 
veritable revisió cadastral que determinés uns valors cadastrals adequats a la 
realitat econòmica actual, eliminant en la mesura del possible els efectes dels 
moviments especulatius que ha provocat la sobrevaloració de les finques que 
ens ha portat a la crisi que estem patint. 
 
Per tot l'exposat demanem: 
 



 

 

1.  Que s’adeqüi el tipus impositiu de l'IBI de tal manera que els efectes 
d’aquesta regularització cadastral no recaigui sobre el conjunt dels 
contribuents. 

2.  Que no es liquidin endarreriments per IBI com a efecte d’aquesta 
regularització. 

3.  Que s’estableixi un mecanisme d’assessorament als contribuents perquè 
puguin estar informats sobre les noves valoracions i els seus efectes 
fiscals, així com dels recursos pertinents si es determina que hi ha errors 
en la valoració. 

4.  Que es promoguin les modificacions legals pertinents perquè s’obtingui un 
sistema de valoració de les finques basat en criteris que eliminin l’efecte 
especulatiu del mercat immobiliari.  

 
 
Es retira aquesta moció. 
 
 

 18. MOCIÓ RESPECTE A L’ESCOLA DE FORMACIÓ AERONÀUTICA 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Des del 1988, Vilanova i la Geltrú compta amb un centre de formació de 
mecànics de manteniment d’aviació.  Primer va estar ubicat al Centre Aeri i 
l’any 1991 va passar al Centre de Formació Ocupacional La Paperera, on 
encara està instal·lat sota el nom de l’Escola de Formació Aeronàutica de 
Vilanova i la Geltrú (EFAV). 
 
L’1 d’agost de 2008, després d’una intensa negociació tècnica i política, 
l’EFAV va aconseguir l’aprovació com a Organització de Formació de Tècnics 
de Manteniment Part 147 de referència ES.147.010. L’aprovació feia esment a 
la categoria B1.1 (motors de reacció) i B1.2 (motors de pistó). 
 
Durant el període que va des de l’1 d’agost del 2008 fins al 31 de desembre 
de 2011, l’EFAV aconsegueix l’ampliació de la llicència a les categories A1 i 
A2, així com la conversió d’A1 a A2 i d’A2 a A1, així com també la conversió 
de B1.1 a B1.2 i de B1.2 a B1.1. També aconsegueix la possibilitat de fer 
exàmens per lliure de totes les aprovacions, així com de les limitacions a les 
llicències que va imposant l’autoritat competent (AESA). 
 
L’any 2013 AESA comença una sèrie d’auditories que acaben el 2014. Fruit 
d’aquestes auditories s’estableixen una sèrie de no conformitats que l’EFAV 
ha de resoldre per continuar mantenint la llicència. 
 



 

 

La falta d’entesa entre AESA i l’EFAV culmina el passat mes d’agost amb 
l’inici del procés de suspensió de l’aprovació com a Organització de Formació 
Part 147. 
 
L’onze de desembre, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú publica una nota de 
premsa en la que el seu títol principal diu: L’Agència Estatal de Seguretat 
Aèria resol favorablement el procediment de suspensió cautelar sobre. A 
continuació hi ha un segon títol que diu: L’Escola de Formació Aeronàutica 
ha superat les exigències demandades per l’Agència Estatal. La nota 
explica que el contenciós amb AESA ja s’ha acabat i que pot continuar 
impartint la formació B1.1. Ho fa amb un to eufòric i optimista, i dóna a 
entendre que el bon treball de l’EFAV ha fet guanyar el contenciós que 
s’estava lliurant amb AESA.  
 
Consultant, però, la pàgina d’AESA respecte les organitzacions que 
imparteixen formació de tècnics de manteniment d’aeronaus, hi ha l’anotació 
següent:  
 

ATENCIÓN: La aprobación como organización de formación 147 de 
la Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova i la Geltrú 
(EFAV) queda limitada exclusivamente a la realización de cursos 
(formación y exámenes) de la subcategoria B1.1. La limitación 
objeto de medidas provisionales es efectiva desde el 04-12-2014. 

 
Davant de la nota d’AESA, consultem la web de l’EFAV on, i a la seva pàgina 
principal, trobem la definició següent: En l’actualitat l’EFAV està autoritzada 
per l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) i d’acord amb la Part 
147 de la Normativa EASA, en fer la formació bàsica de la subcategoria 
B1.1 “Avions amb motor turbina”. 
 
Però en el segon nivell de la pàgina web de l’EFAV diu literalment: L’EFAV 
està homologada per l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) per a 
impartir la formació que es requereix en l’obtenció de la L.M.A. de la 
categoria A (subcategories A1 i A2) i de la categoria B1 (subcategories 
B1.1 i B1.2). 
 
Davant de la contradicció entre el que diu a la pàgina web de l’EFAV i el que 
diu la pàgina d’AESA, consultem directament amb AESA i ens confirma que 
l’EFAV tan sols pot impartir la B1.1 i que no hi pot haver cap tipus d’examen 
que no sigui dels alumnes que estan cursant la B1.1. També ens remarca que 
són mesures provisionals i que van ser comunicades per escrit a l’EFAV a 
finals de novembre o principis de desembre. 
 



 

 

Creiem, doncs, que la nota de premsa que treu l’Ajuntament, i que està 
redactada amb un to victoriós i optimista, amaga la realitat que, de manera 
provisional, ens suspenen la possibilitat d’impartir cursos de formació de la 
B1.2; de l’A1 i de l’A2 i la conversió de la B1.1 a B1.2, i de la B1.2 a la B1.1. 
Així mateix, també, la conversió de l’A1 a A2 i de l’A2 a l’A1. Igualment també 
es suspèn la possibilitat d’exàmens per lliure. 
 
Per això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
1.  Fer arribar a tots els Grups Municipals d’aquesta Corporació l’ofici o 

resolució que AESA ha enviat a l’EFAV i que dóna suport a la nota 
explicitada en la pàgina web d’AESA.  

 
2.  Informar en la propera Comissió Informativa de quins són els passos que 

s’estan realitzant per recuperar la llicència obtinguda l’any 2008 i en quin 
moment estan les negociacions. 

 
3.  Demanar responsabilitats tècniques i politiques per haver perdut (encara 

que sigui de manera provisional) les homologacions de formació i 
d’exàmens per lliure, amb el cost econòmic i d’imatge que això té i per 
haver autoritzat a publicar una informació esbiaixada que amagava una 
realitat i portava a engany. 

 
 
Es fa una votació separada dels tres punts de la moció, la qual queda 
aprovada en la seva totalitat. 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
S’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots 
del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
 
S’aprova amb els vots a favor dels grups del PSC (7), PP (2), CUP (3) i ICV 
(2), amb un total de 14 vots, i els vots en contra del grup de CiU (9). 
 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 
S’aprova amb 12 vots a favor dels grups del PSC (7), CUP (3) i ICV (2); els 
vots en contra del grup de CiU (9) i les abstencions del grup del PP (2). 
 



 

 

 
PREGUNTES 

 
 

19. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV AMB RELACIÓ A LA 
CALEFACCIÓ A LA BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 
TORRANDELL. 

 
 
El grup municipal d’ICV retira aquestes preguntes. 
 
 

 20. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• Sobre el pressupost municipal del 2015. 
 
El grup municipal de la CUP retira aquesta pregunta referent al 
pressupost municipal. 

 
• Sobre l’Eixample Nord. 
 
• Sobre els recents fets relacionats amb el feixisme a la nostra ciutat. 

 
 

 21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
 

• Sobre el personal de l’IMET. 
 
 
 

URGÈNCIA 
 
 
22. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL DE 13.01.2015, DE 
RECONEIXEMENT PER PART DE L‘AJUNTAMENT DE LA 
SITUACIÓ D’EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITAT DELS 
TREBALLADORS D’ICVSAM QUE VAN SER TRASPASSATS DE 
L’AJUNTAMENT A AQUESTA EMPRESA MUNICIPAL. 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
 
 



 

 

ACORD 
 

“ÚNIC. RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de gener 
de 2015, el qual diu textualment: 
 
“Ateses les negociacions sindicals en relació amb la dissolució de l’Empresa 
Municipal ICVSAM i la integració d’aquesta entitat a l’EPEL Neàpolis, es 
considera necessari aclarir la situació dels treballadors municipals que per 
acord del Ple de 7 de maig de 2001 van passar de l’AJUNTAMENT a l’entitat 
mercantil municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM 
(ICVSAM), que es considera que ha de ser d’excedència per incompatibilitat. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“Reconèixer als treballadors de l’AJUNTAMENT que van passar a ICVSAM 
per acord del Ple del 7 de maig de 2001 la situació d’excedència per 
incompatibilitat. 
 
Relació de treballadors: 
 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxx.” 
 
 
 
En primer lloc es vota la urgència de la proposta i queda aprovada pel vot 
unànim dels presents, amb un total de 23 vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 
2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
Havent estat aprovada la urgència, es passa a votar el contingut de la 
proposta, que també s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots 
d’ICV). 
 



 

 

 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

 
Grup Municipal de la CUP 
 
19 de novembre 2014 
 
1) Historial cronològic i nom dels responsables de tots els casos 

urbanístics que hagin acabat amb expropiació en els darrers 10 anys 
a la nostra ciutat. 

 
En una Comissió Informativa en la qual van sol·licitar aquesta informació se'ls 
hi va fer arribar els informes jurídics de cadascuna de les expropiacions. 
De tota manera, a la propera Comissió Informativa es tractarà novament 
aquesta pregunta. 
 
2)  Informació completa i detallada dels costos que ha tingut el procés 

participatiu i el concurs d’idees al Barri de Baix a Mar. 
 
Primera part del procés participatiu del Port: 
 
- Impressió dels díptics (Gràfiques el Campanar – comanda d’urgència)   1.249,93 €  
- Bustiada a tota la ciutat (Tegar):                                                               1.079,96 €  
- Plafons exposició (Cartronatges el Tigre):                                                     435,60 € 
- Fotocòpies (Servei de Reprografia Ajuntament):                                            66,10 € 

 
   TOTAL                                                                                                2.831,59 €  
 
 
Segona part del Procés de participació del Passeig Marítim i la Plaça del Port: 
 
(Previsió) 
 
- Premis i Estudi de detall i projecte Urb.                                                   124.630,00 €  
- Debat Participatiu                                                                                         17.257,02 € 
- Exposició i maqueta                                                                                     13.590,00 € 
 
  TOTAL                                                                                                        155.477,02 €  
 
 
 



 

 

Grup Municipal d’ICV 
 
27 de novembre 2014 
 
A la resposta a les preguntes 314-13482/10 a 314-13520/10 fetes pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa al Parlament de Catalunya en relació amb les poblacions que 
havien superat el valor paramètric de nitrats establerts pel Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, enumera les poblacions que l’han superat entre 
les quals consta Vilanova i la Geltrú. 
 

• Quins dies durant l’any 2014 es varen superar els valors 
paramètrics de nitrats en Vilanova i la Geltrú i en quina mesura, 
per sobre de 50mg/l ?  

 
Companyia d’Aigües tant sols disposa de la informació de les xarxes que ella 
gestiona, de la que estan excloses les xarxes privades.  
 
Amb tot, es pot afirmar que a les xarxes d’abastament d’aigua de consum 
humà gestionades per Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, NO s’ha 
superat cap dia de l’any 2014, els valors paramètrics dels nitrats per sobre de 
50 mg/l. 
 

• Quines són les mesures que s’han pres per solucionar-ho? 
 
La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, no ha pres cap mesura perquè 
no li ha fet falta solucionar cap problema relacionat amb els nitrats a les seves 
xarxes d’abastament d’aigua de consum humà, en no superar-se els límits 
permesos de 50 mg/l. 
 

 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
17 de desembre 2014 
 
El 19/09/2014 es va publicar al BOPB el plec de clàusules administratives 
per a l’alienació de diverses finques registrals integrades al patrimoni 
municipal del sòl. 
 
- Quin és l’estat actual del procés? 
 
- Quantes ofertes s’han rebut? Per quines finques? 
 



 

 

- Informació sobre l’obertura d’ofertes. 
 
En resposta a les tres primeres preguntes hem de dir que el procediment ha 
quedat totalment desert, perquè no s’ha presentat cap licitador per cap finca. 
 
- En cas d’acceptar una oferta i fer l’alienació, s’ha d’aprovar per Ple 

Municipal? 
 
Les eventuals adjudicacions s’haurien fet per acord de la JGL. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22.45 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


