
 

 

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-i-la-geltru-01-02-2016/ 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2016 

 
Acta núm. 2 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 1 de febrer de 2016, 
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: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU)  
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
CARMEN REINA PADILLA (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
 
SECRETARI GENERAL  
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 



 

 

INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
La Sra. ARIADNA LLORENS (CiU) s’incorpora a la sessió quan s’està tractant 
el punt número 2 de l’ordre del dia. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
  
 Secretaria General 
 
   1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de 18 de gener de 2016. 
 
 

JUNTA GENERAL COMPANYIA D’AIGÜES 
 
  2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de Junta 

General de 2 de novembre de 2015. 
  3. Aprovació del PAIF 2016 modificat. 
  4. Aprovació de la contractació del director gerent de la Companyia 

d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
DICTÀMENS PLE: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,  
SEGURETAT I HISENDA 

 
   
 ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
  
 Tresoreria 
 
  5. Aprovació de la modificació d’Ordenances Fiscals. 
 
 Intervenció 
 
  6. Aprovació, si escau, de la proposta de pressupost per a l’any 2016. 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
  
 ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 Participació 
 
  7. Aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de Ple de 02.11.2015, 

d’aprovació de la creació d’una Comissió de seguiment del Projecte de la 
Façana marítima.  (Exp. 273/2015-PAR) 

 
 ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 Serveis Socials 
 
  8. Convalidar l’acord de la Junta de Govern Local de 19.01.2016, 

d’autorització de la despesa dels encàrrecs de gestió vigents al Consorci 
de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2016. (Exp. 
16/2016-SSO) 

 
 Salut 
 
  9. Convalidar l’acord de la Junta de Govern Local de 19.01.2016, 

d’autorització de la despesa dels encàrrecs de gestió vigents al Consorci 
de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2016. (Exp. 
1/2016-SAL) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 

 
 10. Ratificació del Decret de l’Alcaldia de 24.12.2015, d’aprovació de la 

liquidació de l’encàrrec de gestió a PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SAM, de les Fires 2015 (Blauverd i Fira de Novembre). (Exp. 
246/2015-DES) 

 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

 
 Serveis Socials 
 
11. Donar compte al Ple dels indicadors socials 4t. trimestre de l’any 2015. 

(Exp. 29/2016-SSO) 
 



 

 

URGÈNCIA 
 
11 BIS. Aprovació, si escau, de la rectificació d’errors materials del segon Text 

refós del Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no 
urbanitzable de Vilanova i la Geltrú. 

 
 

MOCIONS 
 

 Grup Municipal de C’s 
 
12. Moció per a la millora de la mobilitat de l’alumnat a les escoles amb USE.  
13. Moció per a l’ampliació de serveis i oficina de l’OMIC. 
14. Moció perquè s’atenguin les reclamacions dels veïns del barri de la 

Collada-Sis Camins i s’esmenin les deficiències que els afecten. 
  
 Grup Municipal d’ERC 
 
15. Moció de reconeixement a la Sra. Raimunda Bosquet. 
16. Moció d’adhesió a la commemoració del 120è. aniversari de Charlie 

Rivel.  
 
 Grup Municipal de la CUP 
 
17. Moció per a la promoció dels treballs de recerca de batxillerat sobre 

temes locals. 
18. Moció per a la creació d’un servei de cura d’infants durant la realització 

de determinats actes institucionals. 
 
 Grups Municipals d’ERC i la CUP, amb el suport de SOM VNG 
 
19. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de 

la Conca de l’Ebre. 
  
 Grup Municipal del PP 
 
20. Moció sobre el deute i finançament de la Generalitat amb l’Ajuntament. 
 
 Grup Municipal del PSC 
 
21. Moció per la “Crida per la Igualtat al Món Municipal”. 
22. Moció sobre els acords de la conferència sobre el canvi climàtic de París 

2015. 
 



 

 

 Grup Municipal de SOM VNG 
 
23. Moció de condemna a la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar la 

Sentència exculpatòria de l’Audiència pels fets de 15 de juliol de 2011. 
 
 PREGUNTES 
 
24. Pregunta del Grup Municipal de C’s sobre el dèficit de quiròfans a 

l’Hospital Residència Sant Camil. 
 
25. Preguntes del Grup Municipal d’ERC:   

� Sobre el vandalisme a la ciutat. 
� Sobre l’auditoria del deute municipal. 

 
26. Preguntes del Grup Municipal de la CUP:  

� Sobre la fiscalització del contracte de recollida de residus i neteja viària. 
� Sobre la contaminació atmosfèrica de Componentes Vilanova i 

l’actuació de l’Ajuntament al respecte. 
 
PRECS 

 
 
 SECRETARIA GENERAL 
 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 18 DE 
GENER DE 2016. 

 
Es vota l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del dia 18 de gener de 2016, 
la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 vots a favor 
(5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 
del PP). 
 

 
JUNTA GENERAL COMPANYIA D’AIGÜES 

 
 

  2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ DE JUNTA GENERAL DE 2 DE NOVEMBRE DE 2015. 

 
Es vota l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta General de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú de 2 de novembre de 2015, la qual s’aprova 
per unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots a favor (6 vots de CiU, 5 
del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG  i 2 del PP). 



 

 

 
  3. APROVACIÓ DEL PAIF 2016 MODIFICAT. 

 
Es proposa a la Junta General l’aprovació del Programa Anual d’Actuació, 
Inversions i Finançament (PAIF) per a l’exercici 2016, aprovat pel Consell 
d’Administració en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2016. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
Vots a favor:  CiU (6), PSC (5), C’s (2), PP (1) i les senyores OLGA ARNAU 
SANABRA i ADELAIDA MOYA TAULÉS, del grup municipal d’ERC = 16 vots 
 
Abstencions: CUP (5), SOM VNG (2) i la Sra. QUETI VINYALS 
FLORENCIANO i el Sr. JORDI MEDINA ALSINA, del grup municipal d’ERC = 
9 vots 
 

  4. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL DIRECTOR GERENT 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El director gerent de la Companyia ha demanat la jubilació a partir dels 63 
anys, l’octubre passat. El Consell d’administració de l’1 de desembre de 2015, 
va acordar iniciar els tràmits de la seva jubilació i els de la cobertura de la 
vacant amb convocatòria pública d’un contracte d’alta direcció per a aquesta 
plaça. 
 
Per cobrir aquesta vacant s’ha realitzat la corresponent convocatòria pública i 
selecció de personal, de la que ha quedat seleccionat el Sr. xxxxxxxxxx, que 
actualment presta els seus serveis a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú com a cap de Producció i es troba en situació de poder accedir al 
càrrec de forma immediata. 
 
Vist que el Sr. xxxxxxxxxxxxxx compleix amb els requeriments de capacitat i 
formació requerits pel contracte d’alta direcció com a director gerent. 
 
Vist que les despeses generades per la contractació d’alta direcció estan 
previstes al pressupost de l’empresa. 
 
De conformitat amb la proposta del Consell d’Administració de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, aquesta Junta General aprova el següent 
 

ACORD 
 



 

 

“S’acorda la contractació, amb la modalitat de contracte d’alta direcció, de 
caràcter indefinit, del Sr. xxxxxxxxxxxxxx, amb la categoria de Director Gerent 
de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, amb efecte del 2 de febrer 
de 2016, amb l’horari i el salari previstos al contracte annex. 
 
� Atribucions: 

 
El gerent de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú tindrà les funcions 
següents: 

.-  La direcció de la gestió ordinària de l’empresa, impulsant i coordinant 
els recursos, actuacions i programes assignats a l’empresa i fent 
complir els acords i objectius de la Presidència, del Consell 
d’Administració i de la Junta General. 

.-  Dirigir el personal de la societat i representar la societat en les relacions 
amb els diferents òrgans civils i administratius. 

 
� Apoderament: 
 

Al gerent de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú se li confereixen 
els següents apoderaments: 

 
1. La convocatòria, negociació i signatura de tot tipus de contracte, a 
excepció dels que facin referència a béns immobles, tant de caire civil o 
mercantil, relacionats amb les finalitats socials, que no sobrepassin la 
quantitat de 18.000 Euros en els contractes de subministrament i serveis, i 
de 50.000 Euros en els contractes d’obres, donant-ne compte al proper 
Consell d’Administració. 
 
2. El seguiment i execució dels projectes acordats pel Consell 
d’Administració o Junta General, prèvia l’oportuna contractació, adjudicació 
i altres tràmits necessaris per a la liquidació de les obres, serveis o 
subministraments relacionats amb els mateixos. 
 
3. L’administració, en la forma més àmplia del patrimoni social, conservant-
lo o defensant-lo, inclús mitjançant l’exercici de tota classe d’accions, així 
com de dret, recursos i ingressos que per qualsevol concepte poguessin 
correspondre. 
 
4. L’alienació del patrimoni, tant per venda, permuta o cessió, com per 
qualsevol altre procediment que tendeixi als fins socials i, en general, 
qualsevol acte que impliqui disposició de domini; però, en tot cas, actuant 
amb caire de mera execució de l’acord de la Junta General. 
 



 

 

5. La contractació laboral del personal necessari en cas de substitució o 
interinatge laboral, o per raons d’urgència, sempre que no excedeixi d’un 
any. 
 
6. Exercitar tota classe d’accions o excepcions, en judicis i fora d’ells, 
davant tota classe de tribunals d’ordre civil, penal, social, econòmic o 
contenciós administratiu de qualsevol instància i davant corporacions, 
autoritats o contra particulars, en reclamacions o defensa dels béns, drets i 
accions de l’entitat, en el ben entès que quan els litigis versin sobre la 
propietat de béns immobles o drets reals, per a l’exercici de la present 
facultat serà necessari acord inicial de la Junta General. 
 
7. Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus 
en qualsevol tipus d’Entitats de Crèdit i Estalvi, Bancs, inclòs el d’Espanya i 
la resta de Bancs, Institucions i Organismes Oficials, fent tot el que la 
legislació i la pràctica bancària permetin, i efectuar pagaments. 
 
8. La contractació menor prevista als Estatuts de la Companyia d’Aigües 
d’acord amb la legislació vigent. 

 
� Remuneració: 
 

El/la gerent/a de Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú tindrà la 
següent remuneració: 
 
Retribució bruta anual: El sou comprèn una retribució bàsica de 55.000 €, 
més un complement anual fins el 10% en concepte de compliment 
d’objectius, a determinar anualment pel Consell d’Administració.” 
 
 

CONTRACTE DE TREBALL PER A PERSONAL D’ALTA DIRECCIÓ 
 
Vilanova I la Geltrú, a ............... de .................................. de ................... 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, la senyora Neus Lloveras i Massana, en qualitat de presidenta del 
Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, amb 
CIF A63610851, amb compte de cotització empresarial a la Seguretat Social número 
08144677344, amb domicili social situat al carrer del Col·legi, 38, de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona), actuant en nom i representació de la mateixa. 
 
I de l’altra el senyor xxxxxxxxxxxxxx, i amb domicili a carrer xxxxxxxxxxx, actuant en 
nom i interès propis, amb capacitat legal per a la celebració d’aquest acte. 
 



 

 

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per establir aquest 
contracte d’alta direcció i, 
 
MANIFESTEN: 
 
Que és desig d’ambdues parts subscriure un contracte mitjançant el qual el senyor 
xxxxxxxxxxxxxx es vinculi a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, en 
endavant «l’empresa contractant», a partir de la data que s’indica, mitjançant una 
relació laboral de caràcter especial d’alta direcció, contracte indicat que es regularà 
per les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera. El contracte d’alta direcció que es formalitza iniciarà la seva vigència amb 
efectes del 2 de febrer de 2016. 
 
Segona. L’objecte del contracte serà la realització, per part del senyor xxxxxxxxxxxx, 
a l’empresa contractant, de les funcions pròpies de director gerent, desenvolupant 
totes aquelles tasques que tant directament com indirectament es troben 
relacionades amb l’esmentat càrrec. 
 
Tercera. Com a contrapartida a la realització dels treballs d’alta direcció que se li 
assignen, el senyor xxxxxxxxxxxxx percebrà la següent retribució: 55.000 €. anuals 
bruts, dividits en 14 pagues, més un complement anual fins el 10% en concepte de 
compliment d’objectius, a determinar anualment pel Consell d’Administració. 
 
De la mateixa es deduiran les corresponents càrregues fiscals i socials que 
corresponguin abonar al senyor xxxxxxxxxxxxxxx, així com les demés exaccions 
legals. 
 
Quarta. Durant la vigència del present contracte, el senyor xxxxxxxxxxxxxxx no podrà 
prestar cap mena de serveis a qualsevol altra empresa o entitat, sigui quina sigui 
l’activitat a la que aquestes es dediquin, sense autorització expressa i per escrit de 
l’empresa contractant. 
 
Cinquena. Donat que en el moment de subscriure el present contracte, el senyor 
xxxxxxxxxxxx es trobava realitzant a l’empresa contractant les funcions de Cap de 
Producció, pròpies d’un contracte de treball ordinari, ambdues parts acorden deixar 
aquest en suspens mentre subsisteixi la relació especial que ara es pacta. Una 
vegada extingida aquesta, excepte que la seva motivació sigui un acomiadament 
declarat procedent, el senyor xxxxxxxxxxxxx podrà optar per reprendre la dita relació 
laboral ordinària suspesa, sense perjudici de la indemnització meritada com a 
conseqüència de l’extinció de la d’alta direcció. 
 
Si aquesta relació laboral es reprèn, el senyor xxxxxxxxxxxxx tindrà dret a que se li 
reconegui l’antiguitat meritada durant el temps que ocupi la plaça de director gerent. 
 
Sisena. La durada del present contracte s’estableix amb caràcter indefinit. 
 



 

 

Setena. No obstant l’establert a la clàusula anterior, es pacta un període inicial de 
prova de 3 mesos. 
 
Vuitena. En el cas de que el senyor xxxxxxxxxxxxx decidís donar per extingit 
voluntàriament el present contracte, haurà d’avisar a l’empresa amb una antelació 
mínima de 3 mesos. 
 
En cas d’incompliment, haurà d’abonar a aquella, en concepte d’indemnització, 
l’import de la remuneració corresponent a la durada del període incomplert. 
 
Novena. Si l’extinció contractual deriva de la voluntat de l’empresa fent ús de la 
facultat de desistir dels serveis de l’alt càrrec, aquesta haurà d’avisar al mateix amb la 
mateixa antelació que ve reflectida a la clàusula vuitena. 
 
Desena. Amb independència de l’anterior, en el suposat de desistiment per part de 
l’empresa, aquesta no abonarà cap indemnització al senyor xxxxxxxxxxxx, atès que, 
de conformitat amb la clàusula cinquena, es podrà incorporar al seu antic lloc de 
treball a l’empresa. 
 
Onzena. Si el senyor xxxxxxxxxxxxxxxx fos acomiadat disciplinàriament de la 
societat, i tal decisió fos reconeguda improcedent o nul·la pels Jutjats competents, 
aquest percebrà, si l’opció final fos l’abonament de la indemnització en lloc de la 
readmissió, una suma equivalent a 20 dies per any de servei amb el topall de 12 
mensualitats). 
 
Dotzena. En tot allò no pactat en el present contracte s’estarà al que estipula el Real 
Decreto 1382/1985, d’1 d’agost, regulador de la relació laboral especial d’alts càrrecs 
i en les normes concordants. 
 
I com a prova de la seva conformitat amb la totalitat anteriorment esmentada, 
ambdues parts signen el present contracte al lloc i la data assenyalades a 
l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 20 vots 
  Abstencions: CUP = 5 vots 
 



 

 

 
PLE 

 
DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I 
HISENDA 

 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
  

  5. TRESORERIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
D’ORDENANCES FISCALS. 

 
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 31 de desembre de 2015 es 
van publicar els acords d’aprovació definitiva de les modificacions de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016, que van entrar en vigor en data 1 de 
gener de 2016. 
 
Atès que pel Departament de Promoció Econòmica es proposa la rebaixa del 
15% de les quotes mensuals de les Taxes dels mercats ambulants (Central, 
Mar i la Collada-Sis Camins) de l’Ordenança Fiscal Número 19. 
 
Atès que l’entitat gestora dels equipaments esportius La Piscina i Complex 
esportiu Parc del Garraf ha detectat que al text definitivament aprovat i publicat 
al BOP no es van recollir correctament algunes de les seves propostes de 
modificació de tarifes. 
 
Vistos els informes del Departament de Gestió Tributària i d’Intervenció, una 
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 25 de gener de 
2016, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 
Número 19, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis 
de mercats. 

 
El text de la modificació d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 1 de la 
present proposta. 

 
SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex 2 (Utilització de les 
instal·lacions esportives municipals per a la pràctica de l’esport i com a espais 
polivalents) de l’Ordenança Fiscal Número 29, Ordenança reguladora dels 
Preus públics municipals. 



 

 

 
El text de la modificació d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 2 de la 
present proposta. 

 
TERCER. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies hàbils 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. 
 
En cas de no produir-se 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 al dia següent d’aquesta publicació i 
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 

 
ANNEX  1 

 

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per prestació de serveis de mercats 

 
Article 7è.   Quotes. 
 
Es modifica el redactat de les bonificacions del Número 1 del Mercat del Centre 
i del Mercat de Mar, i es fixen les noves tarifes mensuals dels mercats 
ambulants (Central, Mar i la Collada-Sis Camins) incloses en el Número 4, 
Taxes per utilització dels serveis de mercat: 
 
4. Taxes  per utilització dels serveis de mercat      
 
 

MERCAT DEL CENTRE 
(Mercat públic) 

1. (...)  
  

Els nous titulars de parades gaudiran d’una bonificació de les taxes 
regulades en aquest número, en els percentatges següents:  

- 50% el primer any d’ocupació. 
- 25% el segon any d’ocupació. 

Per gaudir de les bonificacions els nous titulars hauran d’acreditar haver 
participat, no més enllà d’un any abans de l’ocupació, en un programa 
que es realitzi pel servei de foment per a l’ocupació als Mercats 



 

 

 
 

MERCAT DE MAR 
 

1. (...)  
 
Els nous titulars de parades gaudiran d’una bonificació de les taxes 

regulades en aquest número, en els percentatges següents:  
- 50% el primer any d’ocupació. 
- 25% el segon any d’ocupació. 
Per gaudir de les bonificacions els nous titulars hauran d’acreditar haver 
participat, no més enllà d’un any abans de l’ocupació, en un programa 
que es realitzi pel servei de foment per a l’ocupació als Mercats 
Municipals, per tal d’afavorir polítiques que serveixin per a la promoció i 
desenvolupament dels mercats, promogut o participat per l’Ajuntament. 
Així mateix, en aquests dos anys de bonificació, no se’ls hi aplicarà el 
recàrrec del 50 per 100 recollit en el punt 3.b), ocupacions temporals, 
d’aquest article. 

 
 

MERCAT AMBULANT  CENTRAL 
 

Drets d’ocupació de les parades, utilització dels seus serveis i reserva de 
lloc. 
 Euros 
1. Quota per metre lineal o fracció per mes en els dies de mercat 

setmanal: 
 

Fruita i verdura ........................................................................ 10,85 
Altres llocs de venda ............................................................... 15,65 

(...)  
 
 

MERCAT AMBULANT LA COLLADA - ELS SIS CAMINS 
 

 Euros 
Quota per metre lineal o fracció de parada per mes en els dies de 

mercat setmanal ........................................................................ 
 

10,11 
 
 

Municipals, per tal d’afavorir polítiques que serveixin per a la promoció i 
desenvolupament dels mercats, promogut o participat per l’Ajuntament. 
Així mateix, en aquests dos anys de bonificació, no se’ls hi aplicarà el 
recàrrec del 50 per 100 recollit en el punt 3.b), ocupacions temporals, 
d’aquest article. 



 

 

MERCAT  AMBULANT - MAR 
 

 Euros 
Quota per metre lineal o fracció de parada per mes en els dies de 

mercat setmanal ........................................................................ 
 

10,11 
 
 
 

ANNEX  2 
 

Ordenança fiscal núm. 29 Preus públics 

 

OF 26 - Annex 2 
Utilització de les instal·lacions esportives 
municipals per a la pràctica de l’esport i com 
espais polivalents 

 
5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL PARC DEL GARRAF: 
 
Es modifiquen les tarifes següents i s’afegeix el número (4): 

 
 
 
 

Abonaments Mensuals per utilització d’ambdues instal·lacions amb el mateix 
abonament: 

 

Matrícula 
(1) 

Tot el 
dia 

Matins i 
caps de 
setmana

Migdia 
(2) 

(...) 
Quota jove (de 16 a 25 anys) 46,28 29,75 --- --- 
(...)     
Segon familiar major 16 anys 46,28 --- --- --- 
Tercer familiar 25,14 --- --- --- 
Quart familiar --- --- --- --- 
Bono aturats + 1 any 40,90 20,66 --- --- 
Tarifa Plana cap de família 46,28 86,71 --- --- 
Quota empreses  46,28 24,71 --- --- 
Quota Agents Policials 46,28 24,71 --- --- 
Baixa temporal ---   9,91 --- --- 
Aturats (4) 46,28 28,93 --- --- 
(...)   



 

 

(4) Aturats que no compleixen les condicions per gaudir de la bonificació del 
50%. 

(...) 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 
2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
 
  6. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE 

PRESSUPOST PER A L’ANY 2016. 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
  
 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 

  7. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
DE L’ACORD DE PLE DE 02.11.2015, D’APROVACIÓ DE LA 
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE 
DE LA FAÇANA MARÍTIMA.  (EXP. 273/2015-PAR) 

 
Atès que en data 2 de novembre de 2015, el Ple de la corporació va aprovar 
constituir una Comissió de seguiment del projecte de la Façana Marítima de 
Vilanova i la Geltrú, on hi ha representació dels membres del Consell 
Assessor de Baix a Mar. 
 
Atès que la Confraria de Pescadors, entitat amb gran solera en el nostre 
municipi i directament vinculada a la comunitat marítima, ha sol·licitat poder 
formar part de la Comissió de seguiment del projecte de la Façana Marítima. 
 
Atès que l’Associació Comerç de Mar ha sol·licitat poder formar part de la 
Comissió de seguiment del projecte de la Façana Marítima. 
 
Atès que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC, mostra alguna dificultat 
per poder assistir a totes les convocatòries, s’ha arribat a l’acord de convidar-
los únicament a les convocatòries que siguin necessàries. 
 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
-   Acord del Ple de 2 de novembre de 2015. 
-   Articles 4.1.a) i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local. 
 
Per tot això, aquest Ple de la corporació aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Modificar la Constitució de la Comissió de seguiment del Projecte 
de la Façana Marítima de Vilanova i la Geltrú, on hi ha representació dels 
membres del Consell Assessor de Baix a Mar. 
 
SEGON.  La Comissió estarà formada per:  

� El regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient. 
� Un responsable del Port de Vilanova i la Geltrú. 
� El/la director/a de Serveis Urbanístics de l’Ajuntament. 
� El/la cap de servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament. 
� Un membre designat per cada un dels grups polítics amb representació 

municipal que formi part de la Comissió Informativa de Territori i Espai 
Urbà. 

� 2 membres designats per l’Associació de Veïns del Barri de Mar i/o el 
col·lectiu de Baix a Mar. 

� Un membre designat per la Confraria de Pescadors de Vilanova i la 
Geltrú. 

� Un membre designat per l’Associació Comerç de Mar. 
� Un representant del Departament de Participació Ciutadana de 

l’Ajuntament. 
� Actuarà com a convidat un membre arquitecte, en representació del 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC. 
 

TERCER. Comunicar aquest acord a les persones interessades. 
 
QUART. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 



 

 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 
2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

  8. SERVEIS SOCIALS. CONVALIDAR L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 19.01.2016, D’AUTORITZACIÓ DE LA 
DESPESA DELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ VIGENTS AL 
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A L’ANY 2016. (EXP. 16/2016-SSO) 

 
Vista la proposta de la regidora de Serveis Socials i Salut, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD 

 
Convalidar l’acord de Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2016, 
relatiu a autoritzar i disposar la despesa dels encàrrecs de gestió vigents al 
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016, el 
qual literalment diu: 
 
“Relació de fets 

El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú està portant a 
terme els següents programes de Serveis Socials que l’Ajuntament li ha 
encarregat a través de les comandes de gestió corresponents: 



 

 

- Desenvolupament i gestió de l’atenció a la dependència, encarregat 
pel Ple de data 31 de juliol de 2006, i concretat en acords de la Junta 
de Govern Local de data 29 de maig de 2007 (procés implementació 
Llei dependència). 

- Encomana coordinació de programes de serveis socials, aprovada 
per acord de Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2012. 

- Gestió del programa de professionals de referència per a persones 
amb dependència (antic PRODEP), aprovada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 29 de maig de 2007. 

- Gestió dels àpats a domicili, acordat en el Ple de data 5 de novembre 
de 2007. 

- Gestió, provisió i prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària, 
encarregat pel Ple de data 3 d’octubre de 2005. 

- Desenvolupament, recerca i gestió del catàleg de recursos necessaris 
per desenvolupar el programa de mesures educatives i prestacions en 
benefici de la comunitat, encarregat per acord del Ple de data 31 de 
juliol de 2006. 

- Gestió del Pla Local d’Inclusió Social de Vilanova i la Geltrú, 
encarregat per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 
2010. 

L’Ajuntament ha d’autoritzar l’aportació econòmica al Consorci de Serveis a 
les Persones per al desenvolupament i execució dels serveis encomanats 
durant l’any 2016 per gestionar les aportacions mensuals a partir del mes de 
gener.  

S’adjunta informe de la cap de Serveis Socials en relació amb la distribució de 
l’aportació i la urgència d’aquest acord. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local; el Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de bases del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, dels Serveis Socials de 
Catalunya i demés normativa concordant.  
 
La Junta de Govern Local  ACORDA: 
 
“PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa de les encomanes de gestió vigents 
al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016, 
per un import d’1.335.000 € (un milió tres-cents trenta-cinc mil euros). 



 

 

 
SEGON. Fer efectiu aquest import en 12 pagaments mensuals de 111.250 € 
cada un, corresponents als mesos de gener a desembre de 2016 
inclusivament, prèvia presentació de les factures corresponents. 
 
TERCER. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a les següents partides del 
pressupost de despeses vigent: 
 
1. Partida 35.2313.25004: 649.000 €, per al desenvolupament i gestió de 

l’atenció a la dependència, i la coordinació de programes de serveis 
socials. 

2. Partida 35.2312.25001: 46.000 €, per a la gestió del programa de 
professionals de referència per a persones amb dependència. 

3. Partida 35.2312.25003:  547.000 €, per a la gestió dels àpats a domicili i 
prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària. 

4. Partida 35.2311.25000: 43.000 €, per al desenvolupament, recerca i gestió 
del catàleg de recursos necessaris per desenvolupar el programa de 
mesures educatives i prestacions en benefici de la comunitat. 

5. Partida 35.2313.25002: 50.000 €, per a la gestió del Pla Local d’Inclusió 
Social de Vilanova i la Geltrú. 

 
QUART. Convalidar aquest acord en el proper Ple.  
 
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del 
recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 
 
SISÈ. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de 
la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 



 

 

actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 
2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

  9. SALUT. CONVALIDAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 19.01.2016, D’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA 
DELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ VIGENTS AL CONSORCI DE 
SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
L’ANY 2016. (EXP. 1/2016-SAL) 

 
Vista la proposta de la regidora de Serveis Socials i Salut, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD 

 
Convalidar l’acord de Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2016, 
relatiu a autoritzar i disposar la despesa dels encàrrecs de gestió vigents al 
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016, 
de gestió, provisió i prestació de part dels tallers d’educació per a la salut, el 
qual literalment diu: 
 
“Relació de fets 
 
El Consorci de Serveis a les Persones desenvolupa tasques i gestiona 
programes de Salut que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha encarregat a 
través de l’encomana de gestió corresponent: 
 

- Gestió, provisió i prestació de part dels tallers d’educació per a la salut, 
encarregat pel Ple de data 12 de desembre de 2005.  

 
L’Ajuntament ha d’autoritzar l’aportació econòmica al Consorci de Serveis a 
les Persones per al desenvolupament i execució dels serveis encomanats 
durant l’any 2016 per gestionar les aportacions mensuals a partir del mes de 
gener.  
 
S’adjunta informe del cap de Salut en relació amb la distribució de l’aportació i 
la urgència d’aquest acord. 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
D’acord amb les facultats que reconeix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local; el Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de bases de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i demés normativa concordant.  
 
La Junta de Govern Local  ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa de les encomanes de gestió vigents 
al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016, 
per un import de 30.000 € (trenta mil euros), per al desenvolupament i 
execució durant l’any 2016 dels serveis encarregats per l’Ajuntament a les 
encomanes de gestió següents: 
 

- Gestió, provisió i prestació de part dels tallers d’educació per a la salut, 
encarregat pel Ple de data 12 de desembre de 2005. 

 
SEGON. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 34.3113.2279900 del 
pressupost de despeses prorrogat. 
 
TERCER. Fer efectiu aquest import en 12 pagaments, corresponents als 
mesos de gener a desembre de 2016, la quantitat de 2.500€ (dos mil cinc-
cents euros), prèvia presentació de les factures corresponents.  
 
QUART. Convalidar aquest acord en el proper Ple. 
 
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del 
recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 



 

 

 
SISÈ. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de 
la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 
2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
 10. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. 

RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 24.12.2015, 
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’ENCÀRREC DE 
GESTIÓ A PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, DE LES 
FIRES 2015 (BLAUVERD I FIRA DE NOVEMBRE). (EXP. 
246/2015-DES) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 24 de desembre de 2015, l’Alcaldessa va dictar el decret següent: 
 

“Relació de fets 
 
1. Ates què el Ple de l’Ajuntament en data 13 d’abril de 2015, va acordar 
l’encàrrec de la gestió de la Fira Blauverd (Fira ambiental i del mar) de 
Vilanova i la Geltrú, que es va celebrar els dies 6 i 7 de juny de 2015 a 
l’empresa municipal Promoció Industrial Vilanova SAM ( PIVSAM), el qual 
es va regular mitjançant conveni (que s’adjunta). 
 
2. Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 2 de juny de 2014 va acordar 
l’encàrrec de la gestió de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, per 
aquell any i prorrogable d’any a any a l’empresa municipal Promoció 
Industrial Vilanova SAM (PIVSAM). 
 
3. Atès que en l’apartat econòmic d’ambdós convenis s’estableix que en 
acabar les fires, PIVSAM presentarà a la intervenció municipal, un estat de 
la liquidació de la gestió econòmica realitzada. 



 

 

 
4. Vistes les liquidacions del tancament de les dues fires presentada per 
PIVSAM. 
 
5. Atès que per Decret de l’alcaldia de data 22 de juny de 2015 es va 
delegar a la Junta de Govern Local l’atribució del desenvolupament de la 
gestió econòmica municipal. 
 
6. Vista la necessitat de procedir a l’aprovació de les liquidacions 
presentades per PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, de 
l’encàrrec de gestió de la fira Blauverd, aprovat pel Ple de la Corporació en 
data 13 d’abril de 2015, de l’encàrrec de gestió de la Fira de Novembre, 
aprovat pel Ple de la Corporació en data 2 de juny de 2014,  les 
aportacions i compensacions necessàries, abans del tancament de l’any 
natural i a tenor de la no celebració de la Junta de Govern Local 
assenyalada per al dia 29-12-2015. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
II.- RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
III.- Article 14.1 i 14. 2 de la Llei 30/1992, 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Per això, RESOLC: 
 
“PRIMER. AVOCAR a favor de l’alcaldia la competència k) relativa al 
desenvolupament de la gestió econòmica municipal delegada a la Junta de 
Govern Local mitjançant Decret núm. 000160/2015-SEC, de data 22 de 
juny de 2015, únicament als efectes de les aprovacions que es contenen 
en el present decret. 
 
SEGON. Aprovar la liquidació presentada per PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SAM, de l’encàrrec de gestió de la fira Blauverd, aprovat pel 
Ple de la Corporació en data 13 d’abril de 2015, que s’annexa al present 
acord i que té un superàvit de DEU MIL TRES-CENTS NORANTA-SET 
EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIM (10.397,61€). 
 

       B.I.     IVA   TOTAL 
DESPESES EXTERNES 22.937,45 2.944,51 26.260,85 
Conveni PIVSAM 10.000,00  10.000,00 
TOTAL DESPESES 32.937,45  36.260,85 
FACTURACIÓ 
EXPOSITORS   3.335,06 333,51 3.668,57 
APORTACIÓ PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  20.000,00   



 

 

APORTACIÓ MEDI 
AMBIENT 20.000,00   
TOTAL INGRESSOS 43.335,06 333,51 3.668,57 
SUPERÀVIT/DÈFICIT 10.397,61   

    
    

 
TERCER. Aprovar la liquidació presentada per PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SAM, de l’encàrrec de gestió de la Fira de Novembre, aprovat 
pel Ple de la Corporació en data 2 de juny de 2014, que s’annexa al 
present acord, i que té un dèficit de QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (41.457,98 €)  
 

  B.I. IVA TOTAL 

Despeses proveïdors  
FN 2015 

176.077,48 33.688,20 209.765,68 

Despeses proveïdors 
Saló del carnaval 

21.316,23 3.732,30 25.048,53 

TOTAL DESPESES 197.393,71 37.420,50 234.814,21 

        

Facturació expositors 
FN 2015 

150.935,73 15.194,72 166.130,45 

Aportació Municipal  
(Prom. Econom.) 

40.000,00   40.000,00 

Aportació Municipal 
(Comunicació) 

5.000,00   5.000,00 

TOTAL INGRESSOS 195.935,73 15.194,72 211.130,45 

SUPERAVIT 
/DEFICIT 

-1.457.98 
 

-22.225,78 -23.683,76 

PIVSAM DIRECCIÓ 
(TÈCNICA I 
COMERCIAL) 

-40.000,00   -63.683,76 

SUPERÀVIT/ 
DÈFICIT 

-41.457,98      

 
 
QUART. Fer una aportació a PIVSAM de QUARANTA MIL euros (40.000 
€) amb càrrec a la partida 10.4311.2279901 de Fires, corresponent a 
l’encàrrec de gestió de la Fira de Novembre de 2015. 



 

 

 
CINQUÈ. Aprovar la compensació dels saldos resultants entre les 
liquidacions de la Fira Blauverd i la Fira de Novembre 2015. 
 
SISÈ. Aprovar la liquidació global de la gestió de les fires 2015 (Fira 
Blauverd i Fira de Novembre) per un import resultant de TRENTA-UN MIL 
SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (-31.060,37). Aquest 
import anirà a càrrec del pressupost  municipal de l’any 2016. 
 

  B.I. 

LIQUIDACIÓ FIRA 
BLAUVERD  

10.397,61 

LIQUIDACIÓ FIRA DE 
NOVEMBRE 

-41.457,98 

TOTAL -31.060,37 

 
 
SETÈ. Ratificar aquest acord en el proper Ple Municipal. 
 
VUITÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar 
des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva 
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu 
serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit 
recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
NOVÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del 
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar 
els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes 
aquelles actuacions de l’Ajuntament  i dels organismes que en depenen. El 
seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
DESÈ. Notificar el present acord als interessats.” 

 
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 



 

 

 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
“ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 24 de desembre de 2015, per 
aprovar la liquidació de l’encàrrec de gestió a Promoció Industrial Vilanova, 
SAM de les fires 2015 (Blauverd i Fira de Novembre).” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM 
       VNG (2) i PP (1) = 20 vots 
   Abstencions:   CUP = 5 vots 
 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 

11. SERVEIS SOCIALS. DONAR COMPTE AL PLE DELS 
INDICADORS SOCIALS 4t. TRIMESTRE DE L’ANY 2015. (EXP. 
29/2016-SSO) 

 
Relació de fets 
 
1. Atesa la moció aprovada pel Ple en data 6 d’octubre de 2014, la qual 
literalment diu: 
 

“MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS 
INDICADORS SOCIALS. 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a 
Catalunya com a conseqüència de la crisi econòmica perllongada que 
patim i una quarta part de la població catalana es troba en risc de pobresa.  
Els ajuntaments, com a administració més propera, hem hagut de fer i fem 
front a aquesta situació que està esdevenint estructural per a moltes 
famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora 
en els indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem 
veient caure i patir a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des 
de la nostra administració local i també col·lectivament, com a ciutat i 
ciutadania, per respondre el més eficientment a les situacions de 
vulnerabilitat socials actuals i les possibles futures. 
 



 

 

Atès que 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 un procediment de 
tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament i 
que cada trimestre aquest Ple rep aquesta informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha 
respondre a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a 
fer un bon exercici d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els 
grups polítics i la ciutadania, la demanda i diagnosi social el més ajustada 
possible a la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: sol·licituds 
mensuals rebudes d’atenció als serveis socials, serveis educatius i 
ocupacionals; tipologia de les demandes; nivell de resposta i resolució; així 
com els recursos econòmics i humans destinats.” 
 

2.  Atès que en compliment de l’esmentada moció s’han elaborat els següents 
indicadors socials que s’annexen al present acord: 
 

- Dades serveis socials quart trimestre 2016 

- Dades IMET 

 
Fonaments de dret 
 
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, i Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del quart 
trimestre de l’any 2016, que s’adjunten a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DADES SERVEIS SOCIALS - QUART TRIMESTRE 2015 
   
ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES     

     

Activitat EBAS   Oct. Nov. Des. 

Número d’expedients amb intervenció 595 610 495 
Número de persones tractades  1631 1708 1292 
Nombre d’expedients oberts i reoberts 174 159 119 
Nombre d’expedients tancats  152 144 162 
     
Prelaboral - persones ateses  83 122 57 
     

ECONOMAT SOCIAL Oct. Nov. Des.  

Famílies usuàries 563 590 596  

Persones ateses 1.716 1.806 1.822  

de les quals, són menors 712 760 759  

Kg. aliments distribuïts 32.221 30.286 38.363  
 
Principals problemàtiques detectades en l'atenció social 

octubre-desembre   

INGRESSOS INSUFICIENTS  519   

MALALTIA FÍSICA CRÒNICA  287   

DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS  281   

SENSE INGRESSOS  204   

ATUR SENSE SUBSIDI  200   

ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ  194   

HABITATGE ALTRES  135   

DEUTES  89   

DIFICULTATS APRENENTATGE ESCOLAR  82   
INDICIS TRASTORNS MENTALS 
PSICOLÒGICS  79   

     

SERVEIS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA    
     

Usuaris de cada servei Oct. Nov. Des.  

Servei Nadó 16 19 18  
Servei Racó del Menut 33 30 30  
Centres Oberts 142 151 153  
Servei mesures alternatives       

Casos nous joves 6 5 1  
Casos nous adults 0 1 7  



 

 

   

SERVEIS DEPENDÈNCIA I GENT GRAN    

     

Servei Oct. Nov. Des.  

Servei Atenció Domicili        
Usuaris 152 151 154  

Hores servei 2.308 2.372 2.321  
Neteja de la llar        

Usuaris 63 72 74  
Hores servei 472 486 528  

Àpats a domicili        
Usuaris 28 32 33  

Àpats servits 712 811 782  
         
Menjador Can Pahissa        

Usuaris 47 45 41  
Àpats servits 1.142 1.102 1.118  

         
Teleassistència - usuaris 1.037 1.043 1.098  

   
  

AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA SOCIAL   
     

 Octubre-desembre 

Núm. d'AJUTS     
Subministraments 200 49,6%   
Habitatge 39 9,7%   
Altres ajuts 164 40,7%   
TOTAL ajuts 403     
 
 
     
Import AJUTS     

Subministraments 18.222 29,9%   
Habitatge 29.387 48,3%   
Altres ajuts 13.273 21,8%   

TOTAL import 60.882     
 

 

 



 

 

INDICADORS SOCIALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) 

ANY
INDICADORS

EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL

152 731 234 470 761 417 270 425 429 404 514 317
VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF

17,7 16,01 17,58 15,86 17,4 15,69 17,17 15,32 16,47 14,65 15,77 13,89

INDICADORS
EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL

327 240 122 90 464 486 644 517 83 449 66 568
VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF

15,42 13,59 17,8 16,95 18,22 17,4 18,64 17,8 18,55 17,82 18,21 17,66

* El tant per cent és superior al 100% al cobrir-se llocs de treball d'ofertes de mesos anteriors

Nombre bonificacions 
Escola Conservatori 
Municipal de Música 
Mestre Montserrat 

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

30,30%

desembre

69,23%

Nombre bonificacions 
Escola Municipal d'Art i 

Disseny 

Nombre consultes 
rebudes a l'IMET

índex d'atur

Grau d'inserció borsa 
de treball de l'IMET

1 del 5% / 1 del 10 % / 1 del 20%
% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

20%

5

5,56% 9,52%

102,44% *

NOMBRE TOTAL
(CURS 2014-2015)

octubre

NOMBRE TOTAL
(CURS 2015-2016)

3

NOMBRE TOTAL
(CURS 2015-2016)

Nombre consultes 
rebudes a l'IMET

índex d'atur

12

NOMBRE TOTAL
(CURS 2014-2015)

5

Nombre bonificacions 
llars municipals (La 

Baldufa i L'Escateret)

juliol

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

març

3  del 10% / 2 del 20%

gener febrer

27,78%

72,22%

setembre

15%28,57%

764

3 al 100% (alumnes amb notes del 100%)

NOMBRE TOTAL
(CURS 2014-2015)

13

NOMBRE TOTAL
(CURS 2015-2016)

12 al 50% (8 de la Baldufa i 4 de l'Escateret)

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

NOMBRE TOTAL
(CURS 2014-2015)

3

9

938

Nombre ajudes menjadors 
escolars.

NOMBRE TOTAL
(CURS 2015-2016) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

2 (sol·licituds) 2 sol·licituds amb % en funció de la renda

Nombre bonificacions 
Escola Formació 

Aeronàtica de Vilanova i 
la Geltrú

NOMBRE TOTAL
(CURS 2015-2016) % AJUTS / OBSERVACIONS 

NOMBRE TOTAL
(CURS 2014-2015)

148 al 30% / 482 al 50% / 308 al 100%

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

2 del 20% / 1 del 35% / 10 del 50%

1 del 35% / 4 del 50%

% AJUTS / OBSERVACIONS 

9 al 50% (5 de la Baldufa i 4 de l'Escateret)

105 al 30% / 393 al 50% / 266 al 100%

Grau d'inserció borsa 
de treball de l'IMET

juny

novembre

2015  (Dades a 31 de desembre)
abril maig

20,83%

agost

55,56%

 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 
 
 
 



 

 

URGÈNCIA 
 
11 BIS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ D’ERRORS 

MATERIALS DEL SEGON TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL I 
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL SÒL NO 
URBANITZABLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 21 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va adoptar el 
següent acord: 
 

“PRIMER.- Verificar el segon Text refós del Pla Especial i catàleg de 
masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, que 
incorpora el compliment de les prescripcions contingudes en l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de juny de 2015, 
d’acord amb l’informe tècnic favorable del Cap del servei d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 
present acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament 
diligenciat, que inclou el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació, per triplicat i en suport informàtic i en format de tractament de 
textos, per a la seva publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats que consten a 
l’expedient. 
 
QUART.- Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via 
administrativa, no procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la 
possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra 
l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves competències. 
 
CINQUÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 

 
II.- No obstant, una vegada tramès el referit segon Text refós verificat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva conformitat, s’han 
observat determinats errors materials en el moment de la composició del 
document, segons consta a l’informe del cap del Servei d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient, el qual presenta el següent contingut literal: 



 

 

 
- Antecedents: 
 
1. En sessió de 4 de maig de 2015 el Ple de l’Ajuntament acordà la verificació 

i tramesa a la CTUB del Text refós del Pla especial i catàleg de masies i 
cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú (PEM), en 
compliment de l’acord de la CTUB, d’aprovació definitiva de 6 de novembre 
de 2014. 

 
 Entre d’altres requeriments de l’esmentat acord, aquest Text refós 

complimentava la prescripció de suprimir la possibilitat de divisió 
horitzontal. 

 
2. De conformitat amb l’acord de 10 de juny de 2015 de la CTUB, de retornar 

a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’expedient del PEM, per tal de 
complimentar les prescripcions derivades de l’informe de l’OTAA referents 
als aspectes ambientals del PEM, i les prescripcions relatives a les fitxes 
10, 21 i 25; es redactà un segon Text refós del Pla especial i catàleg de 
masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de VNG, complimentant les 
prescripcions mencionades i algunes errades materials i contradiccions 
detectades, incorporant un nou article 35 de la Normativa anomenat 
Condicions ambientals, i fent les esmenes oportunes a les fitxes 
corresponents. 

 
 Aquest segon Text refós del PEM fou verificat pel Ple de l’Ajuntament en 

sessió de data 21/12./2015, i posteriorment tramès a la CTUB per al tràmit 
corresponent. 

 
3. Amb posteritat a la tramesa a la CTUB d’aquest segon Text refós del PEM, 

s’ha detectat que, per una errada material, s’hi han tornat a incloure els 
paràgrafs eliminats en el 1er. Text refós corresponents a la prescripció de 
suprimir la possibilitat de divisió horitzontal. Així mateix, s’ha vist que a 
l’índex del document no s’ha inclòs la referència al nou article 35, 
incorporat a la normativa del PEM. 

 
 De tot el qual se’n desprèn que les errades materials detectades es 

corresponen a la inclusió dels paràgrafs eliminats en el 1er. Text refós 
corresponents a la prescripció de suprimir la possibilitat de divisió 
horitzontal, i en concret a: 

 
1- El darrer paràgraf de l’article 19.a (pàg. 16). 
2- L’antepenúltim paràgraf dels Criteris bàsics de l’Annex 1 (pàg. 27) 
3- L’apartat D dels Paràmetres de l’Annex 1 (pàg. 28) 
4- Columna D de la Taula avaluadora de l’Annex 1 (pàg. 29) 



 

 

 
I a la no inclusió a l’índex del document del nou article 35, incorporat a la 
normativa del PEM. 
 
Vist el qual s’informa: 
 
Que l’esmena de les errades materials detectades consisteix en la supressió 
en el segon Text refós del PEM de: 
 

� El darrer paràgraf de l’article 19.a (pàg. 16). 
� L’antepenúltim paràgraf dels Criteris bàsics de l’Annex 1 (pàg. 27) 
� L’apartat D dels Paràmetres de l’Annex 1 (pàg. 28) 
� La columna D de la Taula avaluadora de l’Annex 1 (pàg. 29) 

 
I la inclusió a l’índex del document del nou article 35, incorporat a la normativa 
del PEM. 
 
De tot el qual s’informa als efectes de poder procedir a la rectificació, per Ple, 
de les errades materials detectades en el 2n.Text Refós del Pla Especial i 
Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
En conseqüència, a la vista de l’exposat en dit informe, cal procedir a la 
rectificació dels errors materials observats en el segon Text refós del Pla 
especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons el 
qual les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 
 
2.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol). 
 
3.- L’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els 
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes 
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 



 

 

 
4.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim 
local, en relació amb l’article 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. D’acord amb l’article 
114.3 k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el referit acord requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Per tot l’exposat, vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la rectificació d’errors materials observats en el segon Text 
refós del Pla Especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable 
de Vilanova i la Geltrú, verificat pel Ple de l’Ajuntament de data 21 de 
desembre de 2015, d’acord amb l’informe del cap del Servei d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient. 
 
Segons el referit informe, l’esmena d’errors materials consisteix en: 
 

� El darrer paràgraf de l’article 19.a (pàg. 16). 
� L’antepenúltim paràgraf dels Criteris bàsics de l’Annex 1 (pàg. 27) 
� L’apartat D dels Paràmetres de l’Annex 1 (pàg. 28) 
� La columna D de la Taula avaluadora de l’Annex 1 (pàg. 29) 

 
I la inclusió a l’índex del document del nou article 35, incorporat a la normativa 
del PEM. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 
present acord, juntament amb el Text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament de 
data 21 de desembre de 2015, incorporant la rectificació dels errors materials 
detectats, degudament diligenciat, que inclou el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació, per duplicat i en suport informàtic i en 
format de tractament de textos, per a la seva publicació en el DOGC i 
consegüent executivitat. 
 
TERCER. Notificar el present acord als interessats que consten a l’expedient. 
 
QUART. Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, 
no procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat 
d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra l’acord definitiu 



 

 

que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
en el marc de les seves competències. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
 
Es vota en primer lloc la urgència de la proposta, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del 
PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
A continuació es vota la proposta, la qual també s’aprova per unanimitat, amb 
un total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 

 
MOCIONS 

 
 Grup Municipal de C’s 

 
12. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT DE L’ALUMNAT 

A LES ESCOLES AMB USE. 
 

En Vilanova i la Geltrú existen varias escuelas catalogadas como “Unitat de 
Suport a l’Educació per a alumnes amb necessitat d’atenció especial” (USE). 
 
Estas unidades acogen alumnos que requieren una atención singular, 
alumnos que requieren de una especial atención que abarca más allá del 
horario escolar. 
 
Por esta singularidad, el traslado de estos alumnos de casa a la escuela y 
viceversa es en la mayoría de las ocasiones más complicado que en la 
mayoría de los centros docentes. 
 
Tal y como es conocido, en nuestro municipio se reservan plazas de 
aparcamiento en la vía pública para personas con movilidad reducida según 
unas especificaciones determinadas, pero no se reservan plazas de 
aparcamiento que tengan por objetivo facilitar el transporte de los alumnos en 
las inmediaciones de las escuelas con USE. 



 

 

 
Por estos motivos el grupo municipal de Ciutadans-C’s de Vilanova i la Geltrú 
propone el siguiente 

ACUERDO: 
 

“Instar al Gobierno municipal a reservar en las inmediaciones de las escuelas 
con USE plazas de aparcamiento reservado, para los vehículos que 
transporten a estas escuelas a alumnos acogidos en esas unidades, 
entendiendo que el número de aparcamientos se establecerá según las plazas 
de USE de cada escuela, y limitadas en un horario que comprenderá los 15 
minutos anteriores y posteriores de la entrada a la escuela o a actividades 
extraescolares.” 
 
 
Es proposa una transacció, que és acceptada pel ponent de la moció. 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
   Vots a favor: CIU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2) i PP (1) = 
     18 vots 
   Abstencions. CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
En Vilanova i la Geltrú existen varias escuelas catalogadas como “Unitat de 
Suport a l’Educació per a alumnes amb necessitat d’atenció especial” (USE). 
 
Estas unidades acogen alumnos que requieren una atención singular, 
alumnos que requieren de una especial atención que abarca más allá del 
horario escolar. 
 
Por esta singularidad, el traslado de estos alumnos de casa a la escuela y 
viceversa es en la mayoría de las ocasiones más complicado que en la 
mayoría de los centros docentes. 
 
Tal y como es conocido, en nuestro municipio se reservan plazas de 
aparcamiento en la vía pública para personas con movilidad reducida según 
unas especificaciones determinadas, pero no se reservan plazas de 
aparcamiento que tengan por objetivo facilitar el transporte de los alumnos en 
las inmediaciones de las escuelas con USE. 
 
Por estos motivos el Pleno del Ayuntamiento aprueba el siguiente  



 

 

 
ACUERDO: 

 
“Instar al Gobierno municipal a estudiar las necesidades de reservar en las 
inmediaciones de las escuelas con USE plazas de aparcamiento reservado, 
para los vehículos que transporten a estas escuelas a alumnos acogidos en 
esas unidades, entendiendo que el número de aparcamientos se establecerá 
según las plazas de USE de cada escuela, y limitadas en un horario que 
comprenderá los 15 minutos anteriores y posteriores de la entrada a la 
escuela o a actividades extraescolares.” 
 

 
13. MOCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DE SERVEIS I OFICINA DE L’OMIC. 

 
La OMIC, oficina municipal de atención al consumidor, es un servicio creado a 
partir de la Ley 26/1984, en la que se establecen sus funciones y 
competencias, entre ellas la de información y asesoramiento a los 
consumidores y usuarios, así como el trámite de denuncias. 
 
En su actividad, recogida y documentada en la última memoria de la OMIC 
podemos constatar que, en un solo año, se atienden cerca de 2.000 
expedientes y reportan a favor de sus ciudadanos, alrededor de 40.000 euros 
en concepto de reclamaciones que gracias a estas operaciones la oficina ha 
podido solventar. 
 
Esta oficina tiene, por tanto una actividad muy importante y unos resultados 
mas que satisfactorios, pero el personal y la infraestructura con la que cuenta 
es del todo insuficiente. 
 
Hemos podido conocer de la existencia de un presupuesto para la ampliación 
de la OMIC de años atrás, cuyo importe no superaba los 40.000 euros, y 
teniendo en cuenta que los recursos municipales se obtienen de los tributos 
de los ciudadanos, esta inversión se amortizaría totalmente en tan solo un 
año, teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos. 
 
Además, la ampliación de la OMIC puede mejorar o ampliar servicios, como la 
Junta Arbitral de Consumo o la capacidad de inspección, con el cobro de la 
correspondiente tasa en caso de incidencia, mejorando así la calidad de los 
servicios de la ciudad y la confianza del consumidor en Vilanova i la Geltrú. 
 
Por los motivos anteriormente expuestos, el Grupo Municipal de Ciutadans de 
Vilanova i la Geltrú propone el siguiente 
 

ACUERDO: 



 

 

 
“PRIMERO. Instar al Gobierno municipal a iniciar la ampliación y mejora de la 
oficina de la OMIC, para adecuarla a las necesidades actuales de la ciudad. 
 
SEGUNDO. Dotar a la oficina de la OMIC de más personal para facilitar la 
gestión y la ampliación de servicios al ciudadano.” 

 
 
Es proposa una transacció, que és acceptada pel ponent de la moció. 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
   Vots a favor: CIU (6), PSC (5), C’s (2) = 13 vots 
   Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
   Abstencions. ERC (4) i PP (1) = 5 vots 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
La OMIC, oficina municipal de atención al consumidor, es un servicio creado a 
partir de la Ley 26/1984, en la que se establecen sus funciones y 
competencias, entre ellas la de información y asesoramiento a los 
consumidores y usuarios, así como el trámite de denuncias. 
 
En su actividad, recogida y documentada en la última memoria de la OMIC 
podemos constatar que, en un solo año, se atienden cerca de 2.000 
expedientes y reportan a favor de sus ciudadanos, alrededor de 40.000 euros 
en concepto de reclamaciones que gracias a estas operaciones la oficina ha 
podido solventar. 
 
Esta oficina tiene, por tanto una actividad muy importante y unos resultados 
mas que satisfactorios, pero el personal y la infraestructura con la que cuenta 
es del todo insuficiente. 
 
Hemos podido conocer de la existencia de un presupuesto para la ampliación 
de la OMIC de años atrás, cuyo importe no superaba los 40.000 euros, y 
teniendo en cuenta que los recursos municipales se obtienen de los tributos 
de los ciudadanos, esta inversión se amortizaría totalmente en tan solo un 
año, teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos. 
 
Además, la ampliación de la OMIC puede mejorar o ampliar servicios, como la 
Junta Arbitral de Consumo o la capacidad de inspección, con el cobro de la 



 

 

correspondiente tasa en caso de incidencia, mejorando así la calidad de los 
servicios de la ciudad y la confianza del consumidor en Vilanova i la Geltrú. 
 
Por los motivos anteriormente expuestos, este Pleno del Ayuntamiento 
aprueba el siguiente 
 

ACUERDO: 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno municipal a iniciar la ampliación y mejora de la 
oficina de la OMIC, para adecuarla a las necesidades actuales de la ciudad, 
en función de la disponibilidad presupuestaria. 
 
SEGUNDO. Dotar a la oficina de la OMIC de más personal para facilitar la 
gestión y la ampliación de servicios al ciudadano.” 
 
 

14. MOCIÓ PERQUÈ S’ATENGUIN LES RECLAMACIONS DELS 
VEÏNS DEL BARRI DE LA COLLADA-SIS CAMINS I S’ESMENIN 
LES DEFICIÈNCIES QUE ELS AFECTEN. 

 
Atendiendo a las peticiones de los vecinos, y debido a la multitud de veces 
que estos se han puesto en contacto con el equipo de Gobierno, Ciutadans-
C’s Vilanova expone: 
 
La Collada - Els Sis Camins, barrio de Vilanova i la Geltrú, constituye un barrio 
periférico surgido en nuestra ciudad para dar vivienda en forma de segunda 
residencia, antes de su urbanización hace algo más de veinte años; con una 
superficie de 0,69 Km2, 1.700 viviendas y aproximadamente 4.000 habitantes.  
 
Históricamente la construcción de las viviendas en este barrio fue por iniciativa 
propia, antes de la urbanización del barrio, al margen de cualquier criterio y 
norma urbanística que regulase el ordenamiento y aprovechamiento de los 
espacios, generó y creó lo que a la vista de todos son, algunas de ellas, calles 
donde las dimensiones de la calzada y las aceras (aceras por llamarlas de 
algún modo, ya que no reúnen las condiciones para definirlas como tales) son 
muy estrechas. 
 
En las últimas semanas, los representantes de Ciutadans-C’s Vilanova i la 
Geltrú mantuvimos encuentros con la asociación de vecinos de La Collada-Sis 
Camins. Recogimos las propuestas que nos trasladaron en relación con las 
principales carencias y necesidades del barrio. 
 
Traemos a la consideración del Pleno Municipal diversos problemas que 
afectan al barrio de la Collada Sis Camins y que nos han sido trasladadas por 



 

 

sus vecinos. La solución para algunas de esas cuestiones vienen siendo 
demandadas por el vecindario desde hace años. 
 
Es más que evidente el mal estado en el que se encuentra esta zona y la 
dejadez que sufren el vecindario (en su mayoría personas mayores y 
niños/as). La imagen que presentan las calles es lamentable: con un asfaltado  
degradado, tramos de acera sin pavimentar, aceras demasiado estrechas y 
ocupadas por postes tanto de alumbrado como de telefonía que imposibilitan 
el paso de peatones y les obliga a bajar a la calzada con los carros de la 
compra, los coches de bebés o sillas ruedas, con el consiguiente riesgo que 
esto supone, bandas sonoras en mal estado, baldosas de las aceras rotas 
levantadas por los árboles, socavones y alcantarillado bajo nivel. Además, 
existe una falta de limpieza notable, a lo que se suma una ineficaz evacuación 
de aguas cuando llueve y como consecuencia calles que se inundan, algunas 
aceras se convierten en grandes charcos con la lluvia e impiden a los vecinos 
incluso salir de sus casas sin riesgo a ser ‘regados’ por los coches que 
circulan sobre el agua acumulada, situación que afecta incluso a 
discapacitados que viven en la zona. 
 
Desde la Asociación de vecinos reclaman una actuación de 
acondicionamiento  en diversas calles del barrio, afectadas casi el 90% de 
ellas por alguno de los motivos mencionados anteriormente, tales como: C/ 
Córdoba, C/ García Lorca, C/ Talaia, C/ Rasot, Av. de la Torre del Vallès, por 
mencionar alguna. Cabe destacar la Av. de Rocacrespa,  que es la arteria 
principal que une al barrio de la Collada-Sis Camins con el resto del núcleo 
urbano, es el “eje vertebrador” del barrio y una de las más afectadas.  En la 
actualidad esta calle presenta un estado deplorable y lamentable, dado que no 
se ha llevado a cabo una actuación de conservación continua. Cabe recordar 
que durante el periodo de obras para la urbanización del barrio colindante, 
Fondo de Somella, ésta fue la vía de acceso diario de paso de camiones y 
vehículos pesados, provocando con ello el deterioro más agravante de la 
calzada. La Avenida Rocacrespa es la vía más utilizada, no sólo por el 
vecindario sino por la mayoría de turistas alojados en el Camping Vilanova 
Park; la gran mayoría utilizan la bicicleta como medio de transporte para cubrir 
sus necesidades cotidianas, y se ven obligados a circular por el asfalto debido 
al mal estado de las aceras que no disponen de rampas de accesibilidad que 
faciliten su uso, o por la carencia de carril bici. A esto hay que sumarle el 
número de personas con discapacidad que como único medio de transporte 
usan sillas de ruedas manuales y/o eléctricas y que a diario se juegan la vida 
al tener que transitar por la misma carretera. 
 
Los vecinos de este barrio “tienen derecho a obtener una adecuada 
pavimentación de sus calles, lo cual corresponde a nuestro Ayuntamiento”. A 



 

 

lo que se le suman otros barrios con carencias similares, como podrían ser: 
Molí de Vent, La Sardana, etc. 
 
Por lo anteriormente expuesto, Ciutadans-C’s de VNG propone el  siguiente  
 

ACUERDO: 
 
“PRIMERO. Inicie las medidas necesarias para elaborar un plan de 
rehabilitación urbana del barrio de La Collada-Sis Camins, estableciendo 
diversas fases de actuación, una planificación y remodelación que ofrezca 
soluciones a las graves carencias que sufre en sus infraestructuras y servicios 
básicos del barrio, instando a las Administraciones competentes, en su caso. 
 
SEGUNDO. Que se planifique y desarrolle, de manera urgente e inmediata,  
una actuación para la rehabilitación integral en la Avenida Rocacrespa. 
 
TERCERO. Que el Ayuntamiento de VNG realice las gestiones necesarias con 
la Diputación de Barcelona y la Generalitat, para conseguir los recursos 
económicos y materiales necesarios para realizar las obras. 
 
CUARTO. Del contenido de esta moción se dará conocimiento a las vecinas y 
vecinos y se comunicará expresamente a las distintas Asociaciones de 
Vecinos.” 
 
 
Es vota la moció, la qual QUEDA DESESTIMADA amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: C’s (2) i PP (1) = 3 vots  
   Vots en contra: CiU (6) i PSC (5) = 11 vots 
   Abstencions: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

15. MOCIÓ DE RECONEIXEMENT A LA SRA. RAIMUNDA BOSQUET 
 
Enguany es commemora el centenari de l’arribada a Vilanova i la Geltrú de la 
Sra. Raimunda Bosquet, una de les personalitats tradicionalment més 
vinculada a la festa dels Tres Tombs, coneguda popularment com a Munda 
Terraire. 
 
Persones com ella representaven oficis tradicionals, molts d’ells ja 
desapareguts, en el seu cas l’extracció i la preparació de la terra d’escudella, 
que servia per a la fabricació dels productes de terrissa que es feien servir 



 

 

quotidianament a totes les cases. Aquesta tasca es feia treballant la terra, en 
el cas de la Munda, als voltants de la Masia Samà. 
 
La Munda Terraire simbolitza el treball silenciós de la dona en l’àmbit rural, 
sovint desconegut i poc reconegut, com passa en molts altres àmbits. El seu 
treball va ser intens i va participar, ininterrompudament, en la Festa Major 
d’hivern de la ciutat, des del 1941. Va morir l’any 1972 als 87 anys. 
L’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú li ha dedicat enguany un 
article a la seva revista. 
 
Atès que la Munda Terraire va ser un dels poquíssims referents femenins 
populars de la nostra festa, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Reconèixer des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la trajectòria 
de la Sra. Raimunda Bosquet com a referent del paper de la dona en l’ambit 
rural i dels oficis. 
 
SEGON. Elevar a la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú la proposta del Plenari Municipal de que li sigui atorgat el nom de 
Munda Terraire a un carrer, plaça o avinguda de la ciutat. 
 
TERCER. Identificar en l’àmbit territorial “Les mines de la Terrera”, prop de la 
Masia Samà, dins del catàleg de camins aprovat anteriorment per aquest 
plenari municipal. 
 
QUART. Convocar, com a màxim en un mes, la Comissió de Nomenclàtor 
perquè elabori un informe per iniciar l’expedient corresponent.“  
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 
2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

 16. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL 120è. 
ANIVERSARI DE CHARLIE RIVEL.  

 
El 26 de juliol de l’any passat es van celebrar els 25 anys de l’obertura a la vila 
de Cubelles de l’espai dedicat a aquest pallasso universal, Charlie Rivel. 
Primerament va ser el Charlie Rivel Hall, que estava situat a les galeries del 
passeig Bardagí de Cubelles i actualment és l’Exposició Permanent del 
Pallasso Charlie Rivel, situada a la planta baixa del Castell de Cubelles. 



 

 

 
Enguany, a l’abril, es commemoren els 120 anys del naixement de Josep 
Andreu Lasserre, més conegut com a Charlie Rivel, i al ser un dels personatge 
més coneguts de la comarca del Garraf i icona de la vila de Cubelles, creiem 
que és un bon motiu per adherir-nos a aquesta efemèride i fer cohesió 
comarcal. 
 
L’adhesió suposa el compromís de fer algunes activitats familiars relacionades 
amb el món del circ i dels pallassos, donant a conèixer així el personatge i el 
centre museístic de la vila de Cubelles. I suposa, també, l’inici d’una nova 
manera de treballar a nivell comarcal, fent una major difusió de les activitats 
dels diferents municipis, adherint-nos-hi i ajudant a projectar-nos mútuament. 
 
Vista la proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Adherir-nos a la commemoració del 120è aniversari de Charlie 
Rivel, en coordinació amb les activitats que s’organitzin des de l’Ajuntament 
de Cubelles. 
 
SEGON. Organitzar diferents activitats familiars relacionades amb els 
pallassos i el món del circ durant la primavera d’enguany, en coordinació amb 
l’Ajuntament de Cubelles i fent al·lusió al personatge i a l’Exposició Permanent 
del Pallasso Charlie Rivel. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Cubelles, per tal que en tingui coneixement i es tingui en compte a l’hora 
de coordinar les diferents activitats que s’organitzin al voltant d’aquesta 
celebració.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 
2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

17. MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DELS TREBALLS DE RECERCA 
DE BATXILLERAT SOBRE TEMES LOCALS. 

 



 

 

Des de fa anys, tot l’alumnat de Batxillerat té entre les seves obligacions la 
realització d’un treball de recerca sobre un tema de lliure elecció. Es tracta 
d’una petita investigació –emmarcada dins una matèria o interdisciplinari– que 
es presenta per escrit i oralment i que representa el 10% de la qualificació final 
de Batxillerat. El treball permet a l’alumnat endinsar-se en els mètodes de la 
recerca científica (elecció del tema, planificació de la recerca, cerca 
d’informació, redacció, exposició pública dels resultats, etc.) i començar a 
acostar-se a la manera de fer que correspon als estudis universitaris. 
 
El tema d’aquests treballs és lliure i pot anar des de qüestions científiques o 
tecnològiques fins a d’altres d’artístiques, literàries o, en general, qualsevol 
aspecte de la ciència humanística. A Vilanova i la Geltrú s’han fet treballs de 
recerca d’aquest tipus de molta qualitat i de les temàtiques més variades. Fins 
i tot, des de fa set anys, el Servei Educatiu del Garraf atorga uns premis als 
millors treballs, en el marc del Simposi de Treballs de Recerca de Batxillerat. 
 
Tot i la varietat de temes tractats, no són gaires els treballs de recerca que es 
dediquen a temàtiques locals. Des de l‘Ajuntament es podria incentivar aquest 
tipus de recerca mitjançant un cicle de xerrades que poguessin motivar 
l’alumnat a treballar en qualsevol aspecte de la ciutat: història, economia, 
música i músics, literatura, arquitectura, patrimoni natural, etc. 
 
Fer una recerca sobre una temàtica local (i, per tant, propera) podria 
representar una motivació per a l’alumnat i, alhora, els resultats suposarien un 
enriquiment col·lectiu per a la ciutat. 
 
Proposem: 
 
“PRIMER. Organitzar un cicle de xerrades dirigides a l’alumnat i el professorat 
de Batxillerat, a càrrec d’especialistes en diversos àmbits, que puguin suggerir 
temes per a la recerca sobre temàtiques locals. 
 
SEGON. Estudiar la possibilitat d’incloure un premi al millor treball de temàtica 
vilanovina en el marc del Simposi de Treballs de Recerca de Batxillerat que se 
celebra anualment.” 
 
Es proposen diverses modificacions del text original, que són acceptades pel 
ponent de la moció. 
 
Es vota la moció amb les transaccions proposades, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
        Vots a favor:  CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4),  
           C’s (2) i PP (1) = 23 vots 
    Vots en contra:  SOM VNG = 2 vots 



 

 

 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Des de fa anys, tot l’alumnat de Batxillerat té entre les seves obligacions la 
realització d’un treball de recerca sobre un tema de lliure elecció. Es tracta 
d’una petita investigació –emmarcada dins una matèria o interdisciplinari– que 
es presenta per escrit i oralment i que representa el 10% de la qualificació final 
de Batxillerat. El treball permet a l’alumnat endinsar-se en els mètodes de la 
recerca científica (elecció del tema, planificació de la recerca, cerca 
d’informació, redacció, exposició pública dels resultats, etc.) i començar a 
acostar-se a la manera de fer que correspon als estudis universitaris. 
 
El tema d’aquests treballs és lliure i pot anar des de qüestions científiques o 
tecnològiques fins a d’altres d’artístiques, literàries o, en general, qualsevol 
aspecte de la ciència humanística. A Vilanova i la Geltrú s’han fet treballs de 
recerca d’aquest tipus de molta qualitat i de les temàtiques més variades. Fins 
i tot, des de fa set anys, el Servei Educatiu del Garraf atorga uns premis als 
millors treballs, en el marc del Simposi de Treballs de Recerca de Batxillerat. 
 
Tot i la varietat de temes tractats, no són gaires els treballs de recerca que es 
dediquen a temàtiques locals. Des de l‘Ajuntament es podria incentivar aquest 
tipus de recerca mitjançant un cicle de xerrades que poguessin motivar 
l’alumnat a treballar en qualsevol aspecte de la ciutat: història, economia, 
música i músics, literatura, arquitectura, patrimoni natural, etc. 
 
Fer una recerca sobre una temàtica local (i, per tant, propera) podria 
representar una motivació per a l’alumnat i, alhora, els resultats suposarien un 
enriquiment col·lectiu per a la ciutat. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Estudiar amb els centres d’ensenyament de la ciutat amb oferta de 
batxillerat i el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf, així com amb l’Arxiu 
Comarcal del Garraf, les biblioteques municipals, l’Organisme Autònom de 
Patrimoni Víctor Balaguer, els Amics de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer i 
l’Institut d’Estudis Penedesencs, la millor manera d’incentivar l’elaboració de 
treballs de recerca de batxillerat dedicats a temàtiques locals. 
 
SEGON. Traslladar al CRP del Garraf la possibilitat d’incloure un premi al 
millor treball de temàtica vilanovina en el marc del Simposi de Treballs de 
Recerca de Batxillerat que se celebra anualment.” 



 

 

18. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN SERVEI DE CURA D’INFANTS 
DURANT LA REALITZACIÓ DE DETERMINATS ACTES 
INSTITUCIONALS. 

 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular considerem que és imprescindible que 
la participació ciutadana en la política vagi més enllà d’anar a votar cada 
quatre anys. Tot i que encara s’ha de treballar molt perquè aquesta 
participació ciutadana sigui realment efectiva, durant tot l’any hi ha actuacions 
de l’Ajuntament que, ni que sigui de manera massa restrictiva o amb poca 
capacitat resolutiva, ho permeten. Ens referim, per exemple, a les assemblees 
municipals obertes, processos participatius, sessions informatives del Govern, 
etc. En molts d’aquests actes hi participa un nombre important de persones, 
però seria del tot desitjable que augmentés, com a mostra de l’interès de la 
ciutadania per les qüestions que l’afecten i, de manera més genèrica, per la 
política. 
 
Malauradament, molt sovint hi ha pares o mares que no poden participar en 
aquestes sessions pel fet que han de tenir cura dels seus fills i filles. 
 
De la mateixa manera que parlem sovint de la necessitat de conciliar la vida 
personal o familiar amb la laboral, també valdria la pena poder-la conciliar amb 
la participació en els afers públics.  
 
Si, des de les institucions públiques, es valora positivament la participació de 
la ciutadania en la política, cal que aquestes mateixes institucions posin tots 
els mitjans possibles per facilitar-la. 
 
Proposem: 
 
“Organitzar un servei gratuït de cura d’infants durant la realització de 
determinats actes institucionals, especialment els relatius a Participació.” 
 
 
Es proposa una transacció, que és acceptada pel ponent de la moció. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular considerem que és imprescindible que 
la participació ciutadana en la política vagi més enllà d’anar a votar cada 



 

 

quatre anys. Tot i que encara s’ha de treballar molt perquè aquesta 
participació ciutadana sigui realment efectiva, durant tot l’any hi ha actuacions 
de l’Ajuntament que, ni que sigui de manera massa restrictiva o amb poca 
capacitat resolutiva, ho permeten. Ens referim, per exemple, a les assemblees 
municipals obertes, processos participatius, sessions informatives del Govern, 
etc. En molts d’aquests actes hi participa un nombre important de persones, 
però seria del tot desitjable que augmentés, com a mostra de l’interès de la 
ciutadania per les qüestions que l’afecten i, de manera més genèrica, per la 
política. 
 
Malauradament, molt sovint hi ha pares o mares que no poden participar en 
aquestes sessions pel fet que han de tenir cura dels seus fills i filles. 
 
De la mateixa manera que parlem sovint de la necessitat de conciliar la vida 
personal o familiar amb la laboral, també valdria la pena poder-la conciliar amb 
la participació en els afers públics.  
 
Si, des de les institucions públiques, es valora positivament la participació de 
la ciutadania en la política, cal que aquestes mateixes institucions posin tots 
els mitjans possibles per facilitar-la. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“Organitzar un servei gratuït de cura d’infants durant la realització de 
determinats actes institucionals, especialment els relatius a Participació, 
entenent que es revisarà al cap d’unes sessions.” 
 
 
 Grups Municipals d’ERC i la CUP, amb el suport de SOM VNG 
 
 

19. MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS 
CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE. 

 
El 8 de gener de 2016, el Consell de Ministres espanyol va aprovar dos 
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 
2015-2021), entre els quals es troba el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 
Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que 
rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià). El nou 
Pla de Conca inicialment havia de revisar els greus errors del Pla anterior 
aprovat encara no fa dos anys per l’avui Comissari europeu, Miguel Arias 
Cañete. 



 

 

 
Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara 
intenció de no perdre el finançament europeu, té greus perjudicis per al riu 
Ebre i el seu delta. Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca 
de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han 
tingut en compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i 
institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça 
que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el 
delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres 
que s’hi desenvolupen.  
 
Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla 
“regala” l’aigua del riu Ebre a les Comunitats de Regants, que podran vendre 
aquest recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns 
minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre a les Nogueres, 
passant pel tram baix de l’Ebre i fins a la desembocadura. 
 
Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals 
ecològics per al tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del 
Delta, espai d’alt valor estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica.  
Aquesta proposta va ser revisada per adequar-la a la Instrucció de Planificació 
Hidrològica i el 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres 
una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres 
propostes diferenciades per a anys secs, normals i humits. Així, segons les 
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria 
de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 
hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava 
una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera 
prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals, 
que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i 
el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la 
Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la 
Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.  
 
Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com 
de consens polític i social. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat pel nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals 
(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys que 
els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així 
que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 
transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico 
Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en 



 

 

el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit 
per cent del total de les masses de l'aigua.  
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu que augmenta les concessions 
de nous regadius en 450.000 hectàrees, quan el total del nou regadiu de tots 
els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes 
hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de 
regulació (embassaments).  
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un 
ample bagatge en la lluita per la defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla 
de conca, va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en 
requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol, que no 
van ser acceptades. La Plataforma ha denunciat que aquests minsos cabals 
ecològics, units a l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma 
de concessions de regadiu, no obeeix a la intenció de posar en marxa les 
465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de 
vendre els drets d’aigua associats a aquestes hectàrees, a altres usuaris, 
especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres conques. Per tal de tirar 
endavant el mercadeig d'aigua caldrà construir de més de 56 infraestructures 
de regulació entre preses i embassaments al llarg de la conca. Entre aquests 
destaca el recreixement de l’embassament de Yesa (Navarra), la més gran de 
totes aquestes obres i que compta amb una forta oposició entre els pobles 
afectats. 
 
La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de 
conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al 
Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt 
concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va 
assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la 
queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest 
Plan de Cuenca des de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb 
una denúncia al Tribunal Suprem; l’europea, amb una queixa a la Comissió de 
Europea perquè obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol per 
incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de 
mobilitzacions que començaran el proper 7 de febrer amb una manifestació 
massiva a Amposta. 
 
Des de la CUP i ERC denunciem aquest pla nefast, que atempta contra la 
sostenibilitat i l'equilibri ecològic d'una zona d'alt interès i fragilitat com el delta 
de l'Ebre.  
 



 

 

Denunciem l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al 
futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de 
l’Ebre i els seus pobles. 
 
És per això que proposem l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat pel 
Consell de Ministres el proppassat 8 de gener de 2016.  
 
SEGON. Donar suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre i a les accions, 
iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre; i oferir el suport de l'Ajuntament als actes que s'organitzin a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els 
ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials presentin davant la 
Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb 
l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la 
Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre.  
 
QUART. Demanar a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió 
Europea que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic de Conca 
de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats, especialment pel 
que fa a la necessitat de cabals ecològics suficients per a les zones humides, 
que evitin el seu deteriorament i els permeti recuperar l'equilibri natural i el bon 
estat ecològic. I també en el sentit que l'aigua és un patrimoni que no pot estar 
en mans d'interessos privats ni ser una eina d'especulació i mercadeig, tal i 
com també estableix la Directiva Marc de l'Aigua. 
 
CINQUÈ. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, 
a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (C/Enric d’Ossó, 23, Tortosa, 43500) i al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.” 
 
Es proposa una moció transaccional, que és acceptada pel ponent. 
 
Es vota la moció transaccional, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
      = 22 vots  
  Vot en contra: PP = 1 vot 
  Abstencions:   C’s = 2 vots 



 

 

EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
El 8 de gener de 2016, el Consell de Ministres espanyol va aprovar dos 
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 
2015-2021), entre els quals es troba el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 
Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que 
rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià). El nou 
Pla de Conca inicialment havia de revisar els greus errors del Pla anterior 
aprovat encara no fa dos anys per l’avui Comissari europeu, Miguel Arias 
Cañete. 
 
Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara 
intenció de no perdre el finançament europeu, té greus perjudicis per al riu 
Ebre i el seu delta. Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca 
de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han 
tingut en compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i 
institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça 
que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el 
delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres 
que s’hi desenvolupen.  
 
Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla 
“regala” l’aigua del riu Ebre a les Comunitats de Regants, que podran vendre 
aquest recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns 
minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre a les Nogueres, 
passant pel tram baix de l’Ebre i fins a la desembocadura. 
 
Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals 
ecològics per al tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del 
Delta, espai d’alt valor estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica.  
Aquesta proposta va ser revisada per adequar-la a la Instrucció de Planificació 
Hidrològica i el 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres 
una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres 
propostes diferenciades per a anys secs, normals i humits. Així, segons les 
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria 
de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 
hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava 
una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera 
prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals, 
que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i 
el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la 
Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la 
Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.  



 

 

 
Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com 
de consens polític i social. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat pel nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals 
(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys que 
els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així 
que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 
transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico 
Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en 
el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit 
per cent del total de les masses de l'aigua.  
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu que augmenta les concessions 
de nous regadius en 450.000 hectàrees, quan el total del nou regadiu de tots 
els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes 
hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de 
regulació (embassaments).  
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un 
ample bagatge en la lluita per la defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla 
de conca, va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en 
requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol, que no 
van ser acceptades. La Plataforma ha denunciat que aquests minsos cabals 
ecològics, units a l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma 
de concessions de regadiu, no obeeix a la intenció de posar en marxa les 
465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de 
vendre els drets d’aigua associats a aquestes hectàrees, a altres usuaris, 
especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres conques. Per tal de tirar 
endavant el mercadeig d'aigua caldrà construir de més de 56 infraestructures 
de regulació entre preses i embassaments al llarg de la conca. Entre aquests 
destaca el recreixement de l’embassament de Yesa (Navarra), la més gran de 
totes aquestes obres i que compta amb una forta oposició entre els pobles 
afectats. 
 
La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de 
conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al 
Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt 
concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va 
assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la 
queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest 
Plan de Cuenca des de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb 



 

 

una denúncia al Tribunal Suprem; l’europea, amb una queixa a la Comissió de 
Europea perquè obri un procediment d’infracció a l’Estat espanyol per 
incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de 
mobilitzacions que començaran el proper 7 de febrer amb una manifestació 
massiva a Amposta. 
 
Des de la CUP i ERC denunciem aquest pla nefast, que atempta contra la 
sostenibilitat i l'equilibri ecològic d'una zona d'alt interès i fragilitat com el delta 
de l'Ebre.  
 
Denunciem l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al 
futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de 
l’Ebre i els seus pobles. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat pel 
Consell de Ministres en funcions el proppassat 8 de gener de 2016.  
 
SEGON. Donar suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre i a les accions, 
iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre; i oferir el suport de l'Ajuntament als actes que s'organitzin a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Demanar al Govern de Catalunya que convoqui de forma urgent la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, per liderar una resposta 
institucional unitària, així com exigir el manteniment de tots els projectes i 
inversions proposats per aquesta Comissió de millora ambiental i econòmica, 
vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs. 
 
QUART. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els 
ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials presentin davant la 
Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb 
l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la 
Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre.  
 
CINQUÈ. Demanar a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió 
Europea que faci modificar d’ofici el contingut del Pla, per incompliment de les 
Directives europees vetllant per l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic 
de la Conca de l’Ebre a les directives europees  d’Aigua, Aus i Hàbitats, 
especialment pel que fa a la necessitat de cabals ecològics suficients per a les 



 

 

zones humides, que evitin el seu deteriorament i els permeti recuperar 
l'equilibri natural i el bon estat ecològic. I també en el sentit que l'aigua és un 
patrimoni que no pot estar en mans d'interessos privats ni ser una eina 
d'especulació i mercadeig, tal i com també estableix la Directiva Marc de 
l'Aigua. 
 
SISÈ. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre (C/Enric d’Ossó, 23, Tortosa, 43500), al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente i a la Comissió 
Europea.” 
 
 

Grup Municipal del PP 
 

20. MOCIÓ SOBRE EL DEUTE I FINANÇAMENT DE LA 
GENERALITAT AMB L’AJUNTAMENT. 

 
(AQUESTA MOCIÓ ÉS RETIRADA) 
 
El municipi de Vilanova i la Geltrú és l’administració més propera als ciutadans, 
l’administració que coneix millor els problemes reals de la gent, i, en molts 
aspectes, des d’on es poden gestionar millor les competències que tenen 
relació amb el benestar de la ciutadania. 
 
I aquest paper l’ha assumit el món local català sense el recolzament necessari 
per part del Govern de la Generalitat, que és el que té la competència 
exclusiva en polítiques socials i el que té la clau per poder transferir als 
ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes polítiques s’implementin 
amb garanties de qualitat. 
 
Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les 
dues darreres legislatures del Parlament de Catalunya, donat l’elevat deute de 
la Generalitat de Catalunya amb el món local. Així sabem que, amb dades de 
meitat de 2015, la Generalitat tenia un deute amb els ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals, com les diputacions provincials, de 667 milions 
d’euros. 
 
A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant 
el Govern de la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials 
per als ciutadans i que han hagut d’assumir els propis ajuntaments, com són 
les retallades tant del Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments, que 
va acumular una baixada del 20% des de 2010, o del PUOSC, que es va reduir 
en només dos anys amb una retallada del 73%. 
 



 

 

Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les 
polítiques socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena, 
però que ni les ha implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament 
local, que els municipis les puguin implementar. 
 
Polítiques com les d’infància, on acumulem una retallada de prop de 12 milions 
d’euros en els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa, on encara no s’ha 
signat el pacte contra la pobresa; les polítiques de protecció social, amb 
retallades de 172 milions d’euros entre 2012 i 2015; la política de lluita contra 
la pobresa energètica, en la que encara no s’ha constituït el fons; la 
d’accessibilitat, sense recursos per implementar la nova llei; les partides per 
l’educació 0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les de beques 
menjador, que són clarament insuficients i on en algunes comarques de 
Barcelona s’han produït retallades de fins al 50%. 
 
Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els 
serveis municipals: les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles 
bressol, les escoles de música i els serveis socials, així com centres per a 
persones amb discapacitat o gent gran. 
 
Una situació agreujada atès que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer 
públic el seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el 
calendari de pagament dels seus compromisos pressupostaris, recursos que 
l’ajuntament ha anat avançant. 
 
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis, tot 
provocant que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis 
(competències que no tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està 
situada, a hores d’ara, entre el 25% i el 30% del pressupost anual. 
 
A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues 
darreres legislatures, el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure 
l’aprovació de la Llei de Governs Locals i de la Llei de finances locals. 
 
La nostra corporació local necessita un govern que compleixi els seus 
compromisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies 
responsabilitats a les corporacions locals. Un Govern municipalista a la 
Generalitat de Catalunya que es comprometi amb l’augment dels recursos que 
reben els ens locals i amb el finançament dels serveis bàsics que presten als 
ciutadans augmentant els recursos del Fons de Cooperació Local de Catalunya 
i del Pla únic d’obres i serveis. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent 



 

 

ACORD: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú constata que a aquesta darrera 
legislatura les polítiques del Govern de Catalunya adreçades al govern local 
han estat insuficients: no han impulsat els canvis legislatius que es requeria; 
han centrifugat el deute de la Generalitat envers els ens locals; i de forma 
unilateral han suprimit o han disminuït greument el finançament de serveis 
públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insta el Govern de la Generalitat 
a: 
 

� Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de 
Catalunya en sessió de 16 d’abril del 2015, un informe sobre el deute 
pendent de la Generalitat amb tots els ens locals, incloent l’import total i 
el desglossament sobre les partides de deute següents: d’inversions 
municipals, beques de menjadors, escoles bressol municipals, projectes 
pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de formació 
ocupacional i programes municipals de cohesió social. 

� Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats per 
l’Ajuntament que és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant la seva inclusió específica en els Pressupostos de la 
Generalitat, fent especial esment al finançament de les escoles bressol, 
les escoles de música i les escoles d’art municipals, així com la 
consignació pressupostària necessària per satisfer les subvencions dels 
imports ja aportats pels ens locals en el marc de les convocatòries de 
l’anomenada Llei de Barris. 

� Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat a l’Ajuntament 
d’exercicis anteriors, tot signant -tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de 
Barcelona- els acords necessaris per fixar un calendari de compromisos 
de pagament dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors. 

� Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes 
comptables, que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb 
l’Ajuntament puguin tenir la consideració d’ingrés pressupostari en els 
pressupostos de la nostra corporació. 

� Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs 
Locals i el projecte de Llei de finances locals, amb la participació del 
món local i les entitats municipalistes. 



 

 

TERCER. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.” 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 

21. MOCIÓ PER LA “CRIDA PER LA IGUALTAT AL MÓN 
MUNICIPAL”. 

 
Amb el mandat 2015-2019 s’inicia un nou període en el qual seran 
necessaris nous consensos polítics per tirar endavant solucions i iniciar 
un nou pla d’actuació, centrant la prioritat en els greus problemes socials i 
econòmics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
Durant la crisi que encara pateix la majoria de la ciutadania, s’ha demostrat 
que les polítiques de proximitat dels municipis han estat les més útils per 
identificar i combatre les desigualtats.  
 
Però també és ben cert que en els darrers anys, els governs municipals no 
hem trobat el suport necessari d’altres administracions per lluitar contra 
les grans desigualtats generades per la crisi i les polítiques de retallades, les 
de la Generalitat de Catalunya i les de l’Estat espanyol,  que no han cregut en 
nosaltres.  
 
De fet, el Govern central i el Govern de la Generalitat han menystingut el 
paper dels ajuntaments, i molt sovint no ens han proporcionat els 
recursos imprescindibles per al nostre funcionament i per a la prestació de 
serveis bàsics, traslladant-nos les seves dificultats financeres. Fins i tot –i 
paradoxalment- han impulsat lleis per afeblir el paper dels ajuntaments en un 
intent de convertir-nos en administracions de segona. 
 
Ara bé, tot i les dificultats, des del municipalisme català tenim la necessitat 
de situar al centre de l’agenda política de les institucions el foment i la 
defensa dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes per una societat 
inclusiva.  
 
Per això, ens cal avançar cap a un model de desenvolupament econòmic 
dels municipis que faci possible combatre les desigualtats i crear les 
condicions per a un creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient.  
 
Per tant, hem de reivindicar un finançament just i un model competencial 
adequat per als municipis per tal de dur a terme accions que permetin als 
ciutadans créixer amb igualtat.  



 

 

 
Els ajuntaments som part de la solució a molts dels reptes que la política 
té plantejats avui Catalunya. Per això, cal que situem la lluita per la 
igualtat com a centre de l’agenda política de les institucions, i dels 
ajuntaments en concret.  
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acorda demanar 
explícitament a la Generalitat de Catalunya i al govern d’Espanya suport per a: 
 
1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través 

d’accions com: el Foment de l’ocupació, la implicació política per a la 
millora de les condicions socials, salarials i de seguretat dels treballadors i 
treballadores; la promoció de taules d’ocupació i de formació municipal de 
persones en risc d’exclusió social, aturats de molt llarga durada i sense 
ingressos, joves i dones; la implicació en les taules dels agents socials i les 
empreses per a la creació de llocs de treball; el foment del cooperativisme, 
l’economia social i l’ajuda als emprenedors/ores i la creació empresarial i la 
introducció de clàusules socials a les empreses. 
 

2. Avançar cap a un model de desenvolupament econòmic dels 
municipis que faci possible combatre les desigualtats i crear les condicions 
per a un creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient. 
 

3. Enfortir les famílies i protegir els infants: Adoptar les mesures 
necessàries per evitar els desnonaments d'habitatges a famílies amb 
infants i prioritzar la seva incorporació en programes d'habitatge públic i 
d'orientació laboral; garantir un àpat equilibrat al dia als infants del municipi 
en risc d'exclusió social. 

 
4. Treballar perquè cap família estigui sense llar i cap llar sense família: 

Establir programes d'acompanyament a les famílies desnonades per 
garantir el reallotjament en nous habitatges amb un lloguer assequible; 
seguir apostant per les oficines socials d’habitatge; treballar perquè les 
entitats financeres que disposin de pisos buits durant més de dos anys els 
ofereixin per al lloguer social com la millor alternativa per a la seva 
ocupabilitat. 
 

5. Lluitar contra les desigualtats, combatre la pobresa i l'exclusió: Crear 
o incrementar el Fons de Contingència Social municipal que garanteixi 
poder cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, roba, subministraments, 
medicaments, serveis associats a la salut...) 
 

6. Incorporar sempre la perspectiva de gènere en totes les actuacions 
municipals, perquè només des de la transversalitat de gènere de les 



 

 

nostres actuacions podem avançar cap a una plena igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes. La pobresa femenina, les retallades en educació, 
salut i ocupació han estat absolutament devastadores. En l’entorn local no 
permetrem restar oportunitats, només assolirem igualtat quan dones i 
homes tinguin les mateixes oportunitats. 
 

7. Garantir les taules locals de coordinació per la inclusió social, en les 
quals participin el conjunt d'agents socials i econòmics i les entitats del 
municipi que treballen donant suport a les persones afectades per la crisi; 
incrementar la coordinació amb els centres escolars, àrees bàsiques de 
salut i d'altres agents locals per detectar noves necessitats socials 
relacionades amb la infància, l'alimentació o l'habitatge. 
 

8. Garantir l’aigua, la llum i el gas: Garantir aquests drets bàsics; constituir 
les taules i els fons de pobresa energètica amb la implicació de tots els 
agents involucrats en el tema (companyies, entitats, etc.). 
 

9. Treballar pel desplegament dels serveis de promoció de l’autonomia 
personal, pel pagament de les ajudes, la prevenció de la dependència, i 
impulsant una atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària. 
 

10. Adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb 
discapacitat: Crear un suport supramunicipal per a l’adaptació dels pobles i 
ciutats a través de la planificació, l’assessorament i l’execució 
d’infraestructures adaptades; hem de buscar i crear recursos per tal de 
generar municipis on tothom, tingui la capacitat que tingui, pugui 
desenvolupar un projecte vital, per això necessitem fer inclusius tant els 
entorns educadors com les activitats municipals i crear espais compartits i 
oportunitats d’ocupació.  
 

11. Assolir més participació de l’administració municipal en la gestió 
sanitària del territori: Defensem la salut pública de qualitat, l’atenció 
primària ha de ser realment de proximitat i universal; rebutgem el 
tancament de centres, d’urgències i de serveis, així com la reducció de 
personal sanitari i el copagament. No tolerem les llistes d’espera actuals. 
Volem transparència en les dades. 
 

12. Treballar l’educació com l’eix vertebrador i de progrés del nostre 
territori. Amb les retallades al sistema educatiu s’ha posat fre a l’ascensor 
social que s’havia aconseguit en els darrers anys. Des de l’administració 
local hem de participar activament en el disseny de les etapes educatives 
del nostre territori, ja que posseïm la informació dels actius de la ciutat; 
programar accions per combatre el fracàs escolar; posar de manifest que 
tota inversió en les etapes de 0-3, i la primària, son “estalvis” en els 



 

 

programes de segona oportunitat; hem de posar recursos allà on són 
necessaris i canviar els paradigmes que actualment no funcionen. 
 

13. Fer de la cultura un valor públic de proximitat i accessible per a tothom, 
perquè l’entenem com a imprescindible per construir el futur, creadora de 
riquesa cultural i generadora d’ocupació i oportunitats. La cultura ha de ser 
el nostre eix aglutinador de cohesió; mai és una despesa, sempre és una 
inversió. 
 

14. Apostar per la sostenibilitat, un urbanisme compromès, que lluiti per 
una millor qualitat de vida i contra les desigualtats: treballar per pal·liar 
els efectes del canvi climàtic amb una mobilitat més sostenible, amb 
preferència per als vianants, la bicicleta i un transport públic amb preus 
assequibles.  
 

15. Impulsar l’equilibri territorial amb una política activa d’atenció a les 
necessitats dels petits municipis, reforçant el sector agroalimentari de 
proximitat, el turisme rural i la preservació del sòl agrari com a factors 
econòmics de desenvolupament. 
 

16. Demanar un ple monogràfic sobre emergència social i reactivació 
econòmica al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.  
 

17. Traslladar aquesta moció al grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, 
al president de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris 
amb representació al Parlament de Catalunya, als i les Presidents/es i als 
grups municipals de les Diputacions de Catalunya i a les entitats 
municipalistes.  

 
 
Es vota la moció amb una votació separada del punt núm. 16. 
 
En primer lloc es voten els punts de l’1 al 15 i el punt 17, que s’aproven amb el 
resultat següent: 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM 
       VNG (2) i PP (1) = 20 vots 
   Abstencions:   CUP = 5 vots 
 
 
A continuació es vota el punt núm. 16, que també s’aprova amb el resultat 
següent: 
   Vots a favor: PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i PP 
     (1) = 14 vots 
   Abstencions: CiU (6) i CUP (5) = 11 vots 



 

 

 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 

22. MOCIÓ SOBRE ELS ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL 
CANVI CLIMÀTIC DE PARÍS 2015. 

 
Els passats dies 30 de novembre fins l'11 de desembre, la Convenció Marc de 
les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic va celebrar a París la XXI 
Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic i l’11 la Conferència de les 
Parts en qualitat de reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto. 
 
L'objectiu de la Conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els 
països de les Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves 
emissions de gasos d'efecte hivernacle.  
 
En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no 
posa en dubte que l'actual creixement econòmic està posant en perill el futur 
del planeta, si no s'adopten les mesures necessàries perquè aquest 
creixement econòmic esdevingui en un veritable desenvolupament sostenible.  
 
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes 
de producció i de consum.  Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, 
la mundial però també a escala local i, fins i tot, a escala domèstica.  
 
L'escala local esdevé una vàlua important de tot el procés de 
desenvolupament sostenible i és en aquest camp on les accions promogudes 
per l’administració local assoleixen un punt clau en l'objectiu de reduir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle. Unes iniciatives locals que en el cas 
de la nostra circumscripció han estat capdavanteres, fins i tot en l‘àmbit 
internacional. Els processos d'Agenda Local 21, el Pacte d'Alcaldes per una 
energia sostenible, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, 
projectes com l’ERDIBA-ELENA, entre moltes altres accions on els ens locals 
porten temps realitzant, són exemple clar del compromís d’aquest ajuntament 
per promoure el desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i pobles en 
la seva triple dimensió: l’econòmica, la social i l'ambiental.  
 
Davant el nou repte que suposen els nous acords de la Conferència 
Internacional sobre el Canvi Climàtic, a proposta del grup municipal socialista 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 

ACORD: 
 



 

 

1) Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders 
(Una contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i 
avançar-nos als objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 
21 en tota l'extensió de les nostres autoritats. 

2) Adhesió a la creació d’un Pla estratègic pel canvi climàtic, conjuntament 
amb la Diputació de Barcelona i la resta de Xarxa de Ciutats i Pobles Cap 
a la Sostenibilitat per donar suport als municipis en la implantació dels 
acords de París 2015.  

3) Promoure i donar suport a accions i iniciatives, fent especial atenció en el 
desenvolupament de projectes lligats a:  

a) Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació.  
b) Projectes d’autosuficiència energètica, amb èmfasi especial en l'estalvi 

d’eficiència i eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures 
domèstiques, de serveis i industrials. 

c) Mobilitat i transport. 
d) Participació i educació. 

4) Instar, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, a l'Administració de 
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques de suport i ajut 
als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts en la 
Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic i especialment la 
Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una contribució 
decisiva dels municipis i les regions a la COP 21). 

5) Instar la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació 
de la Llei de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i 
climàtics, la regulació a llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la 
transició vers la descarbonització de l’economia catalana i la protecció 
social i ambiental, ambiciosa i concreta.  

6) Traslladar aquests acords a la Diputació de Barcelona, a les entitats 
municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de 
l'Estat espanyol. 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 
2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

23. MOCIÓ DE CONDEMNA A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM 
D’ANUL·LAR LA SENTÈNCIA EXCULPATÒRIA DE L’AUDIÈNCIA 
PELS FETS DE 15 DE JULIOL DE 2011. 



 

 

 
El 17 de març de 2015 el Tribunal Suprem va anul·lar l’absolució dels 
ciutadans que el juny de 2011 van encerclar el Parlament, en el marc de la 
mobilització contra els primers pressupostos antisocials del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, que havia dictat l’Audiència espanyola. 
 
Atès que aquesta decisió del Tribunal Suprem contra una sentència 
exculpatòria implica la condemna a vuit d’aquests ciutadans a vuit anys de 
presó, considerem que aquesta sentència s’emmarca dins d’una campanya 
profunda de criminalització dels moviments socials que protesten contra 
l’ofensiva de retallades de drets i llibertats, com hem pogut comprovar en 
d’altres casos. 
 
Al nostre entendre, l’acció d’encerclar el Parlament va suposar un símbol de 
protesta política davant dels responsables de la crisi i de denúncia 
democràtica, perquè en moltes ocasions els governs estan al servei d’aquests 
abusos i d’esquena al poble i inclús als compromisos electorals que havien 
pres. 
 
L’acció no pretenia que el Parlament no actués, com diu la Sentència.  Ans al 
contrari, la protesta reclamava sobirania real i volia impedir que el Parlament 
es converteixi en mer instrument del poder econòmic i financer. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de Som VNG, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Mostrar públicament el desacord polític del Ple amb la decisió del 
Tribunal Suprem. 
 
SEGON. Demanar la rectificació immediata de la sentència condemnatòria en 
forma d’indult seguint la legislació corresponent. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a les persones implicades i les seves 
famílies, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament de Presidència, al Ministerio de Justicia del Govern espanyol i a 
tots els grups polítics del Parlament de Catalunya.” 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
   Vots en contra: C’s (2) i PP (1) = 3 vots 
   Abstencions: CiU (6) i PSC (5) = 11 vots 



 

 

 
 

PREGUNTES 
 

24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s SOBRE EL DÈFICIT 
DE QUIRÒFANS A L’HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL. 

 
PREGUNTA: 
 
Sobre el déficit de quirófanos del Hospital Residencial Sant Camil –Consorci 
Sanitari del Garraf-. Según nos informan no hay suficientes quirófanos para 
cubrir la demanda de los pacientes. Nos gustaría saber qué medidas tomará 
el Ayuntamiento para que no se vean afectados los pacientes por los recortes 
en sanidad de la Generalitat.  
 
 

25. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC:   
 
- SOBRE EL VANDALISME A LA CIUTAT. 
- SOBRE L’AUDITORIA DEL DEUTE MUNICIPAL. 
 
 

26. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP:  
 
-  SOBRE LA FISCALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE 

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA. 
-  SOBRE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE COMPONENTES 

VILANOVA I L’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT AL RESPECTE. 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT 
 

Grup municipal de la CUP 
 
27 de novembre de 2015 
 
Demanda informació: 
 
-  Còpia de la cancel·lació del contracte entre l'Ajuntament i l'empresa 

FULTON S.A. pel manteniment de les instal·lacions esportives 
 



 

 

-  Informe jurídic segons el qual es fonamentin les raons per no atorgar 
el servei del manteniment de les instal·lacions esportives a l'empresa 
que va quedar en segon lloc del concurs de licitació. 

 
RESPOSTA: 
 
Respecte a la consulta realitzada pel Grup Municipal CUP en relació a la còpia 
de la resolució de FULTON, us hem d’informar que, pel moment, no s’ha 
acordat per la JGL. 
 
En aquest sentit, en data 29 de setembre de 2015 la Junta de Govern va 
aprovar l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i conservació de 
les instal·lacions esportives municipals (expedient 031/2013-CONT) a favor de 
FULTON SERVICIOS INTEGRALES, SA, que es va signar en data 21 
d’octubre de 2015 i la seva vigència va començar l’1 de novembre de 2016. 
 
En data 10 de desembre de 2015 l’empresa adjudicatària va entrar per 
registre la sol·licitud de resolució del contracte. 
 
En data 21 de gener de 2016 es va incoar nou expedient de contractació 
(expedient 003/2016-CONT) per a fer nova licitació i, alhora, resoldre l’actual 
contracte, però aquest expedient encara no s’ha pogut portar a  JGL doncs es 
troba en tràmit de redacció dels Plecs. 
 
L’endarreriment en la tramitació d’aquest expedient ha vingut causat per les 
negociacions amb l’empresa per tal de que procedís a contractar el personal, i 
estalviar la necessitat d’iniciar una nova licitació. 
 
______________________________________________________________ 

 
Grup Municipal de la CUP 

 
1 de desembre de 2015 
 
De la relació de contractes de serveis que ens van passar, necessitem el 
detall de les condicions laborals de cadascun d’ells: nombre de 
treballadors, hores setmana/treballador, maquinària, altres. 
 
 
RESPOSTA: 
 
En resposta a aquesta sol·licitud, s’adjunta llistat dels contractes, organitzats 
pels diferents serveis, als que s’indiquen les circumstàncies de personal i 
maquinària requerides. 



 

 

 
Convivència i Equitat 
 
Servei Assessoria Jurídica*  1 treballador           13.5 h/mens. 
Servei Atenció Psicològica  1 treballador  18 h/set. 
Servei Mediació Ciutadana  2 treballadors  31 h/set.  
 
*aquest contracte és de 19.5h  (inclou 6h/mens per serveis socials) 
 

Maquinaria: No existeix a cap dels contractes. 
 
Informàtica 
 
Servei d’emmagatzematge san/nas.  

 
Personal: No adscrit. 
 
Maquinari: 

 -3 servidors Cisco UCS C220 M4 
 -1 cabina discs Net App FAS2552-HA, amb una safata addicional DS4246 
 -2 switch HP 5700-48G 
 -1 NAS Synology  DiskStation DS2015xs 
 
 
Promoció Econòmica 
 
Servei Manteniment Platja 2 treballadors (14 a l’inici temporada) 40h/set.
    Maquinària de la empresa  
 
Servei Socorrisme  14 treballadors    40h/set.
     Maquinària de la empresa o lloguer  
  
Servei Vigilància Fira  15 treballadors        
     No maquinària 
 
Esports 
 
Servei Manteniment Instal·lacions Esportives: 
 
    3 operaris  40h/set.   

1 enginyer  dedicació parcial 
Maquinària de la empresa concessionària  

 
 
Policia Local 
 
Servei Retirada de vehicles Maquinària i treballadors (no adscrits) aportats per la 

empresa concessionària a demanda en funció de la 
necessitat. 



 

 

 
Serveis Socials 
 
Servei Acolliment Residencial d’Urgència    no personal adscrit; només ús habitació   
   (període anual)  hotel 
  
Servei Organització Centre Obert 1 coordinadora 20h/set 
   (període de set a juliol)  13 integradors  15h/set 
 
Servei Supervisió EBAS*   1 treballador  8h/mes   
   (de octubre a juny) 

(*)el contracte és de 10h/mens (inclou 2h/mens d’equitat)  
    
 
Servei Gestió Software Banc Queviures      contracte ús software 
 
Servei Menjador Can Pahissa 1 cuinera   40h/set 
     1 cuinera  20h/set 
     1 cambrer  30h/set 
     1 cambrera  20h/set 
 
 
Participació 
      
Gestió Centres Cívics   11 treballadors:  9 treb.         25,5h/set 
          2 treb. 32h/set  
     

Maquinària: No. 
 
Serveis Viaris 
 
Servei Transport Urbà Viatgers  
      

Personal directe: 23 conductors  32h/set aprox. 
Personal indirecte*:     1 cap servei   
                  1 administratiu      
 

Maquinària  11 autobusos  
 

(*) es desconeixen les hores; servei compartit amb Sitges 

 
 
Servei Residus Fusta i Matalassos   3 treballadors a demanda 
   Maquinària   2 vehicles 
 
 
Servei Públic Neteja viària  126 treballadors  35h/set. 
I recollida residus  Maquinària      63 vehicles 
 



 

 

 
Servei transport i gestió residus  10 treballadors   a demanda 
   Maquinària     3 vehicles 
 
Servei transport i gestió residus  Pendent adjudicar: Sense treballadors adscrits ni  
fibrociment maquinària 
 
Gestió Servei Enllumenat  4 treballadors a demanda  
  Maquinària  a demanda 
 
Servei Manteniment Parcs  40 treballadors     35,42h/set  
i Jardins  (Contracte CESPA)  Maquinària     30 vehicles 
 
Servei Manteniment Parcs  12 treballadors     35h/set 
i Jardins (Conveni TEGAR)  Maquinària     3 vehicles 
 
 
Salut 
 
Servei Execució Programa Prevenció Drogues   ATRA associació  672h/any 
    (no treballadors adscrits)  
Servei Execució Programa Educació Sexual ATRA associació 277h/any 
    (no treballadors adscrits) 
Maquinària: No. 
 
 
OAC 
 
Servei Gestió Direccionament Ciutadans Cap treballador adscrit 

Cap maquinària adscrit (propietat 
ajuntament) 

 
Escola de Música 
 
Personal docent  10 treballadors:    1 treballador  14,25h/set 
   1 treballador 12h/set 
   1 treballador 11,5 h/set 
   1 treballador 1,5 h/set  
   1 treballador 1,75h/set 
   2 treballadors  1h/set  
    
   Substitucions baixes 
   1 treballador 8h/set 
   1 treballador   4,5h/set 
   1 treballador 3h/set    
 
Maquinària:  Ordinadors i instruments de la especialitat 
 
 



 

 

Escola Art i disseny 
 
Personal docent 5 treballadors:   2 treballadors   23h/set 
   1 treballador    14h/set 
   1 treballador    4h/set  
    
   Substitucions baixes 
   1 treballador   21h/set 
 
Maquinària:  Ordinadors i altra maquinària pròpia del servei 
 
Serveis Generals 
  
Servei manteniment portes automàtiques   treballadors (no adscrits)   
   aportats per l’empresa concessionària 
   1 tècnic  manteniment assignat (no exclusiu) 
   Hores no quantificables 
   Maquinària no adscrita 
 
Servei manteniment extintors   treballadors (no adscrits)   
   aportats per l’empresa concessionària 
   Hores no quantificables 
   Maquinària de l’empresa 
 
Servei manteniment aparells elevadors treballadors (no adscrits)   
   aportats per l’empresa concessionària 
   1 tècnic manteniment assignat (no exclusiu) 
   Hores no quantificables 
   Maquinària no adscrita 
 
Servei d’assegurances   1 advocat assignat per la corredoria  
   Hores no quantificables  
   Maquinària no adscrita 
 
Servei neteja dependències municipals 67 treballadors 94,40h/mes* 
   *75900h/any (tots)    
   
   Maquinària: netejadora mercat del Centre 
 
Servei control de plagues   treballadors (no adscrits)   
   aportats per la empresa concessionària 
   1 tècnic manteniment assignat (no exclusiu) 
   Hores no quantificables 
   Maquinària no adscrita 
 
Servei manteniment climatització   treballadors (no adscrits)   
   aportats per la empresa concessionària 
   1 tècnic manteniment assignat (no exclusiu) 
   Hores no quantificables 



 

 

   Maquinària no adscrita 
 
Servei consergeria atenció telefònica 8 treballadors  126,56h/mes* 
   *1012,50h/mens (tots)      
   Maquinària no adscrita 
 
 
Secretaria General 
 
Contracte servei defensa jurídica   No hi ha treballadors adscrits 
   Hores segons demanda 
   No maquinària 
____________________________________________________________________ 
 

 
Grup municipal de la CUP 

 
12 de gener de 2016 
 
- Quin és l’estat de l’expedient sancionador a l’exgerent de l’IMET i CFO 

La Paperera? 
 
- Quins han estat els procediments endegats durant els últims sis mesos 

en relació amb aquesta qüestió? 
 
Informe de l’Organisme Autònom Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova en resposta a la sol·licitud d’informació formulada pel 
grup municipal de la CUP sobre l’estat de l’expedient del Sr. xxxxxxxxx. 
 
El Sr. xxxx retorna a la plantilla laboral de l’IMET l’1 de novembre de 2015, en el seu 
trasllat el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament feia constar que era l’IMET qui 
havia de donar compliment a l’obertura de l’expedient del Sr. xxxxx. 
 
Durant les primeres setmanes de novembre es procedeix a acollir, assignar tasques i 
fer seguiment del procés d’adaptació i d’inici d’activitat laboral d’aquest treballador. 
Així mateix, al no disposar l’IMET d’uns serveis jurídics propis que ens permetessin 
afrontar l’obertura de l’expedient, es determina que l’opció pública més adient passa 
per sol·licitar a la Diputació de Barcelona el servei d’assistència jurídica en recursos 
humans, formalitzant-se aquesta sol·licitud l’1 de desembre de 2015. 
 
La Diputació de Barcelona confirma l’acceptació de la nostra sol·licitud el 15 de febrer 
de 2016. 
 
Volem remarcar, i posar també en el seu coneixement i consideració, que durant 
aquest temps la Policia Judicial adscrita a la Fiscalia ens ha sol·licitat en diferents 
ocasions nombrosa documentació en relació amb el procés obert al Sr. xxxxx per 
aquest cos policial, així com ha citat a declarar a diferents treballadors/ores de la 



 

 

plantilla laboral de l’IMET, amb les evidents repercussions i tensions en l’organització 
que aquest fet reporta. 
 
 
Jordi Palacios de las Heras 
Gerent de l’IMET 
 
 
- Mapa de serveis de l’IMET. 
 
Línies de servei IMET 2016 
 
Treball 
 
Ocupació per a tothom:  Disseny estratègic compartit de lluita contra l’atur, implicant a 
les diverses regidories i els diversos actors socials del territori, generador d’ocupació 
de qualitat per a tothom, en especial per als col·lectius més vulnerables. 
 
Programes que conjuguen les necessitats de les persones amb les de les empreses, 
com a fonament d’una major eficàcia de les accions d’inserció. 
 
SERVEIS PERMANENTS 
Orientació 
Club de la Feina 
Borsa de Treball 
TIMOL 
MATÍ 
Formació Ocupacional (FOAP) 
Prospecció 
Emprenedoria 
Escola Formació Aeronàutica de VNG (EFAV) 
 
PROGRAMES A MIDA  
Espais de Recerca de Feina 
Licitacions subvencions SOC 
Projecte Pre-laboral (coordinat amb el departament de Serveis Socials municipals) 
Formació dels Plans d’Ocupació 
Projecte Oportunitat (+ 45 anys) 
Pla de xoc aturats llarga durada (en coordinació amb diferents departaments 
municipals) 
 
JOVES   
Joves per l’Ocupació (JPO) 
Fem Ocupació per Joves (FOJ) 
Projecte de Formació i Inserció (PFI) 
Projecte de Formació i Inserció Adaptat (PFI_Adaptat)  
Jovecoop  (formació emprenedoria)       (en coordinació amb diferents departaments 
municipals) 



 

 

Programa de transició escola – treball (en coordinació amb diferents departaments 
municipals) 
 
 
Escola Formació Aeronàutica de VNG (EFAV) 
 
FORMACIÓ 
Consolidar llicència B1.1  Auditoria AESA 
Elaboració Pla Estratègic EFAV 2017-2020    
 
 PRÀCTIQUES   
Establir nous convenis de col·laboració amb empreses i agents del sector 
 
INSERCIÓ LABORAL 
Establir nous convenis de col·laboració amb empreses i agents del sector  (Borsa de 
treball – Treball amb suport) 
 
 
Educació 
 
OFERTA EDUCATIVA EQUILIBRADA I ADEQUADA 
 

- Mantenir la qualitat i l’estabilitat dels serveis a la petita infància des de les llars 
d’infants municipals 

- Creació grup de treball per a la planificació educativa de la ciutat 
- Equilibri entre l’oferta de cicles formatius ajustats al teixit empresarial i laboral del 

territori 
- Impuls i consolidació Pla Local Absentisme escolar 
- Mantenir l’OME com a punt d’informació de tota l’oferta obligatòria i com 

instrument de gestió durant la preinscripció i matrícula viva al llarg del curs 
- Mantenir i augmentar, d’acord amb les necessitats i disponibilitat pressupostària, 

els ajuts a l’escolaritat 
 
PROJECTES I PROGRAMES PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT 
EDUCATIVA. ÈXIT ESCOLAR 
 

- Mantenir i/o adequar els projectes que promoguin l’orientació i l’acompanyament 
en la transició d’etapes. 

- Mantenir i/o adequar els projectes que promoguin la millora i l’èxit escolar 
- Obrir els centres educatius, promoure l’ús social i aprofitament dels espais 
 

FOMENT PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

- Promoure el debat i la participació en els diferents òrgans de participació de la 
comunitat educativa local (CEM, CEC, Famílies, AMPA) 
 

PRIORITZAR EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I ELS  CENTRES MUNICIPALS 



 

 

 
- Augmentar els recursos econòmics per a la millora i manteniment dels centres. 

 
- Relació de personal de l’IMET a 1 de gener de 2016. 
 

PLANTILLA IMET 2016 

         
         
 SERVEI GÈNERE 

 

TOTAL PER 
CATEGORIES GESTIÓ EDUCACIO TREBALL EFAV DONA HOME 

Nivell 
Salarial

(*) 

Gerent/a 1 1         1 A28 
Coordinador/a de 
Gerència 0             A24 

Cap de Servei 3   1 1 1 2 1 A24 

Secretari/a Gerència 0             A23 
Cap Unitat 
Administrativa 4 3     1 2 2 A23 

Tècnic/a Responsable 10   1 7 2 8 2 A23 

Tècnic/a Grau Mig 11   1 7 3 6 5 A21 

Tècnic/a Especialista 3   1 2   3   C19 

Administratiu/va 2 2       1 1 C17 
Auxiliar 
Administratiu/va 10 3 2 5   7 3 C16 

Cambrer/a 2 2       2   E14 

Conserge 17 3 14       17 E14 

Subaltern 1 1         1 E14 
TOTALS   64 15 20 22 7 31 33  

         

   
(*) Segons conveni col·lectiu 
municipal vigent   

 



 

 

Gerent (1) 1 

EDUCACIÓ 
Cap Servei d’Educació (1) 

18 
 

 TREBALL 
Cap Servei de Treball (1) 

38 
 

EFAV  
Cap de Servei EFAV (1) 67 

(Cap Servei) 

Tècnica Responsable (1) 
19 

 

Tècnic Mig (1) 20 

Tècnic Especialista (1) 21 
 

Auxiliar Adm. (1) 23 

Conserge Instal. 
Munic.(14) 
del 24 al 37 

Tècnic Responsa./ Cap 
Unitat Ad. (3) 

68,69,70 
 

Tècnic Mig (4) 
71,72,73,74 

 

Tècnica Responsable (7) 
del 39 al 45 

 

Tècnic/a Mig (14) 
del 46 al 52     i   del 60 al 

66 
 

Tècnica Especialista (2)  
53,54 

 

Auxiliar Adm. (5) 
55,56,57,58,59 

Total persones a gestió/gerència :17 
Total edificis-equipaments: 2 
 

Total persones a Educació: 20 
Total edificis-equipaments: 14 

Total persones a Treball :29 
Total edificis-equipaments: 0 

Total persones a l’EFAV :8 
Total edificis-equipaments : 1 

GESTIÓ 
 

Secretari General (*) 
 
Interventor General (*) 
 
Coordinadora de Gerència (0) 2 
(Cap Servei) 
 
Secretària gerència (0) 3 
 
Tècnic Responsa./ Cap Unitat 
Administrativa (3)  4, 5, 6 
 
Administratiu/va (2) 7,8 
 
Auxiliar Adm. (3) 9, 10, 11 
 
Cambrera (2) 12, 13 
 
Conserge ins. Muni. (3) 14, 15, 16 
 
Subaltern (1) 17 
 
 

(*) S’anoten però no es 
comptabilitzen 

 

TOTAL IMET 2016 
74 persones 

Aux. Tècnic/a  (1) 22 



 

 

RELACIÓ FUNCIONAL DE LLOCS DE TREBALL IMET 2016 
 

 
   Àmbit de Gestió: (17 treballadors/ores) 
  

1. Gerent 
(*)    Secretari General, a temps parcial 
        Interventor General, a temps parcial 
2. Coordinador/a de Gerència: VACANT 
3. Secretària Gerència : VACANT 
4. Cap unitat administrativa 
5. Cap unitat administrativa 
6. Cap unitat administrativa 
7. Administratiu 
8. Administrativa 
9. Auxiliar administrativa 
10. Auxiliar administrativa 
11. Auxiliar administrativa 
12. Cambrera  
13. Cambrera  
14. Conserge instal·lacions municipals 
15. Conserge instal·lacions municipals 
16. Conserge instal·lacions municipals 
17. Subaltern 

 
 
 
Servei d’Educació: (20 treballadors/ores)  

 
18. Cap Servei 
19. Tècnica Responsable 
20. Tècnic Mig 
21. Tècnica Especialista 
22. Auxiliar Tècnica 
23. Auxiliar administratiu 
24. Conserge instal·lacions municipals (L’Arjau)  
25. Conserge instal·lacions municipals (Ítaca) 
26. Conserge instal·lacions municipals (El Margalló) 
27. Conserge instal·lacions municipals (Ginesta 
28. Conserge instal·lacions municipals (Itinerant) 
29. Conserge instal·lacions municipals (Pompeu Fabra) 
30. Conserge instal·lacions municipals (Llebetx) 
31. Conserge instal·lacions municipals (Sant Jordi) 
32. Conserge instal·lacions municipals (Volerany) 
33. Conserge instal·lacions municipals (Itinerant)  
34. Conserge instal·lacions municipals (Cossetània) 
35. Conserge instal·lacions municipals (Escola d’Adults) 
36. Conserge instal·lacions municipals (Canigó) 
37. Conserge instal·lacions municipals (L’Aragai) 



 

 

 
 
Servei de Treball: (29 treballadors/ores) 
 

38. Cap de Servei  
39. Tècnica Responsable 
40. Tècnica Responsable 
41. Tècnica Responsable 
42. Tècnica Responsable 
43. Tècnica Responsable 
44. Tècnica Responsable 
45. Tècnica Responsable 
46. Tècnica Mitja 
47. Tècnica Mitja 
48. Tècnica Mitja 
49. Tècnica Mitja 
50. Tècnica Mitja  
51. Tècnica Mitja  
52. Tècnic Mig  
53. Tècnica Especialista   
54. Tècnica Especialista  
55. Auxiliar administrativa  
56. Auxiliar administrativa  
57. Auxiliar administrativa  
58. Auxiliar administratiu  
59. Auxiliar administratiu  
60. Tècnica Mitja  
61. Tècnica Mitja 
62. Tècnica Mitja  
63. Tècnica Mitja 
64. Tècnic Mig 
65. Tècnica Mitja 
66. Tècnica Mitja 

 
 

EFAV: (8 treballadors/ores) 
 

67. Cap de Servei 
68. Tècnic responsable  
69. Tècnic responsable  
70. Cap unitat administrativa  
71. Tècnic mig  
72. Tècnic mig  
73. Tècnic mig  
74. Tècnic mig  
 
 

 
 



 

 

Resum: 
 
 Àmbit de Gestió....................... 17 persones  
 Servei d’Educació.................... 20 persones 
 Servei de Treball...................... 29 persones 
 EFAV........................................   8 persones  
                                                ============== 

  TOTAL...................................... 74 persones   
      
 
Els 74 llocs de treball que conformen la plantilla funcional de l’IMET per a l’any 2016, 
estan coberts de la manera següent:  
 

• 52 per contractes laborals indefinits, d’aquests 33 fixes de plantilla i 19 no 
fixes de plantilla. 

• 6 per funcionaris/àries de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
• 6 interins 
• 8 temporals 
• 2 vacants 

 
 
 
- Últim pressupost de l’IMET. 
 
 
INGRESSOS  

  PRESSUPOST 
2016 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 942.000,00 € 
312 Taxes per serveis educatius 490.000,00 € 

342.00 Preus públics per matrícules EFAV 300.000,00 € 
342.01 Preus públics per matrícules CUM 10.000,00 € 

360 Vendes del bar 35.000,00 € 
361 Utilització d'espais i serveis 2.000,00 € 

399.00 Altres ingressos IMET 45.000,00 € 
399.01 Altres ingressos Educació 60.000,00 € 

4 Transferències corrents 4.646.512,32 € 
400.00 Transferències locals 2.866.671,00 € 
401.00 Transf. locals (Subvencions Diputació) 300.000,00 € 

451 Transf. CCAA 1.479.841,32 € 
8 Actius financers 20.000,00 € 

820.20 Reintegrament de préstecs d'entitats locals 20.000,00 € 

  5.608.512,32 € 
 

 

 



 

 

DESPESES  

  
PRESSUPOST 

2016 

1 Despeses de personal 2.626.000,00 € 
120.02 Sous del grup B 30.000,00 € 
120.03 Sous del grup C1 20.000,00 € 
120.05 Sous del grup E 10.000,00 € 
120.06 Triennis 10.000,00 € 
121.00 Complement de destinació 20.000,00 € 
121.01 Complement específic 35.000,00 € 
121.03 Altres complements 25.000,00 € 
130.00 Retribucions bàsiques 1.050.000,00 € 
130.01 Hores extraordinàries 5.000,00 € 
130.02 Increment capítol 1 1% (PGE) 26.000,00 € 

131 Retribucions bàsiques personal temporal 770.000,00 € 
160 Quotes socials  590.000,00 € 

162.09 Despeses socials 35.000,00 € 
2 Despeses corrents 2.822.512,32 € 

212.01 Reparacions edifici IMET 15.000,00 € 
212.02 Reparacions escoles públiques  320.000,00 € 
213.01 Manteniment fixos aparells IMET 20.000,00 € 
213.02 Manteniments fixos aparells escoles  35.000,00 € 

214 Reparacions de vehicles 1.000,00 € 
221.00.00 Energia elèctrica IMET 35.000,00 € 
221.00.01 Energia elèctrica escoles públiques  190.000,00 € 
221.01.00 Aigua IMET 5.000,00 € 
221.01.01 Aigua escoles públiques  30.000,00 € 
221.02.00 Gas IMET 6.000,00 € 
221.02.01 Gas escoles públiques  140.000,00 € 

221.03 Combustible 2.000,00 € 
221.04.01 Vestuari personal IMET 300,00 € 
221.04.02 Vestuari conserges escoles públiques 2.000,00 € 

221.05 Productes alimentaris. Bar 20.000,00 € 
221.06 Farmàcia 500,00 € 
221.10 Productes de neteja 3.000,00 € 
221.12 Material informàtic 10.000,00 € 

221.99.00 Materials servei de gerència 25.000,00 € 
221.99.10 Materials servei d'educació 40.000,00 € 
221.99.20 Materials servei EFAV 60.000,00 € 
221.99.30 Materials servei treball 180.000,00 € 

222.00 Comunicacions 10.000,00 € 
222.01 Postals 4.000,00 € 

224 Primes d'assegurança 10.000,00 € 
225.02 Tributs 500,00 € 
226.01 Atencions protocol·làries 3.000,00 € 
226.02 Publicitat i propaganda 6.000,00 € 



 

 

226.03 Publicacions diaris oficials 500,00 € 
226.04 Jurídics i contenciosos 5.000,00 € 
226.99 Quotes a empreses 10.000,00 € 

227.99.00 Experts servei d'educació 10.000,00 € 
227.99.10 Experts servei EFAV 50.000,00 € 
227.99.20 Experts treball 350.000,00 € 
227.99.30 Llars d'infants 1.038.025,00 € 
227.99.40 Conveni Ajuntament devolució préstec ICO 2011 90.687,32 € 
227.99.50 Previsió devolució requeriment del SOC EFAV 93.000,00 € 

231.20 Del personal 2.000,00 € 
4 Transferències corrents 140.000,00 € 

481 Ajuts i subvencions 140.000,00 € 
8 Actius financers 20.000,00 € 

830 Préstecs a curt termini a entitats locals 20.000,00 € 

  5.608.512,32 € 
 
 

Grup Muncipal de la CUP 
 

19 de gener de 2016 
 
El mes de juny de 2015, la CUP de Vilanova i la Geltrú va demanar a 
l’equip de govern municipal una informació a propòsit de la celebració 
del Vida Festival i aquest requeriment no ha estat resolt. 
 
Demana que se’ns lliuri la informació següent per poder treballar en 
aquesta direcció: 
 
1. La valoració econòmica del cost d’un festival impulsat per una 
empresa privada i el retorn envers el municipi. 
 
El VIDA Festival genera un moviment econòmic total de 2.362.578,19 €. 
 
Aquesta xifra és el resultat de sumar la despesa total del festival, les entrades 
venudes i la despesa declarada pel públic mitjançant una enquesta realitzada 
a 150 persones, gairebé un 2% del públic assistent durant la jornada de 
dissabte 4 de juliol al recinte de la Masia d’en Cabanyes. 
 
Segons el dossier presentat pels organitzadors del Festival Vida, en la seva 
edició 2015 va tenir el següent retorn envers el municipi:  
 

� 700 persones allotjades a la zona d’acampada del festival 
� 400 persones allotjades al Càmping Vilanova Park 
� hotels complerts durant el festival 



 

 

� es calcula una mitjana de 2.000 pernoctacions diàries durant els 4 dies 
de festival 

� quaranta empreses del municipi contractades de manera regular durant 
el festival  

� facturació global del 2015 d’aquestes empreses de 213.678€ 
� necessitat d’incrementar la flota de taxis de servei durant els dies del 

festival 
� segons enquesta realitzada, despesa mitjana per assistent al festival 

117€, dels quals 78 van a parar directament a establiments i activitats a 
la ciutat al marge del VIDA 

� segons el càlcul anterior si 19.500 persones es gasten una mitjana de 
78€ durant els dies de festival tindríem un retorn de 1.521.000€ al 
municipi 

 
També valorem el retorn a la ciutat en relació a la repercussió mediàtica 
del Festival i el seu estret vincle amb la ciutat de Vilanova i la Geltrú: 
 
- 934 aparicions del festival als mitjans entre TV, ràdio, premsa i internet 
- presència continuada de la ciutat en cada aparició del Festival en els 

mitjans 
- 26.600 seguidors a les xarxes socials 
- visitants de 150 països diferents a la web del festival 
- 18.000 visualitzacions del vídeo promocional de l’edició 2015  
- visibilitat de la marca “Vilanova i la Geltrú” en tota la promoció del 

festival 
 
2.- Cost de la cessió de l’espai annex i vestuaris camp de futbol. 
 
Aquesta cessió puntual no genera costos a l’ajuntament. Totes les despeses 
que se’n desprenen vinculades directament al VIDA les assumeix el festival. 
Cal tenir present que la zona d’acampada no està contemplada en les taxes 
municipals. 
 
És un tipus de cessió habitual que es fa també, per exemple, en els concerts 
de format gran de Festa Major organitzats per una promotora privada i tenen 
una consideració de benefici per a la  programació cultural de la festa. 
 
3.- Cost de la cessió de la Nau del Ferrocarril. 
 
La Nau del Ferrocarril s’utilitza el dissabte del festival com a parada al Museu 
del Ferrocarril dins el VIDABIKE, parada de descans i petit concert. La durada 
de l’activitat és aproximadament de dues hores. Aquesta activitat no genera 
cap despesa municipal i el festival acorda la utilització directament amb el 
Museu del Ferrocarril. 



 

 

 
4.- Cost de la cessió del Molí de Mar. 
 
La utilització del recinte del Molí de Mar per part del festival VIDA no genera 
despeses a l’ajuntament. Tots els costos que se’n deriven són assumits pel 
festival VIDA, com assenyala el conveni signat. 
 
És el mateix tipus de cessió que es fa habitualment per totes les propostes 
que acull aquest espai. En el cas del Vida 2015 es va generar i pagar per part 
del festival una factura de 2.131,5€ 
 
5.- Cost de la Cessió de la Masia d’en Cabanyes. 
 
La utilització del recinte de la Masia d’en Cabanyes no genera despeses a 
l’Ajuntament ni al Consell Comarcal que es puguin imputar directament al 
festival. Les actuacions que es porten a terme a l’espai per part de 
l’Ajuntament estan previstes en el manteniment general de l’espai per al seu 
ús públic habitual. 
 
6.- Cost dels subministraments als espais que acabem de referir. 
 
Tots els espais de concert funcionen amb generadors contractats i pagats pel 
festival.  Respecte l’espai de Molí de Mar s’ha abonat la taxa corresponent 
d’ús d’instal·lacions. 
 
7.- Cost del servei de jardineria. 
 
No es fa cap servei extraordinari de jardineria en els espais esmentats 
exclusivament per al festival VIDA; les actuacions de jardineria s’inclouen en el 
manteniment general anual dels espais a través de l’empresa de jardineria, i 
no suposen cap increment del contracte. 
 
8.- Cost del servei d’autobusos. 
 
El festival contracta el servei d’autobusos llançadora i assumeix el cost. Durant 
el festival molt públic del VIDA utilitza els serveis regulars d’autobusos per 
anar al Càmping Vilanova Parc i Masia d’en Cabanyes. Cost municipal 
inexistent. 
 
9.- Cost del servei de policia. 
 
Cost d’hores extres habituals en qualsevol esdeveniment de gran format que 
es fa a la ciutat sigui públic o privat. Durant el 2015 es van pagar 5.892,63€ en 
concepte d’hores extres de la policia municipal, seguretat social inclosa. 



 

 

 
10.- Cost de publicitat. 
 
Tota la publicitat del VIDA la gestiona el mateix festival amb l’ajut de la 
subvenció municipal, tal com diu el l’annex del conveni aprovat pel ple. 
 
Suport en mitjans habituals com l’agenda ciutadana i webs municipals 
informatives dels esdeveniments a la ciutat, públics o privats, com s’informa en 
el punt 4.2 del conveni entre ajuntament i Vida 2015. 
 
11.- Subvenció directa. 
 
La subvenció per a l’any 2015 ha estat de 18.000€, tal com consta en el 
conveni aprovat pel Ple municipal. En el mateix conveni senyala que aquesta 
subvenció es dóna per a la “Promoció i difusió de la marca de ciutat (...), 
entesa dins el context d’un esdeveniment de gran repercussió mediàtica “ 
 

Grup Muncipal de la CUP 
 

20 de gener de 2016 
 
Quins són els sistemes de selecció de personal: a través de quines 
normatives i reglaments s’efectuen les contractacions i les promocions 
internes, i si l’Ajuntament de Vilanova disposa d’alguna reglamentació 
pròpia en aquest sentit. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L’ACCÉS A LES PLACES VACANTS DE 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 

 

1a. OBJECTE 
 
Aquestes bases regularan els processos selectius convocats per l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la seva vigència es mantindrà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. El 
contingut d’aquestes bases serà completat amb les bases específiques que regeixin 
expressament cada convocatòria i es publiquin en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i, en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A aquestes bases els seran 
d’aplicació la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim 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 i la resta de 
normativa vigent en la matèria.                                                                                                                                 
 
2a. PLACES A SELECCIONAR  
 
La distribució de les places ofertes per àrees i llocs de treball és la que s’assenyali, en cada 
moment, en les corresponents bases específiques per a cada procés selectiu. 
 
3a. FUNCIONS 
 
Les funcions que corresponen al personal funcionari i laboral que se seleccioni seran les 
detallades en els respectius llocs de treball previstos en la relació de llocs de treball vigent en 
cada moment, d’acord amb l’assignació de primera destinació que es porti a terme, en la forma 
prevista en les respectives bases específiques. 
 
4a. REQUISITS GENERALS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
Per tal de ser admès als procediments selectius l’aspirant, a més dels requisits específics que 
s'assenyalen en les bases específiques de cada procés en concret, ha de reunir els requisits 
següents: 
 
4.1 Requisits generals: 
 
A) Nacionalitat: 
1) Ser ciutadà/na espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió 
Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats 
internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure 
circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió 
Europea, sempre i quan el lloc objecte de la convocatòria no estableixi específicament que 
implica una participació directa o indirecta en l’exercici del poder públic o bé es tracti de 
funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les administracions públiques. Els 



 

 

estrangers no inclosos en l’apartat anterior també podran accedir a les places reservades al 
personal laboral, d’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de 
gener. En qualsevol cas, l’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar 
documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent. 
 
2. El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels espanyols i 
dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de 
dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de 
dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec. 
 
3.  La pèrdua de qualsevol dels requisits que, d’acord amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 1 
de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, habiliten per a l’accés a l’administració pública, en 
igualtat de condicions amb els espanyols, donarà lloc a la pèrdua de la condició de funcionari de 
carrera, a no ser que l’interessat compleixi qualsevol altre dels requisits previstos en l’esmentat 
apartat. 
 
B) Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa o 

l’edat mínima i màxima establerta en les bases específiques de les convocatòries de 
places d’agent de la Policia local.  

 
C) Habilitació: no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de 

cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que 
hagués estat separat o inhabilitat. En el cas que tingui la nacionalitat d’un altre Estat, no 
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària 
o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació 
pública. Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com 
a funcionaris/àries de carrera o contractació laboral. 

 
D) Titulació: estar en possessió del títol acadèmic oficial exigit per a l’ingrés en cada grup 

o escala i subescala, o bé un de nivell equivalent o superior, d’acord amb el que 
estableixin les bases específiques. En cas que la titulació esmentada hagi estat 
obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent 
homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la 
convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el 
document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència. 

 
E) Llengua catalana: conèixer la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, 

amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada lloc en concret. Aquest 
coneixement s’acreditarà mitjançant l’exercici previst en el procés selectiu 
corresponent. Exempció de l’exercici de coneixements de llengua catalana: l’aspirant 
que en el moment de presentació d’instàncies no pugui acreditar documentalment 



 

 

que posseeix el nivell requerit s'haurà de sotmetre a les proves de coneixements de 
català que prevegi el procés selectiu. 

 
F) Llengua castellana: conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en 

l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada lloc en 
concret. Els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat 
espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de les funcions pròpies del lloc en 
qüestió, tal i com es detalla a continuació, en base al RD 1137/2002, de 31 d’octubre, 
- Grup A ,B i C :  Nivell superior de coneixements de llengua castellana. 
- Agrupacions professionals sense requisit de titulació: Nivell intermedi de 

coneixements de llengua castellana. 
Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant l’exercici previst en el procés selectiu 
corresponent.  
Exempció de l’exercici de coneixements de llengua castellana: l’aspirant que no pugui 
acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s'haurà de sotmetre a les 
proves de coneixements de castellà que prevegi el procés selectiu. 
Als efectes de l’exempció, els aspirants a places corresponents a escales classificades 
del grup A, B o C hauran d’acreditar documentalment una de les tres opcions 
següents: 
 
a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya. 
b) Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 

31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat 
totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 

 
Als efectes de l’exempció, els aspirants a places corresponents a agrupacions 
professionals sense requisits de titulació hauran d’acreditar documentalment una de 
les tres opcions següents: 
 
a) Haver cursat la primària i la secundària a Espanya. 
b) Diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 

31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat 
totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 

 
G) Capacitat funcional: no patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o 

psíquica que impedeixi l'exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o 
disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria. Les 
persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat 
d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del seu 
començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu i la base 12.5 , en 
presentar la documentació per ser nomenades funcionàries indicada a la base tretzena, 



 

 

hagin d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les 
funcions i tasques dels llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent. 
No obstant això, d’acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre accés a la funció 
pública de persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, els 
aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que tinguin reconeguda la condició 
legal de disminuït i vulguin acollir-se a les places reservades per aquest col·lectiu en les 
respectives bases específiques de la convocatòria hauran de presentar al tribunal 
qualificador, un dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent, 
que haurà de ser emès amb anterioritat al començament de les proves selectives. 

 
4.2 Requisits específics. 

Són els fixats en les respectives bases específiques de cada convocatòria. 
 

4.3 Requisits específics de promoció interna. 
L’aspirant que concorri pel torn o sistema de promoció interna, a més de complir els 
requisits indicats als apartats anteriors, haurà de reunir els requisits següents: 
 
A) Ser funcionari/ària de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  de l’escala, del grup i, si 

s’escau, subgrup que determinin les bases específiques. 
B) Posseir una antiguitat de, al menys, dos anys de servei actiu en l’escala esmentada. 
C) Trobar-se respecte de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’escala, grup i, si s’escau, 

subgrup esmentat en les bases específiques, en la situació administrativa de servei 
actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació 
que comporti reserva de lloc o de destinació.  

 
Igualment aquests requisits específics s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a 
funcionaris/àries de carrera. 
Així mateix, d’acord amb la disposició transitòria segona de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, podrà participar en el torn de promoció interna el personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dels grups i categories que s’indiquin en les bases 
específiques, que a la data de la seva entrada en vigor estiguin desenvolupant funcions o 
llocs classificats com a propis de personal funcionari sempre que posseeixi la titulació 
necessària i reuneixi la resta de requisits exigits. 

 
4.4 L’aspirant ha de posseir tots els requisits generals i específics en el dia d'acabament del 

termini de presentació d'instàncies i s’han de continuar complint fins a la data de la presa 
de possessió com a funcionari de carrera o la contractació com a personal laboral indefinit. 
El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel document 
acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició. Pel que fa a la 
nacionalitat, s’estarà expressament al que disposa l’apartat A) del paràgraf 4.1 d’aquesta 
base. 

 
5a. SOL·LICITUDS I DRETS D’EXAMEN 

 



 

 

5.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s’han de formalitzar en model normalitzat i han d’estar 
signades per l’aspirant. La manca de signatura suposarà l’exclusió de l’aspirant, llevat del 
supòsit de presentació de forma electrònica. Els exemplars de sol·licituds són a disposició 
dels interessats a la Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
també es poden obtenir en la pàgina web municipal www.vilanova.cat.  

 
5.2 Les sol·licituds es poden presentar al Registre general de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú o bé pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas que s’opti per presentar la 
sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui 
datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. 

 
5.3 Juntament amb la sol·licitud l’aspirant ha d’adjuntar: 
 
a) Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat 

o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la 
personalitat. 

b) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada de la 
documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del 
nivell corresponent o superior al lloc en qüestió de la Secretaria de Política Lingüística o 
d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre 
PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, per tal de 
quedar exempt de la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana. Els/les 
aspirants poden consultar aquesta Ordre a través de l’adreça d’Internet: 
www6.gencat.net/llengcat/certific/equiv.htm  

 Supòsits d’exempció d’acreditació: 
 Restaran exempts d’acreditar els coneixements de llengua catalana en el procés selectiu, 

els/les aspirants que es trobin en una de les situacions que s’indiquen a continuació i així 
ho indiquin expressament a l’apartat corresponent de la sol·licitud: 

 
1) Haver participat i obtingut un lloc de treball en un procés selectiu per accedir a 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú , convocat per aquesta corporació, en què hi 
hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior. 

2) Haver superat la prova o l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori del nivell que 
determinin les bases específiques de conformitat amb les àrees, els criteris de 
puntuació i el sistema de qualificació que determina el Decret 152/2001, de 29 de 
maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, en altres processos 
selectius corresponents a la mateixa oferta d’ocupació pública. 

 
c) Acreditació dels coneixements de llengua castellana per als/a les aspirants que no tinguin 

la nacionalitat espanyola: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria. 



 

 

L’acreditació d’aquest coneixement es durà a terme mitjançant la superació de la prova o 
exercici establert a l’efecte, o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a 
continuació:  

 
1) Certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si 

s’escau, a Espanya. 
2) Diploma d’espanyol, en el nivell que s’escaigui, que estableix el Reial decret 

1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti 
haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

3) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 

 
d) Pagament de la taxa que determinin les bases específiques corresponents. 
 El resguard del pagament de la taxa, tant si es realitza directament a la Tresoreria 

municipal com en el cas que es faci per gir postal o telegràfic o mitjançant transferència 
bancària. En el supòsit que l’aspirant tingui una discapacitat igual o superior al 33% i als 
efectes de restar exempt de l’abonament de la taxa d’inscripció caldrà que presenti la 
documentació que acrediti aquesta circumstància. 

e) La documentació acreditativa, degudament confrontada, dels mèrits que s’al·leguin en la 
fase de concurs. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats ni tampoc els que 
no s’hagin al·legat o presentat juntament amb la instància de sol·licitud per prendre part 
en les proves selectives o en el termini atorgat per subsanar deficiències en la sol·licitud 
presentada en cas d’haver estat declarat provisionalment exclòs/a. 

f) Dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit per l’equip 
multiprofessional competent i emès abans del començament de la primera prova, en el 
cas dels aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que tinguin reconeguda la 
condició legal de disminuït i vulguin acollir-se al lloc reservat per a aquest col·lectiu en la 
respectiva convocatòria. Aquest dictamen s’adreçarà al tribunal qualificador en el termini 
de presentació de sol·licituds o en el de deu dies a partir de l’endemà de la publicació de 
la resolució de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Als efectes informatius 
els aspirants discapacitats s’han de dirigir als centres corresponents de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació 
l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i 
dels exercicis previstos en la convocatòria, i el motiu o motiu d’aquestes. Als efectes 
d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 
9 de març. 

 El dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent esmentat 
determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o llocs de treball sempre que aquesta no 
impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o sigui incompatible 
amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoquin. 

 
5.4 El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir 

de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de 



 

 

la Província i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial de l’Estat, on hi constarà el número i la data del Butlletí Oficial de la Província en 
el qual apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria. Els restants i 
successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler 
d’anuncis de la corporació i a la WEB municipal. 

 
5.5 D’acord amb el que preveu l’Ordenança fiscal de taxes per serveis generals de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per inscriure’s a la convocatòria corresponent 
l’aspirant ha de satisfer la taxa corresponent per drets d’examen, la qual tindrà l’import 
que marqui en cada moment l’Ordenança fiscal corresponent segons el grup al qual 
pertanyi el lloc en qüestió.  
 

5.6 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar a la Tresoreria municipal (Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , c/Collegi, 34, o bé mitjançant gir postal o telegràfic o bé 
transferència bancària al compte corrent      2100-0024-99-0200725822 de la Caixa de 
Pensions de Barcelona, fent constar com a remitent el nom de l’aspirant i la plaça que 
concorre, adjuntant a la sol·licitud el resguard  de la imposició. Està exempt de realitzar 
el pagament de la taxa, l’aspirant que acrediti documentalment, de conformitat amb el 
que estableix la base 5.3.d, que es troba dins el termini de presentació de sol·licituds i 
té la condició de disminució esmentada anteriorment. 

 
5.7 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació 

documental a efectes de l’exempció de pagament, determinarà l’exclusió de l’aspirant.. 
 

5.8 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment 
al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part 
en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
6a. ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
6.1 Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l’Alcaldia, en el termini màxim d’un 
mes, dictarà una resolució en la qual declararà aprovada la llista d’admesos i d’exclosos.  En 
aquesta mateixa resolució s’inclourà la llista completa dels aspirants admesos i exclosos a la 
convocatòria i la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua 
catalana i, si s’escau, de llengua castellana. A la resolució esmentada, que es publicarà al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte en el supòsit que s’opti per qualsevol dels 
sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
s’indicaran els llocs on s’exposen les llistes completes certificades dels aspirants admesos i dels 
aspirants exclosos i dels motius d’exclusió. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies a 
partir de l’endemà de la publicació o de la notificació de la resolució indicada per formular 
davant l’Alcaldia les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que 
s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria, 
d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova 
redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin 



 

 

dins d’aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considera 
que desisteixen de la seva petició. 
 
Aquesta resolució determinarà també el lloc, data i hora de la celebració del primer exercici del 
procés selectiu i donarà a conèixer els noms dels membres titulars i suplents del tribunal 
qualificador. 
 
Una vegada finalitzat el termini previst a l’apartat anterior l’Alcaldia aprovarà mitjançant una 
resolució, que s’exposarà al tauler municipal d’anuncis i es notificarà o comunicarà als aspirants 
inicialment exclosos de la convocatòria, amb la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos 
i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar l’exercici de coneixements de llengua 
catalana. La notificació d’aquesta resolució determinarà els terminis a efectes de possibles 
impugnacions i recursos, d’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
En la llista hi constaran els cognoms, nom i número de document nacional d'identitat dels 
aspirants, amb indicació, si s'escau, dels defectes que hagin causat les exclusions. 
 
6.2 Les errades de fet que es puguin advertir es podran esmenar en qualsevol moment del 
procés, d'ofici o a petició de l'interessat. 
 
6.3 Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin 
constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades. L’Alcaldia podrà 
requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha 
inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els quals podran ser 
exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. 
 
7a. TRIBUNALS QUALIFICADORS 
 
7.1 Els tribunals qualificadors dels processos selectius estaran constituïts per un nombre 
senar de membres, no inferior a tres, amb els respectius suplents. En la composició del Tribunal 
es vetllarà pel compliment del principi d’imparcialitat i de professionalitat dels seus membres, 
perquè la meitat més un dels membres del Tribunal tingui la titulació adequada als diversos 
coneixements que s’exigeixen a les proves i perquè tots els vocals tinguin una titulació 
acadèmica igual o superior a l'exigida als aspirants. Es tendirà, també, a la paritat entre home i 
dona. 
 
La composició del tribunal vindrà determinada de la manera següent: 
 
-Presidència: ho serà un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix de la corporació.  
-Vocalies: ho seran funcionaris de carrera o personal laboral fix de les administracions públiques 
que compleixin els requisits de professionalitat i d’imparcialitat per poder formar part d’un 
òrgan de selecció. D'entre els vocals es nomenarà el/la secretari/ària del tribunal, que tindrà 
veu i vot. 
 
La composició del tribunal qualificador es determinarà per resolució de l’Alcaldia en la forma 
prevista en la base 6.1. 



 

 

Podran assistir a la celebració de les proves o procés de selecció un/una representant de l’equip 
de govern i un/una  de l’oposició  i un/una representant de la junta de personal o comitè, com a 
observadors i sense vot . 
 
7.2  El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i sense la presència de la presidència i la secretaria. 
 
7.3 Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l’òrgan 
convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies previstes a l’article 28.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació 
d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. 
Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les 
circumstàncies previstes.  
 
7.4 El tribunal pot acordar, si ho considera convenient, la incorporació d'especialistes que 
l’assessorin, però aquests han de limitar la seva intervenció a l’assessorament tècnic, i no poden 
participar en la qualificació de les proves. L'informe que emetin no pot tenir caràcter vinculant, 
però ha de ser tingut en compte a l'hora de determinar la puntuació. 
 
7.5 El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el 
que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme. 
 
7.6 El tribunal adoptarà les mesures necessàries per garantir que les proves o els exercicis 
de la fase d’oposició que siguin escrits i no hagin de ser llegits davant d’ell, siguin corregits 
sense que es conegui la identitat dels/de les aspirants que hi participen. Així mateix, no 
corregiran les proves o els exercicis d’aquells opositors on figuri el nom, marques o signes que 
permetin conèixer la seva identitat. 
 
7.7 El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases, així com 
el que calgui fer en els casos no previstos. 
 
7.8 El procediment d’actuació del tribunal s’ajustarà en tot cas al que disposa la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. En tot cas, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als 
aspirants l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document 
oficial identificatiu. D’acord amb la base 6.3 el tribunal adoptarà les mesures necessàries per tal 
que els aspirants discapacitats gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per a la realització de les 
proves que la resta d’aspirants. El tribunal decidirà sobre les peticions d’adaptacions que 
s’efectuïn i tindrà en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb aquesta 
finalitat, podran demanar un informe sobre la sol·licitud d’adaptació als equips de valoració 
multiprofessional. 
 
8a. SELECCIÓ: SISTEMA, INICI I REALITZACIÓ 
 
8.1 El sistema de selecció de cada lloc serà el que es determini en les bases específiques de 

cada convocatòria, d’acord amb el que estableix l’article 61 de l’EBEP. Ara bé, 
preferentment el sistema de selecció serà el de concurs oposició i les bases 



 

 

específiques determinaran, si s’escau, els cursos de formació i la fase de prova i/o 
període de pràctiques. 

 
8.2 El procediment de selecció haurà de vetllar especialment per tal que les proves a 

superar tinguin connexió amb l’adequació al desenvolupament de les tasques dels llocs 
de treball convocats, incloent-se, en el seu cas, les proves pràctiques que siguin 
necessàries. 

 
8.3 El lloc, la data i l'hora del començament de la primera prova de l'oposició de cadascun 

dels processos selectius convocats seran anunciats en la forma prevista en la base 6.1 i 
es realitzarà les proves següents a continuació de la primera, dins el mateix dia. Si la 
data de celebració d'alguna prova del procés selectiu no coincidís amb la data 
assenyalada per a la primera prova, s'haurà de fer públic mitjançat edicte inserit a la 
web municipal i en el tauler municipal d'anuncis.  Aquest avís es farà, com mínim, amb 
dos dies d'antelació al començament de l'exercici, si es tracta de la continuació del 
mateix exercici, o de tres dies, si es tracta d'una altra prova. 

 
8.4 Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en una sola crida. La no 

presentació d'un opositor a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat 
determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar en els exercicis 
successius, quedant l'opositor exclòs del procediment selectiu, llevat dels casos de força 
major, degudament acreditats i valorats lliurement pel tribunal, el qual podrà efectuar 
una nova crida quan ho consideri oportú. 

 
8.5 Per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants, si es fa necessari establir algun torn 

per raó de la disponibilitat del material per realitzar els exercicis pràctics o per 
qualsevol altra causa que impedeixi d'examinar-los simultàniament, iniciaran la prova 
els aspirants el cognom dels quals comenci per la lletra que resulti del sorteig 
prèviament realitzat per als processos selectius de l’any que correspongui davant la 
Secretaria municipal. 

 
8.6 Durant la realització del procés selectiu els aspirants no podran fer ús de telèfons 

mòbils ni altres mitjans de comunicació amb l’exterior, ni podran sortir del recinte on es 
dugui a terme la prova selectiva durant la realització d’aquesta. L’incompliment 
d’aquestes normes o bé les actituds de falta de respecte o consideració envers la resta 
d’aspirants del procés selectiu o envers el propi Tribunal comportaran l’expulsió de 
l’aspirant en qüestió de forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà 
constar de forma expressa en l’acta emesa pel Tribunal. 

 
8.7 En les proves selectives que es realitzin pel sistema de concurs oposició, la fase de 

concurs –que no tindrà caràcter eliminatori- serà posterior a la fase d’oposició. La 
puntuació obtinguda a la fase de concurs en cap cas no serà aplicada per superar la fase 
d'oposició, la superació de la qual s'ha de realitzar de forma independent.. Alhora, la 
valoració dels mèrits dels/de les aspirants sols podrà atorgar a aquesta valoració una 
puntuació proporcionada que no determinarà, en cap cas, per si mateixa el resultat del 
procés selectiu. 



 

 

 
9a. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU: FASE D’OPOSICIÓ 
 
9.1 Les proves de la fase d'oposició, totes elles obligatòries, seran les que s'assenyalin en 
les bases específiques de cada convocatòria, que també indicaran la data a partir de la qual 
s’iniciaran i el calendari aproximat de la seva realització. Les proves es puntuaran de 0 a 10 
punts, tret que expressament es prevegi una altra puntuació. Els/les aspirants que no obtinguin 
la qualificació mínima de 5 punts, o la qualificació mínima que s'estableixi de manera expressa, 
quedaran eliminats/des automàticament.  
 
9.2 Tots els processos selectius inclouran la realització d'un exercici que acrediti el 
coneixement de la llengua catalana adaptat al nivell exigit i a les necessitats de comprensió i 
expressió corresponents al lloc de treball. En aquest exercici la qualificació dels/de les aspirants 
serà la d'apte o no apte. 
 
Els aspirants que acreditin posseir el nivell exigit, o superior, en cada convocatòria, mitjançant 
les certificacions o documents que acreditin l’exempció, d’acord amb el que estableix la base 
cinquena, restaran exempts de realitzar aquest exercici i se'ls assignarà la qualificació d'apte. 
 
En el mateix sentit, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un 
exercici que acrediti el coneixement de la llengua espanyola adaptat al nivell exigit o bé hauran 
d’acreditar posseir el nivell exigit, o superior, en cada convocatòria. 
 
9.3 En els diferents exercicis de l'oposició el tribunal podrà acordar que els/les aspirants 
llegeixin el seu treball. En aquests casos la lectura serà pública. 
 
9.4 La puntuació dels exercicis de la fase d'oposició vindrà donada per la mitjana aritmètica 
de la suma de les puntuacions atorgades pels membres del tribunal. Quedaran eliminats els/les 
aspirants que no obtinguin la puntuació mínima que s'estableixi per a cada una de les proves 
puntuables. Igualment, quedaran eliminats els/les aspirants que siguin considerats "no aptes" 
en l'exercici de coneixements de la llengua catalana, i de castellana, si s’escau o en la prova 
psicotècnica, quan s’estableixi el seu caràcter eliminatori. 
 
Els criteris d'avaluació i de puntuació seran els assenyalats en descriure cada supòsit, llevat del 
cas dels exercicis de coneixement de la llengua catalana, on seran emprats els criteris establerts 
per la Secretaria de Política Lingüística per a proves anàlogues, i de llengua castellana, on se 
seguiran els criteris homogenis. 
 
9.5 La qualificació de la fase d’oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en la 
totalitat de les proves. 
 
10a. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU: FASE DE CONCURS 
 
10.1 La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, consistirà en la valoració dels mèrits 
al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants fins a la data de publicació de la 
convocatòria, d’acord amb el barem que s’indiqui en les bases específiques. La valoració 



 

 

d'aquests mèrits o nivells d'experiència no pot significar, en relació amb les proves selectives, 
més de la quarta part de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs oposició. 
 
Únicament es valoraran els serveis prestats amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut 
d’un nomenament interí o d’un contracte de naturalesa laboral. 
 
A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals i, en els supòsits de dedicacions  
a temps parcial, la puntuació es computarà proporcionalment a la dedicació acreditada. 
 
La puntuació obtinguda en aquesta fase no pot ser aplicada en cap cas per superar la fase 
d'oposició, cadascun dels exercicis de la qual s'ha d'aprovar prèviament. 
 
10.2 Els mèrits exigits en la fase de concurs de cada convocatòria es justificaran de la manera 
següent: 
 
a) Els documents presentats poden ser fotocòpies dels originals però han d'estar 
degudament compulsats per la mateixa corporació o per un altre organisme oficial, requisit 
sense el qual no tenen valor provatori. 
 
b) La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una administració pública, en virtut d’un 
nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la 
Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’administració corresponent dels 
serveis prestats en l’òrgan públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i 
expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l’òrgan en 
qui delegui, i el grup, el règim jurídic, l’especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el 
període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria al 
DOGC. 
 
c) La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat, quan així s’estableixi en les bases 
específiques de cada convocatòria, en virtut d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a 
través de l’aportació de còpia autenticada del contracte laboral i de l’informe de vida laboral 
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals hi haurà de constar de forma 
clara i expressa la categoria professional, la jornada desenvolupada i el període concret de 
prestació dels serveis, que es computarà fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC. 
 
d) Pel que fa a la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, 
certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, qualsevol de les 
administracions públiques, col·legis professionals o per centres d'ensenyaments oficials 
autoritzats. S'exceptua d'aquesta norma els documents acadèmics lliurats pels ajuntaments que 
hauran d'acreditar de forma fefaent la seva validesa acadèmica. 
 
e) Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel 
document acreditatiu d'haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva 
expedició. 
 



 

 

f) Els certificats i documents acreditatius de l'especialització i/o la capacitació professional 
es computaran només quan a criteri del tribunal tinguin relació amb les comeses pròpies del 
lloc de treball. 
 
10.3 El tribunal desestimarà les fotocòpies sense compulsar, les simples declaracions i els 
altres justificants que deixin lloc a dubtes sobre l'autenticitat dels mèrits o sobre la seva 
equivalència o prevalença respecte dels requerits, així com els documents que no continguin 
informació suficient per valorar adequadament aquests mèrits. 
 
10.4 El tribunal podrà recaptar formalment dels interessats els aclariments o, si s'escau, la 
documentació addicional que consideri necessària per a la comprovació dels mèrits al·legats i, 
fins i tot, a través d'entrevistes individuals, purament informatives o explicatives dels mèrits 
al·legats, que no poden tenir caràcter decisori ni ser objecte de puntuació. 
 
11a. QUALIFICACIÓ DEFINITIVA 
 
11.1 Un cop valorades per el tribunal les qualificacions de cada exercici i les finals es faran 
públiques mitjançant la web municipal i s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 
 
11.2 L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la suma de les puntuacions 
obtingudes en el conjunt dels exercicis de l’oposició, en la suma de les puntuacions obtingudes 
en el conjunt dels exercicis de la fase d'oposició i dels punts aconseguits en la fase de concurs. 
 
11.3 Les puntuacions atorgades en els exercicis i en la valoració dels mèrits, així com la 
valoració final, s'hauran de reflectir a l'acta que estendrà la Secretaria del tribunal. 
 
11.4 En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi 
obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, es resoldrà a favor de 
l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova o exercici de caràcter pràctic. 
 
12a. LLISTA D'APROVATS I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ O NOMENAMENT 
 
12.1 Acabat el procés selectiu, el tribunal publicarà els resultats globals a la web municipal i 
al tauler d'edictes de la corporació, ordenant els/les aspirants per ordre de la puntuació 
obtinguda, de major a menor, i efectuarà la proposta de contractació o nomenament en favor 
de l'aspirant o aspirants, segons correspongui, que hagin obtingut la major puntuació. 
 
12.2 El tribunal no pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre 
superior d'aspirants al nombre de llocs objecte de la convocatòria, de forma que en cap cas la 
seva proposta no pot contenir més d'un/a aspirant per cada lloc a cobrir, excepte que la 
convocatòria prevegi expressament aquesta possibilitat, d’acord amb el que estableix l’article 
61.8 de l’EBEP. 
  
12.3 La persona que desenvolupi les funcions de secretaria trametrà a l’Alcaldia una còpia 
certificada de la llista a què fa referència l'apartat 12.1 i especificarà al mateix temps que 
aquesta compleix el que disposa l'apartat 12.2. 



 

 

 
12.4  Si el nombre d'aspirants que superen la fase d'oposició és inferior al nombre de places a 
cobrir, el tribunal declararà deserts aquells llocs dels quals no en pugui efectuar cap proposta 
de nomenament o contractació. 
 
12.5     Els aspirants que hagin superat les proves selectives  hauran de sotmetre’s  a una revisió 
medica per part  del servei propi de prevenció de la salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
.Aquesta revisió serà obligatòria i el servei emetrà un informe dient si l’aspirant es apte o no 
apte per realitzar la feina per la qual ha concursat. En el cas que l’informe sigui no apte  la 
Oficina de Recursos Humans  podrà requerir del Tribunal una relació complementària  dels/de 
les aspirants que segueixin als proposats/des, per  realitzar aquesta revisió i si la persona és 
apta  proposar el seu possible nomenament  o contractació. 
 
12.6 Quan es produeixin renúncies dels/de les aspirants seleccionats/des, abans del seu 
nomenament o presa de possessió, l’oficina de Recursos Humans podrà requerir del Tribunal 
una relació complementària dels/de les aspirants que segueixin als proposats/des, per al seu 
possible nomenament com a funcionaris/àries de carrera, per tal d’assegurar la cobertura de 
vacants. 
 
13a. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS 
 
13.1 En el termini de vint dies naturals a partir de la publicació dels resultats del procés 
selectiu l'aspirant o aspirants seleccionats presentaran a l’oficina  de Recursos Humans els 
documents que acreditin que compleixen les condicions exigides a la base quarta, que són els 
següents: 
 
a) Fotocòpia confrontada del número d’identificació fiscal, quan aquest no consti al document 

nacional d’identitat o al document oficial acreditatiu de la personalitat. 
 
b) Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en el cas que 

els aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola. 
 
c) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la 

Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la 
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, i 
es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 4.1.1.A, han 
de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que 
acrediti: 

 
- El vincle de parentiu amb el nacional d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats 

als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 

- Pel que fa als descendents majors de vint-i-un anys, el fet de viure a càrrec del nacional 
d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la 
lliure circulació de treballadors. 



 

 

 
A més, han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel nacional de l’estat 
membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, 
en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge. 
 
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la 
corresponent traducció jurada. 
 
d) Fotocòpia confrontada del títol exigit per a l’ingrés en el grup o escala i subescala o 

certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia confrontada acreditativa d’haver 
realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria 
en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, 
s’haurà d’adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la 
titulació per a l’exercici de la professió corresponent. Si el títol ha estat obtingut a 
l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i 
Cultura. 

 
e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que 

impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies dels llocs a cobrir, expedit dins els 
tres mesos anteriors a la seva presentació.  

 
 Els aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, dictamen expedit per 

l’equip multiprofessional competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes 
previstos al Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones 
amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. 

 
f) Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions 

públiques ni haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap 
Administració pública, segons el model que es detalla a continuació, que es completarà 
amb un certificat personal d’antecedents del "Registro Central de Penados y Rebeldes" en 
els casos de funcionaris de nou ingrés, que se sol·licitarà des de la pròpia corporació. 

 
“El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i 

document nacional d’identitat (número), declara sota jurament o promet, a efectes de ser 

nomenat/da funcionari/ària / contractat/da personal laboral, que no ha estat separat/da 

del servei de cap de les administracions públiques i que no es troba inhabilitat/da per a 

l’exercici de les funcions públiques.” 

(Localitat i data). 

(Signatura). 

 
Així mateix, l’aspirant que no posseeixi la nacionalitat espanyola haurà de presentar 
declaració jurada o promesa de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal 
que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen, segons el model que 
figura a continuació: 
 



 

 

“El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i 

passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a efectes de ser nomenat/da 

funcionari/ària / contractat/da personal laboral, que no ha estat sotmès/a a sanció 

disciplinària o condemna penal que l’impossibiliti a (estat d’origen) l’accés a la funció 

pública.” 

(Localitat i data). 

(Signatura). 

 
g) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la legislació 

vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o que s’exercirà 
l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
h) Diploma acreditatiu d’haver superat el curs selectiu corresponent a la categoria objecte de 

la convocatòria de l’Escola de Policia de Catalunya, en el supòsit d’aspirants a les places del 
cos de la Policia local. En el cas que no es presenti aquest document es finalitzarà la relació 
administrativa establerta amb l’aspirant, per no haver superat la darrera prova del procés 
selectiu, consistent en la superació del curs selectiu corresponent. L’exclusió d’aquest 
aspirant proposat pel Tribunal implicarà que aquest òrgan de selecció formuli una nova 
proposta incloent, si escau, el següent o següents aspirants que hagin superat el procés 
selectiu amb la puntuació més alta i no haguessin obtingut un lloc de treball. 

 
i) Carnet de conduir de la classe BTP, per a les places de funcionari de carrera corresponents 

al cos de Policia local. Aquesta documentació s’haurà de presentar un cop superada la fase 
de concurs oposició, en el moment de sol·licitar el seu nomenament com a funcionari interí 
i abans d’incorporar-se al curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya.  

 
13.2 Les bases específiques preveuran si és necessària la presentació d’altra documentació 
addicional a l’especificada anteriorment. 
 
13.3  Els aspirants proposats de promoció interna hauran de presentar únicament la 
documentació referida a les lletres d) i g) de l’apartat anterior. 
 
13.4 Els que tinguin la condició de funcionaris públics de carrera en situació de servei actiu 
estaran exempts de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats per 
obtenir el seu nomenament anterior i que no requereixin actualització, i només hauran de 
presentar una certificació de l'administració pública de què depenguin que acrediti la seva 
condició de funcionari i totes les circumstàncies que constin en el registre de personal. 
 
13.5 No es podrà efectuar el nomenament o la contractació de l'aspirant proposat si aquest, 
dins del termini indicat i, llevat de casos de força major, no presenta la documentació exigida, o 
si del seu examen se'n dedueix que hi manca un o més requisits essencials. Si això esdevé, 
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi 
pogut incórrer l'aspirant per falsedat en la sol·licitud presentada per prendre part en el procés 
selectiu. Si un/a dels/de les aspirants proposats/des fos declarat/da exclòs del procés selectiu, 



 

 

el tribunal formularà una nova proposta, incloent, si escau, el següent o següents aspirants que 
hagin superat el procés selectiu amb la puntuació més alta. 
 
14a. CONTRACTACIÓ O NOMENAMENT, ASSIGNACIÓ INICIAL DE LLOC DE TREBALL I PRESA 
DE POSSESSIÓ 
 
14.1 A la vista de la proposta del tribunal i de la documentació presentada per l'aspirant, 
sempre que siguin conformes amb el que disposen aquestes bases, l’alcalde resoldrà 
motivadament el procés selectiu, contractant o nomenant, segons s'escaigui, els aspirants 
aprovats. El contracte laboral que se subscriurà contindrà el corresponent període de prova i el 
nomenament que s’efectuarà en cas de places reservades a personal funcionari serà com a 
funcionari interí, en pràctiques o bé funcionari de carrera,  segons s’escaigui. En aquesta 
resolució l'alcalde procedirà a l’adjudicació dels llocs de treball vacants i indicarà les funcions 
concretes que s'assignen a cada persona, les quals, no obstant això, podran ser modificades, 
substituïdes, revocades o alternades amb altres, d'acord amb la normativa vigent en cada 
moment. 
 
14.2 L’adjudicació de llocs de treball als funcionaris de nou ingrés s’efectuarà d’acord amb les 
peticions dels interessats entre els llocs oferts per a aquests, segons l’ordre de puntuació 
obtingut en el procés de selecció i respectant l’ordre de prioritats establert a l’article 27.d) del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que reuneixin els requisits objectius 
determinats per a cada lloc de treball en la relació de llocs de treball de què disposa 
l’Ajuntament. Aquestes destinacions tindran caràcter definitiu, equivalent a tots els efectes als 
obtinguts per concurs. 
 
14.3 Els/les aspirants nomenats/ades funcionaris/àries disposaran d’un mes des de 
l’endemà de la publicació del seu nomenament al Butlletí Oficial de la Província per fer el 
jurament o promesa establert en el Decret 359/1986, de 4 de desembre, i prendre possessió en 
el lloc que els hagi estat adjudicat, davant el secretari de la corporació. La manca de jurament o 
promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament 
comprovats i estimats per l’Administració, comportarà la pèrdua de tots els drets. 
 
14.4 Els aspirants que, tot i haver superat les proves de la fase d’oposició i/o concurs, no 
siguin proposats per ser nomenats o contractats s’incorporaran a una borsa de treball que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  utilitzarà per cobrir les vacants temporals que al llarg del 
proper exercici i fins que es repeteixi una nova convocatòria de grups i subgrups o escales i 
subescales idèntics es produeixin, ja siguin derivades de contingències comunes com de 
situacions administratives amb dret a reserva del lloc de treball o de llocs vacants amb 
posterioritat a l’aprovació de la corresponent oferta pública d’ocupació. 
 
15a. PERÍODE DE PROVA O DE PRÀCTIQUES 
 
15.1 En el contracte laboral o resolució de nomenament s'ha de preveure un període de 
prova o de nomenament en pràctiques per al personal de nou ingrés, durant el qual aquest 
exercirà la seva tasca normalment i amb dret a percebre el sou i el complement de destí que li 
correspongui i el 50% del complement específic corresponen al lloc de treball que ocupa. El 



 

 

període de prova o de pràctiques es realitzarà a la mateixa seu corporativa, sota la tutoria d'una 
persona , que podrà ser el/la cap de servei o bé una altre persona que aquest designi, que sigui 
funcionària de carrera o personal laboral fix i que guiarà i donarà tot el suport necessari en el 
seu procés avaluatiu. 
 
15.2 La durada del període de prova o de pràctiques serà el que s’assenyala a continuació, 
depenent del grup i subgrup o categoria professional assimilada a efectes de titulació exigida 
per a l’ingrés en el grup i subgrup o escala i subescala en qüestió:  
 

a) Grup A: 6 mesos 
b) Grup B: 4 mesos 
c) Grup C: 3 mesos 
d) Agrupacions professionals: 2 mesos 
 

Durant aquest període la persona sota la dependència immediata de la qual estigui el/la 
funcionari/ària en pràctiques o treballador/a de nou accés, tindrà cura que aquest/a adquireixi 
la formació pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions 
que li han de correspondre. 
 
15.3 Una vegada finalitzat aquest període, el/la tutor/a emetrà el seu informe, en el qual 
haurà de fer constar expressament si  ha/n superat el període de prova, el qual es donarà a 
conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes. 
Tota aquesta documentació s'inclourà en el seu expedient personal. 
 
15.4 Si a judici del tutor o tutora, motivat en els seus informes, algun dels/de les aspirants no 
supera amb aprofitament el període de prova o de pràctiques, perdrà tots els seus drets per 
resolució de l’Alcaldia, igualment motivada, que donarà lloc a la rescissió del contracte o a la 
revocació del nomenament i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut 
del procés selectiu. 
 
15.5 El període de prova o de pràctiques se suprimirà, o la seva durada es reduirà, quan la 
persona hagi ocupat el lloc de treball al qual se l’assigna prèviament a través d’una contractació 
o nomenament temporal, pel temps treballat a efectes de compliment del període de prova o 
de pràctiques, percebent en aquest supòsit el 100% de les retribucions bàsiques i 
complementàries corresponents al lloc de treball que es passa a ocupar. 
 
16a. CURSOS SELECTIUS 

 

16.1  Quant les bases específiques de la convocatòria estableixin la superació d’un curs 
selectiu com una part més de la selecció, l’alcalde nomenarà l’aspirant proposat funcionari en 
pràctiques durant el desenvolupament de l’esmentat curs. 
 
16.2  L’òrgan responsable de l’avaluació dels cursos selectius de les places de la Policia local 
serà l’Escola de Policia de Catalunya. L’aspirant proposat pel Tribunal s’haurà d’incorporar al 
curs selectiu de l’Escola en la data que se li indiqui per part de l’Ajuntament.. En el cas que no 
s’incorpori al curs o que no el superi d’acord amb el procediment de qualificació previst a la 



 

 

convocatòria perdrà tots els drets a ser nomenat personal funcionari de carrera, mitjançant 
resolució motivada de l’Alcaldia, a proposta de l’òrgan responsable de l’avaluació del curs 
selectiu, cridant a realitzar l’esmentat curs, si s’escau, el següent o següents, seguint l’ordre de 
persones aprovades en el procés de selecció i que restaven en borsa de treball. 
 
16.3  Durant el desenvolupament del curs selectiu l’aspirant percebrà el 100% de les 
retribucions bàsiques i el 50% de les retribucions complementàries, a no ser que a fruit de la 
negociació col·lectiva s’estableixi un altre règim en el corresponent Acord de condicions del 
personal funcionari. 
 
16.4  Quedaran exempts de realitzar el curs selectiu els aspirants que en la fase de 
presentació de sol·licituds hagin acreditat estar en possessió del curs bàsic o específic, segons 
cada cas, a què es refereixen els articles 29 i 30 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals de Catalunya. 
  
17a. INCIDÈNCIES 
 
17.1 Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes 
que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en 
tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés 
selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d’alçada davant de l’Alcalde, en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans 
de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta 
facultat correspondrà a l’Alcaldia. 
 
17.2 Per a tot el que no estigui previst expressament en aquestes bases es recorrerà al que 
disposa l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre , i el 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei dels ens 
locals i a la resta de normativa aplicable. 
 
18a. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS 
 
18.1 Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases generals, que exhaureix la via administrativa, 
les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la sala 
d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al BOP, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant l’òrgan que ha pres l’acord en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la seva publicació al BOP, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 



 

 

18.2 Contra les resolucions definitives de l’Alcaldia, les persones interessades podran 
interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació. 
 
18.3 Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció que decideixin directament o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés 
selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació i a la WEB 
municipal. 
 
18.4 Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció no inclosos en l’apartat anterior, 
els/les aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del 
procés selectiu. 
 
18.5 Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l’aspirant accepta 
íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les. 

 
 

Grup Muncipal de la CUP 
 

27 de gener de 2016 
 
Durant les últimes setmanes el grup municipal de la CUP ha constatat 
que la delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Garraf ocupa 
les instal·lacions municipals essent propietària d’un immoble a la 
Rambla Principal, 7, que ha llogat a una acadèmia d’idiomes.  
 
Els fets es remunten, al mes de novembre de 2013, moment en el qual 
l’equip de govern va presentar al ple municipal de l’11 de febrer de 2013 
un conveni signat per la Cambra de Comerç i l’Ajuntament.  
 
Hem revisat l’acta de la sessió del ple ordinari. 
 
El document ressaltava en el seu quart punt: 
 
“La Delegació al Garraf de la Cambra de Comerç posarà a disposició de 
l’Ajuntament, sempre que sigui possible, les seves dependències de la 
rambla Principal. L’Ajuntament haurà de sol·licitar-les prèviament, per 
assegurar-ne la disponibilitat” 
 
Igualment, el punt cinquè de l’acord destacava: 



 

 

I. Es crea una comissió de seguiment del conveni, la qual tindrà cura de 
coordinar i fer el seguiment dels pactes que integren el present 
document, així com recollir altres propostes o iniciatives. La comissió 
estarà integrada pel regidor de Promoció Econòmica o persona en qui 
delegui, el president de la delegació al Garraf de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, un tècnic de la regidoria de Promoció Econòmica i un tècnic 
de la Cambra. 

II. La comissió es reunirà d’ordinari un cop l’any, i es podrà convocar de 
forma extraordinària, sempre que es consideri oportú i/o sigui requerit 
per alguna de les dues parts. Sisè. Aquest conveni tindrà una vigència de 
2 anys. Un cop exhaurit aquest termini, es renovarà tàcitament per 
anualitats. Això no obstant, qualsevol de les dues parts podrà resoldre el 
present conveni en qualsevol moment, havent-ho de notificar 
fefaentment a l'altra part amb una antelació de tres mesos. La resolució 
d'aquest conveni per part de l'Ajuntament no generarà en cap cas dret a 
percebre cap mena d'indemnització a favor de la Cambra de Comerç de 
Barcelona. I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues 
parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat, amb un annex, 
i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats a l’encapçalament. 

Un cop comprovada l’acta del ple municipal de la data que acabem de 
referir, el regidor Gerard Figueras destacava a la sessió el “compromís 
explícit de la Cambra que la seu de la Rambla Principal es posi al servei 
de l’Ajuntament, sempre que sigui possible i les circumstàncies que ho 
permetin, per a activitats municipals”. Igualment, el mateix regidor 
subratllava que el conveni era de dos anys “prorrogable any a any si cap 
de les dues parts no s’hi oposa així com la possibilitat de rescindir el 
conveni en el cas que en uns mesos per part de l’ajuntament o de la 
cambra es vegi que no s’està complint amb el que correspon”. 

 
DEMANA: 
 
� Saber els motius pels quals s’ha permès acollir en unes instal·lacions 

municipals la Cambra de Comerç mentre aquesta entitat llogava un 
immoble de la seva propietat a una acadèmia d’idiomes sense 
destinar aquest espai a activitats municipals tal com contemplava el 
conveni. 
 

� Conèixer si el govern municipal té intenció de variar les condicions 
d’aquest conveni. 
 

� Conèixer si el govern municipal té intenció de prorrogar aquest 
conveni. 



 

 

 
� Conèixer si el govern municipal té intenció d’ocupar l’immoble de la 

Cambra de Comerç de Barcelona per desenvolupar activitats de caire 
municipal.  

 
RESPOSTA: 
 
1.- No s’ha incomplert cap part del conveni. 
 
2.- El Govern té la intenció de mantenir l’actual conveni, sense variar cap part 
del seu contingut. 
 
3.- L’Ajuntament té les dependències, a la seva disposició, per poder-les 
utilitzar sempre que sigui possible i que s’hagi gestionat  la sol·licitud amb la 
suficient antelació. 
 
 

Grup Muncipal de la CUP 
 

9 de febrer de 2016 
 
El funcionament, constitució i composició del Consell Escolar Municipal 
de Vilanova i la Geltrú es regeix pel seu Reglament de Règim Intern. 
 
Demanem que se’ns faci arribar el referit reglament. 
 
RESPOSTA: 
 
(Es fa arribar per correu electrònic el text del Reglament que se sol·licita) 
 
Cal observar, però, que integren part del CEM els membres de la Corporació 
Municipal que estan al Consell Rector de l’IMET. En el cas de la CUP, la 
persona a la que es fan arribar totes les convocatòries i documentació del 
CEM, és la senyora Berta Belaskoain. En aquest sentit, es va fer arribar a tots 
els membres del CEM, en la primera convocatòria, aquest RRI (enviat per 
correu electrònic el 29-09-2015). 
 
El Consell Escolar Municipal (CEM) de VNG és un dels primers i més antics. 
Es crea el 1980, abans de l’aprovació al 1985 de la Llei 25/1985 per part del 
Parlament de Catalunya (derogada per la LEC). 
 
El CEM de Vilanova i la Geltrú, així, segueix mantenint les singularitats que 
des d’un inici el van destacar atès que està format, no només per una 
representativitat en % de membres dels diferents sectors de la comunitat 
educativa, sinó que incorpora en el seu Ple a TOTS els centres educatius de 



 

 

la ciutat incloent llars d’infants, escola Adults, escola-conservatori de Música, 
Escola d’Art, Serveis Educatius de la Generalitat, Consell Comarcal... i està 
obert a que intervinguin persones que no formen part del CEM, en qualitat de 
tècnics i/o professionals en els assumptes que es considerin necessaris. 
 
El funcionament del CEM es regeix pel seu Reglament de Règim Intern, en el 
que s’estableixen els objectius, la composició, el funcionament, règim de 
sessions, etc... 
 
El CEM és constitueix com un òrgan de consulta i participació de tots els 
membres de la comunitat educativa en temes d’educació en l’àmbit no 
universitari i amb territorialitat municipal. 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21:30 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


