
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2010 

 
Acta núm. 9 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 26 de juliol de 2010, sota 
la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

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

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. MÍRIAM ESPINÀS I RIERA i el Sr. 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA. 
 



 

 

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

 SERVEIS A LA CIUTAT 
 

 1. Aprovació inicial del PAM per incendis forestals i del PAM específic de 
Festa Major. 

 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
 2. Ratificació del Decret de data 31 de març de 2010, amb relació al Registre 

Auxiliar de Llicències i Oficina Local de l’Habitatge. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
 3. Nomenament Pabordes Festa Major 2011. 
 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
 4.  Aprovació provisional de la modificació puntual de PGOU amb relació a 

l’àmbit del Sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rbla. Samà (subzona 9a), 
incloent les finques 2, 2b i 4 del c/ Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del 
c/ Santa Anna. 

 5. Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i 
la Geltrú.  

 
 MOCIÓ D’URGÈNCIA  
 
 6. Moció d’urgència sobre l’aprovació de l’esmena que estableix la 

incorporació de la Vegueria Penedès en la Llei sobre Vegueries. 
 
 PRECS I PREGUNTES     
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs comencem la sessió ordinària del Ple del 26 de juliol.  
 
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació inicial del PAM per incendis 
forestals i el PAM específic de Festa Major.  Endavant. 
 
Perdoni, s’ha presentat, és que ho he de dir abans i no en l’apartat de 
mocions.  Disculpin.  Prèviament s’ha presentat per... la proposta de fer una 
moció amb relació a la Vegueria del Penedès.  Com saben, demà hi ha el Ple 



 

 

d’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei de Vegueries i tota la 
tramitació de les esmenes que amb relació a la Llei de Vegueries es produeix.  
Per part de les persones que formen la Plataforma per una Vegueria Pròpia 
se’ns ha fet una proposta de moció i jo he consultat amb els diferents grups, i 
també a proposta de l’alcalde hem decidit doncs acceptar la incorporació en el 
Ple municipal d’aquest punt de l’ordre del dia que, com saben, l’apartat de 
mocions es tanca el dia dilluns, no?, o dimarts a les 9 del dematí, però per 
consens de totes les forces polítiques es pot incorporar.  Jo he proposat... he 
preguntat al secretari si era possible la seva incorporació com a conseqüència 
de l’acord de tots els grups.  Efectivament així és i en aquest sentit he trucat a 
tots els grups suggerint el fet d’incorporar aquesta moció en l’ordre del dia, 
cosa que han compartit amb l’alcalde la possibilitat d’incorporar-ho. 
 
Dit això, per tant, hi haurà un apartat de mocions, que no hi era en aquests 
moments, que no n’hi havia cap, en el qual hi haurà un punt que farà 
referència a la Plataforma per una Vegueria Pròpia.  I hem de votar la 
urgència en aquests moment.  Jo els hi suggereixo que votem a favor.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat.  I aleshores en el punt de mocions hi haurà 
un apartat de mocions en el que hi haurà aquesta moció, així mateix, ja ho dic 
ara, els representants de la Plataforma per una Vegueria Pròpia han demanat 
usar el que el Reglament de participació ciutadana autoritza, que és intervenir 
en el Ple, i ha estat, com no podia ser d’una altra manera, acceptada i en el 
moment que fem el final del punt número 5 incorporarem el debat de les 
mocions i donarem la paraula al representant de la Plataforma per una 
Vegueria.   
 
Es vota la urgència de la moció presentada sobre la Vegueria del Penedès, la 
qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
1. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DEL PAM PER 

INCENDIS FORESTALS I DEL PAM ESPECÍFIC DE FESTA 
MAJOR. 

 
ALCALDE 
 
I, dit això, passem al punt que he dit, que és el número 1.  Senyor secretari. 
  
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 2 de febrer de 2009 el Ple de l’Ajuntament va aprovar els 

documents bàsics que conformen el Pla de protecció civil municipal, així 
com els plans d’actuació municipals per als riscos especials per a 
inundacions (INUNCAT) i per a contaminació accidental d’aigües marines 
(CAMCAT). 



 

 

 
II. En data 9 de setembre de 2009 aquests plans varen ser homologats per la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya (Decret 210/1999, de 27 de juliol, 
pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació 
dels plans de protecció civil municipals –DOGC 2045 de 04/08/1999-). 
 

III. Els riscos especials que poden afectar el municipi i per als quals hi ha 
planificació d’emergències a nivell autonòmic, és a dir, aquells per als 
quals la Generalitat de Catalunya ha aprovat el corresponent pla especial 
de protecció civil hi ha: 

 
a. Risc especial d’incendis forestals: INFOCAT 
b. Risc especial de sismes: SISMICAT 
c. Risc especial de nevades i gelades: NEUCAT 
 

IV. Els riscos específics que poden afectar el municipi poden ser d’origen 
divers: a causa de fenòmens meteorològics adversos; transport de 
mercaderies perilloses per vies urbanes; incendi urbà; espectacles 
pirotècnics; aglomeracions de persones en esdeveniments esportius, 
culturals o manifestacions; etc. 
 

V. Els documents elaborats per indicació de la Regidoria de Seguretat i 
Protecció Ciutadana en aquest exercici, s’adeqüen a la legislació vigent en 
matèria de protecció civil i són fonamentalment la Llei 4/1997, de 20 de 
maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de juliol. 

 
Per tot això, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat proposa al 
Ple l’adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la documentació següent, corresponent al Pla 
de protecció civil municipal: 
 
- Manual d’actuació per a incendis forestals (INFOCAT) 
- Manual d’actuació específic per a la Festa Major. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública aquests acords juntament amb els 
documents objecte d’aprovació, per un termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que els interessats puguin formular les 
reclamacions i al·legacions oportunes. Si no se’n presentés cap, els esmentats 
acords restarien definitivament aprovats sense la necessitat de fer cap acord 
posterior. 
 



 

 

TERCER. Remetre la documentació aprovada a la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya per a la seva homologació, una vegada aprovat definitivament. 
 
QUART. Facultar l’alcalde perquè pugui signar tots els documents que siguin 
necessaris per executar aquest acord.” 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Com vostè recordarà, al febrer del 2009 aquest Ple 
va aprovar el Pla bàsic d’emergència i els plans d’actuació per als riscos 
especials d’inundacions i per contaminació accidental d’aigües marines.  
Dèiem llavors que durant el proper any volíem aprovar els plans especials 
restants i un parell d’específics per a les festes més importants vilanovines.  
Avui em plau portar a la seva aprovació el Pla d’actuació per a incendis 
forestals, l’INFOCAT, i el Pla específic per als actes de la Festa Major, i és la 
meva intenció que abans d’acabar l’any puguem aprovar el Pla específic del 
Carnaval i els plans d’actuació d’emergència sísmica i el d’emergències per 
nevades i gelades, tancant així el propòsit que ens vàrem fer fa un parell 
d’anys de que, tal i com marca la Llei, Vilanova tingués al dia el Pla de 
Protecció Civil. 
 
Vull recordar que els plans es poden activar de dues maneres perquè ens 
avisin des del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya, de la Conselleria d’Interior o bé des del propi Ajuntament.  En tots 
dos casos qui decideix l’activació del Pla municipal és l’alcalde de la ciutat, 
que és el director del Pla municipal. 
 
El Pla s’activa en fase d’alerta quan la situació no comporta perill per a les 
persones i béns, però pot generar alarma social i passa a la fase 
d’emergència quan comporta o pot comportar un greu risc per a persones i 
béns del municipi.  L’activació de la fase d’emergència comporta 
automàticament convocar el Comitè Municipal d’Emergències, format per 
regidors de diferentes àrees, així com a tècnics de les mateixes i diversos 
assessors.  Aquest Comitè s’ha de reunir al CECOPAL, que és el Centre de 
Coordinació Operativa Local, i a partir d’aquí s’aniran posant en marxa tots els 
grups i procediments descrits en el manual. 
 
Tant el Pla bàsic com els plans especials i específics són uns documents vius.  
A tal efecte hi hem de destinar recursos perquè així sigui i per aquesta raó des 



 

 

de la Regidoria de Seguretat i Protecció hi estem treballant.  Deuen recordar 
que ara fa un any vàrem realitzar un simulacre del Pla bàsic al centre de 
Vilanova i que l’últim trimestre d’enguany volem fer un simulacre dels dos 
plans aprovats l’any anterior.  Els hi demano, doncs, el vot favorable per 
aprovar els dos plans que avui presentem.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sanabra.  Paraules?  Passem, doncs, a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ DEL 
DECRET DE DATA 31 DE MARÇ DE 2010, AMB RELACIÓ AL 
REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES I OFICINA LOCAL DE 
L’HABITATGE. 

 
ALCALDE 
 
El següent punt de l’ordre del dia és la ratificació del Decret de data 31 de 
març 2010, amb relació al registre auxiliar de llicències i l’Oficina Local de 
l’Habitatge. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret següent: 
 
“RATIFICAR el Decret de 31 de març de 2010 que es transcriu literalment a 
continuació:  

 
“Atès que per facilitar als ciutadans la presentació de documents relacionats 
amb l’Oficina Local de l’Habitatge resulta necessari que les funcions de 
registre d’entrada d’aquests documents es descentralitzi del Registre General-
Central de l’Ajuntament. 
  
Atès que l’article 5 del Reglament regulador del registre de documents de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, regula l’existència del Registre auxiliar de 
llicències.  
 
Atesa la plena compatibilitat funcional entre aquest registre auxiliar i les noves 
necessitats registrals generades per l’Oficina Local de l’Habitatge.  
 
Atès el que prescriuen els articles 38 i següents de la LRJPAC i 3.3 del 
Reglament regulador abans esmentat.  
 



 

 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Integrar en el registre auxiliar de llicències les funcions registrals 
derivades de tota la documentació que els ciutadans hagin de presentar a 
l’Oficina Local de l’Habitatge.  
 
SEGON. Crear el Registre auxiliar de llicències i Oficina Local de l’Habitatge, 
en el qual es podran registrar els documents relatius a llicències d’obres 
majors, urbanístiques i activitats (en aquest cas únicament quan es tracti de 
canvi de nom) i els de l’Oficina Local de l’Habitatge; el qual estarà ubicat al 
carrer de Josep Llanza, núm. 1-7, amb l’horari de dilluns a divendres de dos 
quarts de 10 a 14 hores. 
 
TERCER. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província d’acord amb 
l’art. 3.3 del Reglament regulador del registre de documents de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
QUART. Aquest Decret haurà de ser ratificat en la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Com vostès també deuen recordar, en el seu 
moment es va aprovar que a l’Ajuntament hi hagués el Registre central, que 
està situat als baixos d’aquest Ajuntament i dos registres auxiliars, un a 
Serveis Socials, al carrer Marianao, i un altre a les oficines d’Urbanisme, 
concretament de llicències que tenim allà al Mercat, a la plaça del Mercat. 
 
Arran de que nosaltres també tinguéssim l’Oficina Local de l’Habitatge, i degut 
a tots els tràmits que es fan allà, per facilitar la feina amb totes les persones 
que vénen amb les necessitats registrals, és el que fem ara, o sigui, 
simplement és ampliar aquest Registre auxiliar que teníem per llicències, ara 
que sigui per llicències i per l’Oficina Local de l’Habitatge. 
 
ALCALDE 
 
Si no hi ha cap intervenció, passem a la votació.  Vots a favor?  
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 



 

 

 
3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. NOMENAMENT PABORDES 

FESTA MAJOR 2011. 
 
ALCALDE 
 
Passem al punt número 3, que és el nomenament de pabordes de la Festa 
Major de l’any vinent. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist l'informe presentat pels tècnics de la Regidoria de Cultura relatiu a 
nomenament dels PABORDES 2011, la regidora de Cultura proposa al Ple de 
l’Ajuntament l'adopció del següent acord: 

 
“Considerant el procés previst en el Reglament de funcionament de la 
Comissió de Festes, 

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

JOAN ANTONI ARTIGAS BESABES 
ELISABET LLAMBRICH MORENO 
IOLANDA LÓPEZ CASTRO 
TOMÀS SALAZAR LAFUENTE 
     

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

MONTSERRAT GUASCH SASTRE 
CARME GATELL CARBÓ 
MAITE MORILLAS MONTANÉ 

 
TERCER. Establir el col·lectiu format pels set membres elegits d’acord amb 
els apartats primer i segon d’aquest acord, com a PABORDES DE LA FESTA 
MAJOR 2011:  

JOAN ANTONI ARTIGAS BESABES 
ELISABET LLAMBRICH MORENO 
IOLANDA LÓPEZ CASTRO 
TOMÀS SALAZAR LAFUENTE 
MONTSERRAT GUASCH SASTRE 
CARME GATELL CARBÓ 
MAITE MORILLAS MONTANÉ.” 



 

 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació, doncs?  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
4.  CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ 

PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOU AMB 
RELACIÓ A L’ÀMBIT DEL SECTOR CAP DE CREU – SANT 
ONOFRE – RBLA. SAMÀ (SUBZONA 9a), INCLOENT LES 
FINQUES 2, 2b I 4 DEL C/ SANT ONOFRE I LES FINQUES 19, 21 I 
23 DEL C/ SANTA ANNA. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 4, dintre de Ciutat Sostenible i Participació, que és 
l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General, amb relació a 
l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà, incloent les 
finques 2, 2b i 4 del c/ Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del c/ Santa Anna. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 19 de gener de 2009, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, va 
acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació 
amb relació a l’àmbit “Sector Cap de Creu-Sant Onofre-Rambla Samà 
(subzona 9a), incloent les finques 2, 2b i 4 del c/ Sant Onofre i les finques 19, 
21 i 23 del c/ Santa Anna (subzona 9a)”, conformat pel perímetre definit pel c/ 
Tarragona al nord, el c/ Teatre al sud, el c/ Picapedrers a l’oest, i a l’est amb 
una línia trencada que segueix l’eix del c/ Santa Anna des del c/ Teatre fins a 
la meitat de l’illa entre el c/ Aigua i d/ Sant Onofre, i  segueix pel costat est de 
l’interior de les illes compreses entre el c/ Santa Anna i c/ Picapedrers fins al c/ 
Manel de Cabanyes, i des d’aquest, també pel costat est de l’interior de l’illa 
compresa entre el c/ Tires i c/ Picapedrers fins al c/ Tarragona. 
 
Amb aquesta modificació es pretén assolir els següents objectius: 
 
1)  La supressió de la proposta d'obertura del tram de la rambla Samà, entre 

el c/ Teatre i la pl. del Cap de Creu, i la conseqüent redefinició dels 
paràmetres edificatoris establerts pel vigent PGO. 

 
2)  La regeneració i rehabilitació del barri sense densificar el sector. 
 



 

 

3)  El manteniment i la recuperació de la funció residencial. 
 
4) La millora de l’espai públic i l’anàlisi de les necessitats de serveis i 

equipaments, tenint en compte el PMU del Nucli Antic. 
 
5) L’establiment dels instruments normatius de foment de la rehabilitació 

enfront la substitució edificatòria. 
 
6) Analitzar la possibilitat de construcció d’un aparcament soterrat. 
 
7)  L’establiment d’un Polígon d'Actuació urbanística en l'àmbit no urbanitzat 

del sector (Sínia de l’aigua calenta), com a sòl urbà no consolidat (PAU 
9a), i la delimitació d’un àmbit global d’actuació ampliat de l'actual Pla 
Especial, en sòl urbà consolidat (PAU 9b).  

 
8)  Estudiar la viabilitat econòmica de la proposta i el sistema d’actuació per a 

la seva gestió. 
 
9)  La inclusió de les finques núm. 2, 2b i 4 del c/ Sant Onofre i núm. 19, 21 i 

23 del c/ Santa Anna, als efectes de determinar la seva fondària edificable 
en 13 m com la resta de l’illa. 

 
Segons la Memòria Justificativa incorporada a l’expedient, la proposta de 
modificació es concreta en: 
 
1.  L’establiment d’un Polígon d'Actuació urbanística en l'àmbit no urbanitzat 

del sector (Sínia de l’aigua calenta), com a sòl urbà no consolidat 
anomenat PAU 9a, de superfície 8.558,79 m2s (segons delimitació fixada al 
plànol 2/13 adjunt, excloent el c/ Manuel de Cabanyes), amb una 
edificabilitat de 1,20 m2st/m2s. amb un 90% d’ús residencial i un 10% d’ús 
complementari. Sotmès a la redacció d’un PMU que ha de determinar 
l’ordenació de l’edificabilitat privada seguint els criteris d’alineació de vial i 
continuïtat de les illes, i per a la part no destinada a edificació de l’interior 
d’illa, la seva qualificació com a Espais lliures i Equipaments. Preveient les 
obertures o penetracions que facilitin la connexió des dels vials perimetrals 
amb aquests espais públics, i possibilitant la construcció d’un aparcament 
soterrat que, en aplicació de l’art. 34.2 del Reglament de la Llei 
d‘urbanisme i d’acord amb l’estudi la viabilitat econòmica del PMU, podria, 
si és el cas, ser d’aprofitament privat.  

 
2.  L’establiment d’un Polígon d'Actuació urbanística en l'àmbit urbanitzat del 

sector anomenat PAU 9b, com a sòl urbà consolidat de 14.131 m2s de 
superfície, amb els paràmetres urbanístics definits per a les subzones de 
Conservació (clau 3a) i Eixample (clau 4): fondària edificable de 13 m i 



 

 

alçada màxima de 3 plantes. Sotmès a la redacció d’un PMU o altra figura 
urbanística més adequada, que ha de determinar (sense alterar els 
paràmetres edificatoris assenyalats): les condicions de parcel·lació mínima, 
la densitat i les normes de regulació compositiva i estètica en funció dels 
criteris de foment de la rehabilitació enfront la substitució edificatòria. 

 
3.  La determinació per a les finques núm. 2, 2b i 4 del c/ Sant Onofre i les 

finques núm. 19, 21 i 23 del c/ Santa Anna, de la seva fondària edificable 
en 13 m, com a la resta de l’illa. 

 
De conformitat amb dita Memòria Justificativa, la proposta de modificació es 
materialitzarà en la documentació escrita de PGO amb la substitució dels 
articles núm. 160 a 162 de les Normes Urbanístiques, dels punts 5.3.4, 5.3.5 i 
5.5 de la Memòria del PGO, i de la relació d’actuacions en planejament i 
projectes del Programa d’Actuació Urbanística del PGO referents al PERI CAP 
DE CREU i el projecte d’obertura de la rambla Samà (amb el núm. A1 
d’actuació en  vialitat), pels nous textos modificats que consten a la referida 
Memòria Justificativa. I pel que fa a la documentació gràfica del PGO, es 
materialitza amb la substitució dels següents plànols actuals: plànol A-2 de la 
sèrie A, sèrie B, plànol 6-E de la sèrie C, sèrie D, sèrie E, i plànol F2 de la 
sèrie F`, pels respectius plànols modificats segons la documentació gràfica 
annexa a la Memòria: plànols 1/13 a 13/13 . 
 
 
II. L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 
94.1, 83 i Disposició Addicional Setena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, 
núm. 24, de data 28 de gener de 2009 i en el Diari de Vilanova de data 06 de 
febrer de 2009, així com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina 
web municipal.  

En el decurs del dit termini d’exposició pública s’han presentat els següents 
escrits d’al·legacions: 

- Escrits de dates 25 i 26 de febrer de 2009 (registres d’entrada núm. 5198, 
5199, 5200, 5203, 5204, 5206, 5254, 5256, 5258, 5259, 5391, 5392, 5393, 
5394, 5395, 5396 i 5397) presentats per diversos veïns del c/ Santa Anna i del 
c/ Estudis, tots ells amb el mateix contingut. 

- Escrit de data 2 de març de 2009 (registre d’entrada núm. 5663) presentat 
per la Sra. XXXXXXXXXXX, en nom i representació del Sr. 
XXXXXXXXXXXXX. 



 

 

- Escrit de data 6 d’abril de 2009 (registre d’entrada núm. 8841) presentat per 
les senyores XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX i l’entitat mercantil ROVMA, 
SL.  

 

III. Vist l’informe d’al·legacions elaborat pel cap del Servei d’Urbanisme, amb 
relació als escrits d’al·legacions presentats, incorporat a l’expedient, el qual 
presenta el contingut literal següent: 

“COM A RESULTAT DEL PERÍODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD DE PLE DE 
19/01/2009, D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL EN L’ÀMBIT D’ESTUDI DELIMITAT PER ACORD DE PLE DE 
15/12/2008, QUE COMPRÈN EL SECTOR DEL PLA ESPECIAL CAP DE CREU - SANT 
ONOFRE - RAMBLA SAMÀ (Subzona 9a), INCLOENT LES FINQUES 2, 2b I 4 DEL C/ SANT 
ONOFRE I LES FINQUES 19, 21 I 23 DEL C/ SANTA ANNA, S’HAN PRESENTAT ELS 
SEGÜENTS ESCRITS D’AL·LEGACIONS: 
 
 
1.-  Amb data 25/02/09, 10 escrits amb els núm. de registre i  nom següents: 
2009005198/1 de XXXXXXXXXXX, 2009005199/1 XXXXXXXXXXXX, 2009005200/1 de 
XXXXXXXXXXX,  2009005203/1 de XXXXXXXXXXXX, 2009005204/1 d’XXXXXXXXX, 
2009005206/1 de XXXXXXXXXXX, 2009005259/1 de XXXXXXXXXX,  2009005254/1 de 
XXXXXXXXX, 2009005258/1 de XXXXXXXXXXXXXX, 2009005256/1 de XXXXXXXXXX. 
 
Amb data 26/02/09 7 escrits amb els núm. de registre i  nom següents: 
2009005391/1 de XXXXXXXXXXX, 2009005392/1 de XXXXXXXXXXXXXXXX,  2009005393/1 
de XXXXXXXXXXXXXXX, 2009005394/1 de XXXXXXXXXXXXXX,  2009005395/1 
d’XXXXXXXXXXX, 2009005396/1 de XXXXXXXXXXXXX, i 2009005397/1 de 
XXXXXXXXXXX. 
 
Els 17 escrits plantegen la mateixa al·legació:  
 
Que, d’acord amb els arts. 94.1 i 58.1 de la Llei d‘urbanisme, i del Decret 305/2006, es 
realitzin els Estudis de mobilitat necessaris, i en funció d’aquests justificar la solució de no 
obertura de la rambla Samà. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 
 
DESESTIMAR ja que el document de modificació justifica la innecessarietat legal de fer-ho a 
l’apartat 1.7 de la memòria que es transcriu: 
 
“1.7.- Justificació de la no obligatorietat de la redacció de l’estudi de mobilitat 
generada. 
 
D’acord amb el que preveu l’art. 118.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme (RLUC), cal 
incorporar l’estudi de mobilitat generada quan així ho estableixi la legislació vigent. Vist l’art. 
3.1 b del Decret 344/2006, de 19 de setembre, aquesta modificació de PGO no es troba dins 
dels supòsits que determina en el seu àmbit d’aplicació, ja que de la proposta de modificació 
no se’n deriva cap nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, pel que resta justificada la no 
incorporació de l’estudi de mobilitat generada.” 
 



 

 

D’altra banda, a la documentació gràfica de la proposta de modificació (plànols sèrie A2 i B 
modificats) s’assenyala que el c/ Pare Garí assumeix el caràcter de vial estructurador que el 
PGO preveia per a la futura obertura de la rambla Samà.     
 
 
2.- Amb data 02/03/09 escrit amb el núm. de registre 2009005663/1 a nom d’XXXXXXXXXXX, 
en representació d’XXXXXXXXXXXXXX, que planteja les següents al·legacions: 
 
2.1 Major concreció en la documentació gràfica i definició del  polígon 9a com a sector. 
2.2 Determinar el sistema de reparcel·lació en modalitat cooperació. 
2.3 Compensació per pèrdua d’edificabilitat de 2.2 m2/m2 a 1,2 m2/m2. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS:  
 
2.1 ESTIMAR en el sentit que encara que el document determina inequívocament l’àmbit del 
polígon 9a, amb el seu perímetre a ratlla discontínua dins de l’àmbit global de la modificació 
amb ratlla-punt, s’inclourà una trama per tal de fer-lo més patent. 
Amb relació a la denominació de polígon o sector, és evident que la modificació, i així 
s’explica detalladament al punt 2.1.1 de la Proposta, delimita directament un àmbit o sector 
sotmès a la redacció d’un pla de millora urbana (PMU), coincidint inicialment amb un àmbit de 
gestió, d’acord amb l’art. 112 del Text refós de la llei d’urbanisme, d’ací la seva denominació 
com a PAU . Tot i així, en el document per a aprovació Provisional es contempla la possibilitat 
de divisió poligonal amb un màxim de dos polígons a delimitar pel PMU, coherents amb 
l’estructura urbana (c/ Manuel de Cabanyes) i parcel·lària del sector. En conseqüència, i per 
tal d’evitar confusions, es passa a denominar el sector 9a com a PMU 9a. 
 
2.2  DESESTIMAR en el sentit que el document de la modificació per a l’aprovació provisional 
determina el sistema de reparcel·lació en modalitat de compensació, tot i així la limita en el 
temps segons redacció de l’art. 161.4 que es transcriu:  
 
“Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de Compensació. No obstant, si 
transcorreguts dos anys des de la data d’aprovació definitiva del PMU no es presenten davant 
l’ajuntament els corresponents projectes d’urbanització i de reparcel·lació, l’ajuntament podrà 
acordar el canvi de modalitat del sistema a Cooperació, sense més condicions.” 
 
2.3 DESESTIMAR, ja que la disminució d’edificabilitat bruta no implica necessàriament 
disminució d’aprofitament. Cal tenir en compte que la proposta d’ordenació, i l’edificabilitat que 
se’n deriva, del sector en el PGO vigent respon a una determinació d’estructura urbana i 
afectacions urbanístiques d’un alt cost econòmic, mentre que en la proposta de modificació 
les càrregues són molt inferiors, i que en tot cas justificarà el PMU. 
 
 
3.- Amb data 06/04/2009, escrit amb núm. de registre 2009008841/1 a nom de 
XXXXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXX, en representació de Rovma, SL, que planteja les 
següents al·legacions: 
 
3.1 Que es conveniïn els paràmetres. 
3.2 Que es mantingui el pla especial suspès. 
3.3 Que l’edificabilitat mínima sigui 1,4 m2/m2 i tot residencial, variable en funció de reserves i 
      càrregues urbanístiques. 
3.4 Iniciativa privada per al desenvolupament del planejament i la gestió.  
3.5 Possibilitar transferència de reserves d’HPO fora de l’àmbit. 
3.6 Control del dret de reallotjament. 



 

 

3.7 Que es mantinguin converses per conveni i es suspengui el tràmit fins a l’acord.   
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS:  
 
Les al·legacions 3.1, 3.2, 3.5 i 3.7 van lligades a la possibilitat de formulació d’un conveni 
urbanístic que no s’ha dut a terme. 
 
3.3 DESESTIMAR, ja que no es justifica l’increment d’edificabilitat sol·licitada en base a les 
càrregues urbanístiques previstes, i que en tot cas justificarà el PMU. 
  
En un sector de sòl urbà com el present i amb la seva localització hi ha d’haver un estàndard 
per a ús comercial, que en aquest cas es considera adequat fixant el mínim del 10% establert. 
 
3.4 ESTIMAR la possibilitat de redacció per iniciativa privada del Pla de Millora Urbana, així 
com determinar el sistema de reparcel·lació en modalitat de compensació, que s’incorpora a la 
normativa segons es transcriu:  
      
- La iniciativa per a la formulació del PMU serà originàriament privada. No obstant, si en el 
termini d’un any des de l’executivitat d’aquesta norma urbanística no s’ha presentat a tràmit el 
PMU, la iniciativa podrà ser pública.  
 
- Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de Compensació. No obstant, si 
transcorreguts dos anys des de la data d’aprovació definitiva del PMU no es presenten davant 
l’ajuntament els corresponents projectes d’urbanització i de reparcel·lació,  l’ajuntament podrà 
acordar el canvi de modalitat del sistema a Cooperació, sense més condicions. 
 
3.6 DESESTIMAR, en el sentit que la modificació ja contempla que el dret de reallotjament es 
farà d’acord amb l’article 162.5 PGO, que es transcriu: 
 
“Podran optar a reallotjament els llogaters amb contracte públic anterior a la data d’aprovació 
inicial de la RPGO, demostrant el seu empadronament i pagament de lloguers, així com els 
propietaris afectats i residents al sector.” 
 
Tot això sens perjudici de l’establert als articles 114 i concordants del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i 128 i concordants del Reglament que la desenvolupa.“ 
 
 
IV. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2c) de la Llei de bases de règim 
local, amb relació als articles 83.1 i 83.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
 
V. D’acord amb l’article 114.3 k) del 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, 
per a l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.  
 
VI. Per tot l’exposat, vist l’informe d’al·legacions del cap del Servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 



 

 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 
el Reglament que la desenvolupa, la Comissió Informativa de Ciutat 
Sostenible i Participació proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en dates 25 i 26 de febrer 
de 2009 (registres d’entrada núm. 5198, 5199, 5200, 5203, 5204, 5206, 5254, 
5256, 5258, 5259, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396 i 5397) per diversos 
veïns del carrer de Santa Anna i del carrer dels Estudis, tots ells amb el mateix 
contingut, atès que l’informe de mobilitat no és preceptiu en l’objecte de la 
present modificació de PGO, i d’acord amb els motius i justificacions 
expressats a l’informe del cap del Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient i 
que consta a la part expositiva del present acord. 

 
SEGON. Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat en data 2 de 
març de 2009 (registre d’entrada núm. 5663) per la Sra. XXXXXXXXXXXXX, 
en nom i representació del Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el sentit que 
l’àmbit de modificació constitueix un sector de planejament subjecte a un Pla 
de millora urbana, delimitant un únic polígon d’actuació urbanística o bé la 
divisió poligonal en un màxim de dos polígons coherents amb l’estructura 
urbana (c/ Manuel de Cabanyes) i parcel·lària del sector. I desestimar la resta 
d’al·legacions formulades en dit escrit, tot això de conformitat amb els motius i 
justificacions expressats a l’informe del cap del Servei d’Urbanisme incorporat 
a l’expedient i que consta a la part expositiva del present acord.   
 

TERCER. Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat en data 6 d’abril 
de 2009 (registre d’entrada núm. 8841) per les senyores XXXXXXXXX i 
XXXXXXXXXXX i l’entitat mercantil ROVMA, SL, en el sentit que la iniciativa 
per al desenvolupament i gestió de l’àmbit de modificació serà originàriament 
privada, amb els terminis que es determinen en l’informe d’al·legacions, els 
quals en cas d’incomplir-se suposaria que dita iniciativa podria ser pública. I 
desestimar la resta d’al·legacions formulades en dit escrit, tot això de 
conformitat amb els motius i justificacions expressats a l’informe del cap del 
Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient i que consta a la part expositiva 
del present acord.   

 
QUART. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, en relació amb l’àmbit Sector Cap de 
Creu-Sant Onofre-Rambla Samà (subzona 9a), incloent les finques 2, 2b i 4 
del c/ Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del c/ Santa Anna (subzona 9a).  
 



 

 

El document que s’aprova provisionalment recull en el seu contingut les 
al·legacions estimades en el present acord.  
 
CINQUÈ. Trametre aquest acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de la Modificació Puntual 
de Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del 
dit document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78a) del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
SISÈ. Notificar el present acord als interessats al·legants que consten a 
l’expedient.” 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, amb més retard del que jo havia previst en el seu 
dia, portem avui una... l’aprovació provisional de la modificació puntual que 
afecta el sector Cap de Creu.  Avui aprovem... el que portem a aprovació és 
un pas més per avançar en l’acord que aquest Ple va prendre al desembre del 
2008, i el va ratificar al gener del 2009, en el sentit de la modificació, de 
modificar el que s’havia previst per al sector de Cap de Creu per tal de 
desenvolupar-hi diversos objectius.  Entre ells la no obertura de la rambla 
Samà i, per tant, la creació de dos polígons d’actuació per tal de desenvolupar 
el sector amb plans de millora urbana. 
 
Un cop aprovada inicialment aquella proposta, vam rebre al·legacions, com ha 
llegit el secretari, i en diversos sentits, concretament –resumiré els tres sentits.  
El primer sentit era una qüestió de mobilitat que ja ha esmentat el senyor 
secretari que els veïns del sector del carrer Santa Anna doncs tenien la 
temença de que el trànsit passés necessàriament pel seu carrer, cosa que des 
d’aleshores fins ara s’ha demostrat que tampoc no és així, ni serà així, ni està 
previst així en la mobilitat de la ciutat.  Aquesta era una... un grup 
d’al·legacions.   
 
I després hi havien altres al·legacions que entraven més de fons en el 
desenvolupament del sector.  Aquest segon grup era de propietaris del sector 
a urbanitzar, que ens demanaven més edificabilitat de la que havíem previst 
en l’aprovació inicial, ja que usaven com a paràmetre el que recull el Pla 
General per al sector.  Es tracta d’una edificabilitat molt més alta, d’un 2’2, 



 

 

enfront d’1’2 que ara es proposa.  Però òbviament perquè en aquell moment 
es preveia que hi hauria unes càrregues urbanístiques que amb aquesta 
modificació que estem tirant endavant doncs evidentment desapareixen, 
sobretot indemnitzacions, reallotjaments, enderrocs, etc. Entre aquests 
propietaris també hi havia la demanda amb relació al sistema de gestió del 
sector.  Uns defensaven el sistema de cooperació, és a dir, que el 
desenvolupament fos promogut per l’administració local, i altres el sistema de 
compensació, impulsat per una Junta de Propietaris que passa comptes amb 
l’Ajuntament. 
 
Bé, hem de dir que probablement faltarà més... explicar més què representa 
aquest sistema, perquè em sembla que els propietaris del sector doncs tenen 
una mateixa finalitat, el que passa és que probablement doncs caldrà aclarir 
les informacions i les temences que es vagin produint d’ara en endavant i que 
no... que aclareixin dubtes que s’han esdevingut des de que vam fer 
l’aprovació inicial fins ara. 
 
La proposta que portem a aprovació es ratifica en el que proposava 
l’aprovació inicial, és a dir, pel tema de l’edificabilitat un 1’2, destinant un 35% 
de superfície de sòl a l’edificació i destinant l’espai interior d’illes sense 
edificació privada com a espais lliures i equipaments que formarien part 
d’aquest altre 65% de la superfície restant, tal com s’explicava en l’aprovació 
inicial.   
 
I en el cas de la gestió, com ha explicat el senyor secretari, s’estimen 
parcialment les al·legacions amb la creació d’un únic polígon d’actuació 
urbanística, o la divisió poligonal amb un màxim de dos polígons coherents 
amb l’estructura urbana.  És a dir, a partir del carrer Cabanyes hi haurà la 
possibilitat de desenvolupar amb dues velocitats, tenint en compte les 
necessitats i les... i també aquelles... els desitjos de la propietat d’una banda i 
de l’altra, per desenvolupar el sector en funció del seu moment.  No en un sol 
moment, sinó dividint-lo en dos polígons, per tant amb velocitats doncs que 
probablement quan tinguem aprovat tot aquest procés doncs es donaran de 
forma diferent. 
 
Per tant, d’aquesta manera ens semblava respondre a una part d’al·legacions 
d’un tipus de propietari que deia que el que volia era desenvolupar el sector 
sencer, però per altra banda resoldre alguns dels problemes.  Quan un 
s’enfronta a un desenvolupament d’un polígon, s’ha d’enfrontar a un 
desenvolupament d’un polígon, si no està basat, si no és professional del 
tema, té moltes dubtes i probablement doncs des de l’administració cal aclarir-
li.  En aquest cas probablement -i aquí personalment ho he de dir- s’ha aclarit 
poc en el seu moment de com es podria fer això.  Intentem recollir 
precisament aquesta... amb l’aprovació que presentem avui, aquest desig, 



 

 

eh?, aquesta... que s’eliminin els dubtes, reduir els dubtes i, per tant, doncs 
que el sector es pugui desenvolupar doncs com qualsevol altre sector, sense 
més entrebancs. 
 
Parlant amb ells hem parlat, hem pactat una temporalitat per a tot plegat, 
perquè no passi com ha passat durant molts anys, que ha quedat el sector 
doncs aturat.  Com que la voluntat és que es tiri endavant el desenvolupament 
del sector, tal com ja preveia antigament el Pla General, el redactat preveu en 
dos moments un possible canvi de gestió si és que sorgeixen dificultats i per 
tant que la gestió que donem als veïns propietaris, diguem, eh?, doncs que els 
hi donem la gestió amb aquests dos possibles polígons, doncs si en algun 
moment es produeix, sorgeixen dificultats o simplement que no poden, 
l’Ajuntament posa aquesta clàusula de dir que si passa un temps determinat 
l’Ajuntament es faria càrrec d’aquest desenvolupament.  Primer, en el moment 
de la modificació puntual, és a dir, si passa un any després de la modificació 
puntual i no es mou res més, o bé si en el moment de desenvolupar, de 
redactar el Pla de millora urbana aquest no s’aprova durant... i al cap de dos 
anys doncs no hi ha hagut cap moviment. 
 
Aquest canvi ens sembla raonable atès que hi ha una voluntat de la propietat 
de tirar-ho endavant sense més entrebancs.  Després de tants anys de tenir 
aquest sector aturat creiem que oblidant-nos de qüestions passades cal mirar 
el futur i resoldre d’una vegada aquest sector de la ciutat.  La millor manera 
que hem trobat ha estat pactant amb bona part dels propietaris aquest acord i 
garantint els drets dels minoritaris.  En aquest sentit també cal recordar que a 
la Junta de Compensació l’Ajuntament hi pren part, ja que li correspon un 
percentatge, i que en aquest cas l’Ajuntament vetllarà perquè el desenvolupa-
ment urbanístic del Cap de Creu respongui a les necessitats de la ciutat.  Això 
vol dir que es treballarà conjuntament amb la propietat per tal de donar-hi 
resposta i, com no podria ser d’altra manera, doncs col·laborar a l’hora de 
concretar la redacció de les propostes urbanístiques. 
 
Ara ens quedarà l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona i, un cop feta aquesta aprovació, iniciar la redacció del pla de 
millora urbana o dels plans de millora urbana que correspongui per tal de 
garantir que el desenvolupament del sector es faci de forma coherent i amb la 
participació dels afectats.  I en aquest sentit reiterar també que evidentment el 
que hem acceptat, les al·legacions que ens han presentat part de la propietat, 
garantir doncs que posarem èmfasi a que es pugui desenvolupar això perquè 
ens sembla que ens convé a tots, a tota la ciutat doncs que aquest sector tiri 
endavant, es desenvolupi i es tanqui un episodi urbanístic de la ciutat doncs 
que esperem que ja el recordem en els llibres, però no en la tramitació, eh?  
Per això, per aquest motiu els demano l’aprovació a favor d’aquest tràmit. 
 



 

 

 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per part del grup Popular només anunciar el nostre 
vot a favor, malgrat doncs els retrassos que n’hi han hagut en l’aplicació dels 
temps que en un primer moment es van anunciar, no?, però també entenem 
que a vegades establir un temps en un tràmit administratiu tan complexe com 
aquest i amb una negociació tan difícil com aquesta, doncs penso que 
també... bueno, és perdonable o és considerable l’atenció i sobretot agrair al 
regidor doncs l’atenció que en tot moment té amb aquest grup d’informació en 
aquest tema, per la sensibilitat que des del primer moment va mostrar per 
poguer salvar el tema de l’obriment de la rambla Samà.  I animar-li doncs a 
que continuï amb aquesta empenta i amb aquesta il·lusió, doncs a veure’m si 
aviat podem dir que definitivament s’ha salvat aquesta part tan important de 
Vilanova.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Carretero.  Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per posicionar el grup, nosaltres votarem a favor 
perquè considerem que contempla tres coses que són molt importants: manté 
l’edificabilitat, es desenvolupa en dos polígons i manté el sistema de... en cas 
de que la compensació no funcioni, passar a cooperació, que ens garanteix 
que no s’allargarà el procediment.  Per tot això votarem a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Passem, doncs, a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
 5. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ INICIAL 

DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 
 



 

 

ALCALDE 
 
I el punt número 5 és l’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de la 
ciutat. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
estableix a l’article 9 que els Ajuntaments han de confeccionar un mapa de 
capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és 
aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de 
població i, si s’escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la 
capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de 
sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que es 
dictin per al desplegament de la Llei han d’establir els criteris per a l’elaboració 
d’aquests mapes de capacitat acústica. 
 
Posteriorment es va aprovar el Decret 245/2005, de 8 de novembre, que fixa 
els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, concretament 
en l’annex 1, els criteris generals per determinar la zonificació del mapa de 
capacitat acústica amb diferents nivells de sensibilitat acústica, el qual ha 
estat modificat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 
II. L’Ajuntament va signar en data 15 de maig de 2006 un conveni de 
cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Universitat Politècnica de Catalunya, pel qual s’encarregava al Laboratori 
d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (LEAM-UPC), l’elaboració del mapa de soroll i el corresponent 
mapa de capacitat acústica d’aquest municipi. 
 
III. Vist el mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú, el 
qual incorpora el mapa de soroll de la ciutat com a eina per a la seva 
elaboració, confeccionat pel referit LEAM-UPC donant compliment als 
aspectes i requisits continguts en la normativa abans assenyalada, segons 
informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, incorporat a l’expedient. 
 
IV. Per tot l’exposat, i atenent el mateix procediment establert per a l’aprovació 
de les ordenances municipals, dels articles 60 al 66 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, articles 178, 179 i 52.2 d) del Text refós de 
la LMRLC, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 22.2 d. 
de la Llei de bases de règim local i l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Comissió Informativa de 



 

 

l’Àrea de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, el qual incorpora el mapa de soroll de la ciutat com a eina 
per a la seva elaboració, segons document confeccionat pel Laboratori 
d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(LEAM-UPC). 
 
SEGON. Sotmetre el present acord al tràmit d’informació pública mitjançant 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari local i al tauler d’anuncis de 
la Corporació, pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la darrera de les publicacions oficials esmentades, per tal que es puguin 
presentar reclamacions i al·legacions, en el ben entès que si no se’n 
presenten, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de 
cap tràmit ulterior. 
 
TERCER. Establir que, un cop esdevingui aprovat definitivament, el mapa de 
capacitat acústica s’haurà de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, i al DOGC la referència del BOP on s’hagi publicat el text 
íntegre. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i als altres interessats que, si 
s’escau, figurin a l’expedient.” 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  L’objectiu del mapa de capacitat acústica del 
municipi de Vilanova i la Geltrú és definir els nivells límits d’immisió de soroll 
de cada carrer de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els criteris contemplats en 
el Reial Decret 1367/2007 i el Decret 245/2005 i el 176/2009, pel que s’aprova 
el Reglament de la Llei del soroll, que es va aprovar l’any 2002, i que deia que 
s’havia de definir a partir de les condicions reals del municipi un mapa de 
capacitat acústica.  Aquest mapa de capacitat acústica del qual n’hem parlat a 
vegades aquí doncs llargament, avui el posem a aprovació perquè ha tingut 
una evolució una mica atzarosa, perquè hi ha hagut una aprovació de Llei de 



 

 

sorolls per part de l’Estat, amb un reglament que es va demorar molt de 
temps, enmig de tot això hi ha hagut una adaptació de les normatives 
catalanes respectives, i això ha fet endarrerir aquesta tramitació.  Ho dic 
perquè n’hem parlat durant molt de temps.  
 
El que aprovem és un document viu, que anirà sofrint doncs canvis, però que 
creiem que és important i bàsic que la ciutat el tingui, el tingui aprovat, i que la 
gent el conegui. 
 
En aquest mapa de capacitat acústica el territori es divideix en diferents zones 
de sensibilitat acústica, que hauran d’incloure els usos del sòl, on per cada 
zona se li assigna un nivell límit d’immissió de soroll, fixat com a objectiu de 
qualitat.  Hi ha tres grans grups: les zones de sensibilitat acústica alta, les 
zones de sensibilitat acústica moderada i les zones de sensibilitat acústica 
baixa.  I divideix o situa la capacitat de soroll o d’enrenou que hi ha en els 
carrers a partir d’uns colors i agrupat en aquestes tres categories que alhora 
es divideixen en tres subcategories, és a dir, al final en nou.   
 
Per què ens serveix aquest mapa?  Doncs per estar alerta i saber doncs en 
quins llocs, en quines parts de la ciutat se superen uns nivells de soroll doncs 
no raonables, eh?  Per tant, doncs en quins llocs passa això i quines solucions 
es poden prendre, sempre i quan evidentment de vegades costa posar 
solucions en determinats temes, com per exemple quan un té una via del tren 
que passa pel seu costat, és difícil reduir el nivell de soroll d’aquesta via fèrria 
i per tant doncs és un tema que veureu en el mapa quan es consulti doncs 
que hi ha un toc d’atenció que s’ha de posar solució a reduir l’impacte de 
soroll, però que passa en molts pobles de l’Estat, no?, i de fet de tota Europa 
on hi ha el ferrocarril al mig de la ciutat. 
 
Bé, el que portem a aprovació és això i simplement dir que la superació dels 
límits d’immisió a la ciutat són els que es produeix en... segons el mapa en 
zones on hi ha infraestructures viàries o de ferrocarril, per tant doncs s’han de 
posar mesures d’ara en endavant per reduir aquest impacte.  En alguns casos 
es posa a partir de l’asfaltat sonoreductor, que des de fa uns anys es va 
aplicant a algunes zones de la ciutat, i que redueix doncs entre uns quatre i 
cinc decibels aquest nivell d’immisió.  I en altres qüestions intentar pensar, 
intentar introduir el tema de la reducció del soroll dins l’agenda urbanística, 
perquè a partir del moment en què s’aprova el mapa de capacitat acústica 
doncs també els habitatges han de recollir aquesta realitat i, per tant, posar 
mesures, si estan en un lloc determinat, doncs d’aïllament.  I doncs intentar 
que... analitzar de forma periòdica la realitat de la ciutat perquè el nivell 
d’immisió sonora o de soroll doncs quedi reflectit en un document que si en el 
cas de que es depassi uns nivells doncs de qualitat, no perjudicials per a la 
salut, doncs aleshores es puguin aplicar mesures. 



 

 

 
Bé, això és el que portem a aprovació.  Ha d’anar acompanyat d’altres textos 
normatius, però aquest és el primer que posem a informació d’avui dels 
regidors i regidores del Ple i que, si... suposo que hi haurà al·legacions durant 
aquest periode d’exposició pública, si hi ha al·legacions doncs les resoldrem i 
les portarem a aprovació en un proper Ple. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Vull agrair al senyor Joan Martorell que hagi portat 
a aquest Ple l’aprovació inicial del mapa acústic... de capacitat acústica de la 
nostra ciutat.  No sé si ha sigut fruit de la petició que li vaig fer en l’últim Ple, o 
bé degut a la insistència que des de fa anys el grup de Convergència i Unió ha 
estat reclamant a l’equip de govern.  Ha estat reclamant aquesta aprovació 
per al bé de la ciutat i per poder solucionar les problemàtiques que sorgeixen 
per temes de soroll entre els ciutadans.   
 
Des del grup de Convergència i Unió sempre hem entès que el mapa de 
capacitat acústica és l’eina que estableix els objectius de qualitat acústica del 
municipi i que ens permet conèixer la realitat acústica de la nostra ciutat.  I a 
més, és l’instrument que permet establir els valors límit d’emisió màxims que 
es permet a les diferentes zones de sensibilitat acústica.  Això ho regula la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, en el 
seu article novè.  Aquesta Llei, degut a aquesta Llei nosaltres al 2003 vam 
presentar una moció que fins ara no s’ha portat a terme l’aprovació.   
 
També des del grup de Convergència i Unió esperem i reclamem de l’equip de 
govern que lo més aviat possible porti a la seva aprovació inicial l’Ordenança 
reguladora de soroll i vibracions.  Ordenança que, tal com regula l’article 21 
d’aquesta Llei que he esmentat abans, regula les actividats que es poden 
produir, que poden produir contaminació per sorolls i vibracions, i que va 
lligada al mapa acústic de la ciutat.  Per tot això el nostre grup donarà el vot a 
favor d’aquesta aprovació inicial de mapa de capacitat acústica de la nostra 
ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
  
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 



 

 

 
    6. MOCIÓ D’URGÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESMENA QUE 

ESTABLEIX LA INCORPORACIÓ DE LA VEGUERIA PENEDÈS EN 
LA LLEI SOBRE VEGUERIES. 

 
Es dóna compte de la moció següent: 
 
Atès que el passat dia 14 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar per 
unanimitat l’Àmbit Funcional de Planificació del Penedès. 
 
Atès que precisament la preexistència d’un àmbit funcional de planificació és 
un dels requisits que s’havien establert per tal de poder tenir vegueria. 
 
Atès que en aquest moment s’ha salvat aquest obstacle i, per tant, el Penedès 
està en les mateixes condicions que la resta. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya ha decidit seguir el procediment 
d’aprovació de la Llei de Vegueries malgrat que la recent Sentència del 
Tribunal Constitucional fixava la impossibilitat que les noves vegueries fossin 
discrepants amb les delimitacions actuals de les províncies. 
 
Atès que si s’aprova la Llei serà de difícil aplicació degut a l’esmentada 
Sentència del Tribunal Consitucional i, per tant, caldrà efectuar-hi 
modificacions substancials. 
 
Atès que, encara que no sigui d’immediata aplicació total o parcial, la Llei de 
Vegueries deixarà fixada l’organització actual i futura de Catalunya, instituint 
unes vegueries d’establiment immediat i unes altres a incorporar quan les 
circumstàncies ho permetin. 
 
Atès que, a part de la del Penedès, hi ha altres vegueries que també suposen 
una superació dels límits provincials actuals i, per tant, no seran d’immediata 
aplicació. 
 
Atès que en els darrers anys s’ha realitzat un esforç molt important de la 
societat civil per a l’assoliment de la Vegueria Penedès, que ha rebut el suport 
d’un 88% dels ajuntaments, que representen el 92% dels habitants dels quatre 
Consells Comarcals i una innombrable quantitat d’adhesions d’entitats i 
persones. 
 
Atès que en la Llei de Vegueries que es portarà al Ple del 28/29 de juliol, 
s’establiran les vegueries en què s’organitzarà Catalunya en el present i en el 
futur, i que les que no entrin en la redacció de l’actual Llei requeriran en el seu 



 

 

moment grans esforços, tant de la societat com dels ajuntaments afectats, per 
tal d’incorporar-les. 
 
Atès que tota aquesta feina ja s’ha fet al Penedès, havent-se rebut prou i 
sobrats suports per tal que la Vegueria Penedès s’inclogui ja a la Llei actual, i 
per tant seria una falta de respecte a la veu del territori si això no fos així, i 
més tenint en compte que les altres vegueries que s’inclouen a la Llei no han 
rebut aquest suport unànime. 
 
Per tot l’exposat, els grups que plantegen aquesta moció DEMANEN al Ple de 
la Corporació que es prengui l’acord de sol·licitar amb la màxima urgència a 
tots els grups representats en el Parlament de Catalunya que en la tramitació 
de la Llei de Vegueries s’accepti l’esmena segons la qual s’incorpora la 
Vegueria Penedès en la relació de Vegueries que configurarà el nostre país. 
 
 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat de mocions. La primera i única moció és la moció 
d’urgència que hem presentat amb relació a l’aprovació... amb relació a la 
incorporació de la Vegueria del Penedès a la Llei sobre vegueries.   
 
Prèviament, doncs, té la paraula en nom de la Plataforma per una Vegueria 
Pròpia, el senyor... que no els hi he preguntat, però imagino pels papers, el 
Fèlix Simon, no?  Endavant. 
 
FÈLIX SIMON 
 
Bona tarda.  Alcalde, regidors, regidores.  Bé, fa un any dèiem: un dia tindrem 
l’àmbit d’aplicació del Pla territorial parcial, l’instrument que defineixi els 
objectius per un desenvolupament sostenible, l’equilibri territorial, la 
preservació del medi ambient i el marc orientador de les accions que s’hi 
emprendran cap a una determinada visió de futur.  Ara, des del passat 14 de 
juliol, el Penedès és un àmbit funcional de planificació territorial gràcies a la 
votació feta al Parlament de manera unànime per part de tots els grups 
parlamentaris.  Per tant, podem dir avui que l’èxit i el mèrit són de tothom. 
L’enhorabona, entre tots hem aconseguit la primera fita.   
 
Sempre havíem pensat que si el Penedès podia disposar d’un àmbit funcional 
seria més fàcil que el Parlament de Catalunya ens atorgués la vegueria 
pròpia.  Creiem que la nostra dignitat no ens permet acceptar el que pot 
passar demà, esperem que no.  Els partits que donen suport al govern, 
Esquerra Republicana, PSC i Iniciativa, ens negaran la vegueria?  Si el 
sistema democràtic es basa en la participació i si és veritat que la sobirania la 



 

 

té el poble, del qual emanen tots els poders, no entendríem com ara ens 
poden negar la legitimitat de la vegueria pròpia.  Per això ara demanem 
gestos clars i intel·ligibles.  La vegueria del Penedès ara donaria confiança i 
permetria incentivar l’interès del que ens és comú.  
 
En el nostre primer manifest del 2005 dèiem: “considerem que cal aprofitar 
l’oportunitat històrica, única i irrepetible que se’ns presenta per a debatre i 
decidir sobre el nostre futur comunitari i el nostre encaix dins l’organització 
territorial de Catalunya.  És l’hora de fer realitat les nostres demandes d’unitat i 
d’autonomia.” 
 
Ara, al cap de cinc anys i escaig, el poble ja ha parlat: 64 ajuntaments, que 
representen el 92% de la població, els 4 consells comarcals, entitats, 
empreses, milers de ciutadans han dit que s’ha de tirar endavant la vegueria.  
El Penedès ha dit el que volia de manera clara i entenedora i, per tant, és obvi 
que el Parlament no es pot fer el sord. 
 
En una carta enviada a 135 parlamentaris la setmana passada, els dèiem: 
“Vet ací que des de fa temps el nostre poble ha treballat amb fe i constància 
per ser un territori com els altres, una de les vegueries de Catalunya.  Volem 
construir-nos un futur a mida, sense obstacles ni barreres, al nostre anhel de 
llibertat.  Tanmateix, des de fa un temps els penedesencs també estem estem 
cohibits i ens sentim la llibertat amenaçada per les evidents sospites de 
continuar esquarterats entre dues províncies, o en les tres vegueries previstes 
en el projecte aprovat pel govern, malgrat haver estat feliçment reconegut el 
Penedès com el vuitè àmbit funcional de planificació.” 
 
I en una nova carta que hem lliurat als presidents i portaveus dels grups 
parlamentaris, el divendres, els dèiem entre altres coses: “Mireu, el fet de tenir 
l’àmbit creiem que canvia del tot les coses.  Una de les raons més esgrimides i 
reiterades per justificar les set vegueries és que es corresponien als set àmbits 
de planificació i això donava una coherència i racionalitat al mapa organitzatiu 
català en totes les seves facetes.  El mateix president de la Generalitat va 
apel·lar a aquest argument en la roda de premsa del 2 de febrer del 2010, 
subsegüent a la presentació del govern al Parlament del projecte de Llei de 
vegueries.  Doncs vinga, és l’últim plenari, endrecem bé el país, no deixem set 
cambres de la casa netes i polides mentre la vuitena queda a mig fer dissabte. 
Tots tenim dret a decidir el nostre futur.  Si el dia 27 de juliol del 2010 tots els 
àmbits tenen vegueria, el Penedès també. Els parlamentaris tenen l’última 
oportunitat en aquesta legislatura d’exercir un acte de responsabilitat i de 
resposta democràtica a les aspiracions populars i votar a favor de la Vegueria 
Penedès.”   
 
 



 

 

I això, en resumen, és el que els hi demanem, que vostès els hi facin saber 
que el Penedès no pot esperar més temps.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a les intervencions dels grups.  Hi havia una proposta de 
modificació, que era en el sentit de que els grups plantegen: “Aquesta moció 
demana al Ple de la Corporació que prengui l’acord de sol·licitar amb la 
màxima urgència a tots els grups representats al Parlament que a la tramitació 
de la Llei de vegueries es dongui a conèixer la posició del Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova a favor de la Vegueria del Penedès.”  És una mesura que aquesta 
esmena sigui aprovada i acceptada pels diferents grups, seria el que 
passaríem a votació i a debat. 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
(...) 
 
ALCALDE 
 
Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Bueno, per posicionar el grup Popular, doncs anirem en la mateixa línia.  
Aquesta esmena ens agrada bastant més que la proposició inicial que n’hi 
havia a la moció i per... bueno, en l’exposició que s’ha fet des del representant 
de la Vegueria i el nostre històric posicionament respecte a la Vegueria del 
Penedès, doncs donarem suport a aquesta moció.  Gràcies. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
També per posicionar el grup de Convergència i Unió.  Crec que els 
representants de la Plataforma ja ho han dit tot i no pensàvem intervenir, 
només volia puntualitzar que acceptem la... per tal de tenir unanimitat 
acceptem diguéssim l’esmena presentada, però sí que volíem remarcar que 
creiem que és molt important que aquesta setmana es voti l’esmena que ha 
presentat Convergència i Unió per tal de que aquesta... la Vegueria Penedès 
sigui admesa a la Llei de vegueries.  Gràcies. 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Molt bé.  El senyor Álvaro.  Perdonin el desordre, eh?, però permetran... i 
després faré el resum del text exacte i de l’esmena. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
No, no passa res. 
 
ALCALDE 
 
No, no, he sigut jo, he sigut jo.  
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Hi han dos punts a la moció.  Esquerra el primer el votarà en contra i el segon 
el votarà a favor. 
 
Sí, només hi ha un punt, però llavors... només hi ha un punt... no, ho dic 
perquè... era perquè aquest Ple ja s’ha manifestat en el sentit de... doncs sí, 
sí, cap problema.  Sí, era el fet de que nosaltres ja ens hem manifestat a favor 
de la Vegueria del Penedès, aquest Ple d’aquest Ajuntament.  Per tant, la 
votarem a favor.  Ja està. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs nosaltres, com també vam manifestar en aquest cas a través de la 
nostra abstenció, que estàvem d’acord en que aquest Ple es manifestés a 
favor de la Vegueria del Penedès, ens mantindrem doncs donant suport a que 
aquest Ple, tal com va votar i va sortir favorablement, li fagi saber al Parlament 
de Catalunya doncs el seu posicionament, com en altres ocasions s’ha fet 
saber i s’ha fet arribar al Parlament de Catalunya la posició d’aquest Ple. 
 
És reiterar en aquest cas i tornem a reiterar el que constantment el Ple de 
Vilanova i la Geltrú ha manifestat.  I en tot cas doncs també comentar doncs 
que el tema de les legitimitats i de les sobiranies doncs recauen bàsicament 
en el sistema democràtic en les formacions polítiques i que en tot cas sí que 
és bo que els moviments que emergeixen de la societat civil tinguin un cert 
ressò, però en tot cas la independència i la coherència dels representants 
legítims recau en les formacions polítiques que fins al moment... simplement 



 

 

era perquè hi ha hagut en el representant de la Plataforma doncs semblava 
ser doncs que la representació parlamentària no sigui sobirana, és 
absolutament sobirana, i la d’aquest Ple evidentment també.  És absolutament 
sobirana i és en aquest sentit doncs que jo crec que a vegades doncs 
s’autointerpreten malament els sentits d’on recau o no la sobirania. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  En tot cas, primer de tot dir que és molt legítim el que 
demà votin els diferents diputats i diputades en el Parlament de Catalunya, 
que han estat escollits democràticament i per tant és del tot legítim el que 
demà puguin votar.  El que està clar és quina és la posició de cada grup 
municipal respecte a aquesta qüestió.  Aquest tema ha estat més que debatut 
en diferents plenaris, com de la mateixa manera que està clar també quin és 
el sentiment majoritari d’aquest Ple municipal respecte aquesta qüestió, no?  
Dit això, és lògic i coherent doncs que es vulgui transmetre quina és aquesta... 
aquest sentiment majoritari als diferents diputats i diputades que demà han de 
votar respecte aquesta qüestió, i en aquest sentit doncs nosaltres ens 
abstindrem en la votació. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Per tant, la votació és, l’esmena, ai, la moció originària, més enllà del 
text que hi ha... del text que no és la resolució exacta, és: “Demanem al Ple de 
la Corporació que prengui l’acord de sol·licitar amb la màxima urgència a tots 
els grups representats al Parlament de Catalunya que en la tramitació de la 
Llei de vegueries s’accepti l’esmena segons la qual s’incorpora la Vegueria del 
Penedès a la relació de vegueries que configuraran el nostre país.” 
 
I l’esmena és: “Que al Ple de la Corporació es prengui l’acord de sol·licitar 
amb la màxima urgència a tots els grups representats al Parlament de 
Catalunya que en la tramitació de la Llei de vegueries es dongui a conèixer la 
posició del Ple de l’Ajuntament de Vilanova a favor de la creació de la 
Vegueria del Penedès.” 
 
Per tant, vots a favor.  Abstencions.  S’aprova amb els vots de la CUP, del 
grup Popular, de Convergència, d’Esquerra i Iniciativa.  
 
Es vota la moció amb l’esmena proposada, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 



 

 

   Vots a favor: CIU, PP, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
   Abstencions: PSC (9)  
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“Aquest Ple de l’Ajuntament acorda sol·licitar amb la màxima urgència a tots 
els grups amb representació al Parlament de Catalunya que en la tramitació 
de la Llei de Vegueries es doni a conèixer la posició del Ple de l’Ajuntament a 
Vilanova i la Geltrú a favor de la creació de la Vegueria Penedès.” 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem ara a l’apartat de precs i preguntes.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular portem al Ple 
quatre precs.  Disculpes, són molt breus.  És un Ple sense mocions, un Ple 
sense preguntes i tenim quatre coses a expressar públicament en el Ple.   
 
El primer d’ells fa referència al batxillerat nocturn, i tal i com han parlat en 
Comissions la CUP doncs vol fer un prec al govern perquè estigui al costat del 
Consell Municipal, com ha estat fins ara i davant de la Conselleria d’Educació 
perquè no sigui reduït el batxillerat nocturn i es mantingui, doncs pensem que 
és una línia d’ensenyament i d’oferta d’ensenyament doncs molt vàlida, que 
ha estat molt vàlida i que ho continuarà sent per a molta gent i gent també que 
necessita d’aquesta franja horària. 
 
Un segon prec va en relació amb l’Escola de Música.  I és, com tothom sap, 
doncs aquests dies hi ha hagut un cert descontent d’alumnes, pares, 
professors, etc., al voltant d’un procés d’oposicions que malgrat tot és 
transparent, és legal, etc., però que ha posat sobre la taula altres mancances 
també a l’hora de... i altres nivells d’entesa que no s’estan produint i que 
s’haurien de produir dins del cos d’ensenyants de l’Escola de Música i l’equip 
directiu.  I llavors el prec va amb relació a que l’equip de govern faci el 
possible, amb el tacte necessari, però també amb la decisió necessària, doncs 
per redreçar aquesta situació que a cap dels grups municipals ens agrada i 
tampoc a la mateixa Escola de Música. 
 
Un tercer prec amb relació a la moció que s’acaba d’aprovar.  La Plataforma 
va entrar dues coses pel registre, la Plataforma per la Vegueria va entrar dues 



 

 

coses al registre, una era la moció i l’altra és un domàs, que l’Ajuntament de 
Vilafranca ja ha penjat al balcó, i que la Plataforma també ha entregat en 
aquest Ajuntament, com a la resta d’ajuntaments capitals de comarca que 
conformen la Vegueria, el Vendrell i Igualada, i demanar al govern –prec 
també- que pengi el domàs al balcó, sobretot ara que es discutirà al 
Parlament, però ja que el pengi per representar una mica la posició majoritària 
en aquest Ple i aquesta reivindicació que des del territori hem de fer arribar 
arreu del principat perquè sigui escoltada la nostra veu.  És un altre... el tercer 
prec. 
 
I el quart prec –i disculpes per tota aquesta sèrie de precs- és un prec més 
estrany, però que hem considerat per una raó pertinent fer-lo, pertinent perquè 
no va sortir enlloc i d’alguna manera tenim el deure d’explicar-ho allà on 
nosaltres tenim representació, que és al Ple municipal, i de fer-ho extensiu a la 
resta de grups municipals.  La nit entre la manifestació Nosaltres decidim... 
“Som una nació, nosaltres decidim” i la victòria del mundial per part de la 
selecció espanyola, la nit del 10 de juliol, a Cornellà de Llobregat tres homes 
van assassinar a puntades de peu a un immigrant equatorià, en el que és una 
clara agressió racista pels insults que tots els veïns van sentir doncs que 
anaven dient aquests homes en el ciutadà equatorià de 34 anys.  El van 
assassinar davant de la seva filla de 8 anys, i es deia CARLOS GUSTAVO 
BUENO.  No va sortir gairebé enlloc, va sortir en molts pocs diaris perquè 
gairebé tothom estava centrat o bé en la manifestació o bé en la victòria 
d’Espanya.  Nosaltres pensem que és greu, que és greu i que volíem llavors 
fer-ho extensiu a la resta de grups municipals i pregar doncs que el tinguem 
en el record també perquè considerem que és una agressió prou greu i que 
s’ha... malauradament s’ha ignorat per aquesta situació mediàtica que es va 
generar aquells dos dies.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, només amb relació al que ha comentat -no sé si hi ha més precs- del 
batxillerat, dir que efectivament el regidor en funcions d’Educació, el senyor 
Ruiz, ha trasladat al conseller un escrit consensuat amb el Consell Escolar 
Municipal, en el que es recullen un conjunt de peticions, que em sembla que 
tenen tots els grups, entre les quals està la del batxillerat.  
 
I realment és trist que moltes vegades successos d’aquestes característiques, 
com el que comentava sobre la mort en mans racistes, no?, d’una persona, 
hagi quedat doncs en l’oblit i en tot cas doncs sumar-nos, com no pot ser 
d’una altra manera, els vint-i-cinc regidors al condol a la família i a la denúncia 
a aquests fets. 
 



 

 

Finalment només doncs desitjar a tots que tinguin molt bones vacances 
aquells que en facin i sobretot, això sí, tots plegats una immensa Festa Major.  
Agrair als pabordes i pabordesses la feina extraordinària que han fet i reiterar 
doncs això, que tinguem tots plegats, amb civisme, amb pau i amb molta 
alegria, una gran Festa Major.  Moltes gràcies.  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 18.45 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta. 
 


