
 

 

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-vilanova-geltru-04-04-2016/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2016 

 
Acta núm. 6 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 4 d’abril 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) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
DAVID MONTES I MUÑOZ (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. 
 
El Sr. DAVID MONTES I MUÑOZ (CiU) s’incorpora a la sessió al punt segon 
de l’ordre del dia. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

   1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament de 7 de març de 2016. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 

SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
Fe Pública 
 
   2. Presa de possessió del Sr. DAVID MONTES I MUÑOZ com a regidor 

d’aquest Ajuntament.  (Exp. 96/2016-SEC) 
   3.  Aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions dels membres 

electes de la Corporació Municipal. (Exp. 171/2015-SEC) 
   4.  Aprovació, si escau, de la modificació de l’horari de la Comissió 

Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda. (Exp. 169/2015-
SEC) 

 
Patrimoni 
 
   5.  Aprovació de l’actualització i rectificació de l’inventari de béns immobles 

de la corporació a 31 de desembre de 2015.  (Exp. 1/2016-PAT) 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Hisenda 
 



 

 

   6. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de 
l’Ajuntament i de les entitats locals sectorialitzades, corresponent al 
pressupost del 2016. (Exp. 7/2016-INT) 

   7. Modificació, si escau, dels preus de la Formació Aeronàutica (IMET) del 
Número 1 de l’Annex 10 de l’Ordenança 29, reguladora dels Preus 
públics municipals. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
Cultura 
 
   8. Aprovació, si escau, de la modificació de les bases del Premi Roig 

Toqués.  (Exp. 71/2016-CUL) 
 
Esports 
 
   9. Convalidació, si escau, del Decret de l’alcaldessa de 16.03.2016, de 

pròrroga fins al 27 de juliol de 2016 de la intervenció de la concessió del 
Parc del Garraf.  (Exp. 14/2016-ESP) 

 
Salut 
 
 10. Aprovació, si escau, de l’ampliació de l’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) 

 
IMET 
 
  11. Aprovació, si escau, de l’adscripció de l‘edifici municipal de naturalesa 

demanial situat al c/ Unió, 81, de Vilanova i la Geltrú “La Paperera”, a 
l’organisme autònom Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET).  (Exp. 
5/2016-PAT) 

  12. Convalidació de l’acord de nomenament del Sr. JORDI PALACIOS DE 
LAS HERAS com a gerent de l’IMET. (Exp. 119/2016-RH) 

  13. Convalidació de l’acord d’aprovació de la Memòria del curs 2013-2014 de 
l’IMET. 

  14. Convalidació de l’acord d’aprovació de la Memòria del curs 2014-2015 de 
l’IMET. 

 
 
 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Urbanisme 
 
  15. Inadmissió a tràmit de la instància presentada per Terrenys i Estatges 

S.L.U., Sociedad Unipersonal, mitjançant la qual presenta sol·licitud 
d’advertiment per a expedient d’expropiació per ministeri de la llei previst 
a l’article 114.1 TRLU.  (Exp. 20/2016-URB) 

 
Medi Ambient 
 
  16. Aprovació, si escau, de l’adhesió al Nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 

(Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic).  (Exp. 29/2016-AMB) 
 
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 
  17. Aprovació, si escau, de l’activació del Consell Municipal del Port de 

Vilanova i la Geltrú. (Exp. 68/2016-DES) 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria General 
 
  18. Donar compte del Decret de l’Alcaldessa núm. 1833, de 7.03.2016, 

d’avocació de competències del Sr. Gerard Figueras i Albà. (Exp. 
81/2016-SEC) 

  19. Donar compte del Decret de l’Alcaldessa núm. 2214, de 10.03.2016, 
d’ampliació dels membres de la Junta de Govern Local. (Exp. 151/2015-
SEC) 

 
Hisenda 
 
  20. Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2015 

de l’Ajuntament i Organismes Autònoms.  (Exp. 2/2016-INT) 
 
Salut 
 
  21. Donar compte del Decret de la regidora delegada de Serveis Socials i 

Salut de 15.03.2016, en relació amb l’adhesió al projecte “No puc 
esperar”. (Exp. 11/2016-SAL) 

 
 
 
 



 

 

MOCIONS 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
22. Moció de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i de 

rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0’7% de l’IRPF. 
 23. Moció per a la redacció i publicació del Retrat Joan Ventosa i Roig i per a 

l’inici de publicacions en format digital. 
 
Grup Municipal de C’s 
 
 24. Moció per a la millora de la via pública. 
 25. Moció de suport al Pacte Antijihadista. 
 
Grup Municipal de SOM VNG, amb el suport de la CUP 
 
 26. Moció per la llibertat d’Alfonso Fernández Ortega i de condemna a la 

repressió de la protesta. 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
 27. Moció de suport a l’objecció de consciència de les famílies a les proves 

de tercer i de sisè de primària previstes a la Llei Orgànica per a la Millora 
de la Qualitat Educativa. 

 
Grup Municipal de la CUP 
 
 28. Moció pel compliment de la Llei 24/2015, amb accions específiques 

relacionades amb la pobresa energètica. 
 29. Moció en solidaritat amb el regidor de Vic, Sr. Joan Coma, i l’alcaldessa 

de Berga, Sra. Montse Venturós. 
 
Grups Municipals del PSC i CiU 
 
 30. Moció en suport al Sr. Marcel Surià, exalcalde de Santa Fe del Penedès. 
 
Grups Municipals del PSC, la CUP, SOM VNG, ERC i CiU 
 
 31. Moció proposada per l’Associació Garrafcoopera, Grup de Solidaritat 

FEM POUS, Associació Oxfam-Intermón i Acció Solidària amb el Sàhara, 
de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia i de suport a 
la població migrant i refugiada. 

 
 



 

 

PREGUNTES 
 
 32. Preguntes d’ERC:   
-  Sobre La Botiga de Vilanova. 
-  Sobre el pagament a entitats. 
  
 33. Pregunta de SOM VNG:   
-  Sobre les permutes derivades dels convenis signats per l’Ajuntament. 
 
 34. Preguntes de la CUP: 
- Sobre els convenis urbanístics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
- Sobre l'estat actual i les perspectives de futur de l'Arxiu Molas de la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

-  Sobre la convivència a les platges. 
 
 35. Pregunta del PP: 
-  Sobre les banderes oficials. 
 
 
PRECS 
 
 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 7 DE 
MARÇ DE 2016. 

 
Es vota l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del dia 7 de març 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). 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 

SEGURETAT I HISENDA 
 

ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 

 
   2. FE PÚBLICA. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. DAVID MONTES 

I MUÑOZ COM A REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT.  (EXP. 
96/2016-SEC) 

 



 

 

Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidor del Sr. GERARD 
FIGUERAS I ALBÀ davant el Ple de 7 de març de 2016, i havent-se rebut la 
credencial per la Junta Electoral Central, expressiva d’haver estat designat 
regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Sr. DAVID MONTES I 
MUÑOZ, de la qual se li ha lliurat còpia per la Secretaria municipal, a l’efecte 
que pugui fer efectiu el seu dret a la presa de possessió com a regidor 
municipal, el secretari li formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
 
El Sr. DAVID MONTES I MUÑOZ respon: 
 
Sí, ho juro per imperatiu legal, sense renunciar al dret a la independència 
del meu país, Catalunya. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 
   3.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 

LES RETRIBUCIONS DELS MEMBRES ELECTES DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL. (EXP. 171/2015-SEC) 

 
Vist l’acord d’aprovació de les retribucions i assignacions dels membres electes 
i dels grups municipals, aprovada pel Ple de 29 de juny de 2015, que diu el 
següent: 
 

“PRIMER. ESTABLIR la retribució anual per als membres de la 
Corporació local que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació 
exclusiva, amb efectes de la data del seu nomenament, d’acord amb 
el següent: 
 

− Alcaldessa    57.598,94 € (brut anual) 
− Tinent/a d’Alcalde   50.946,98 € (brut anual) 
− President/es àrees   50.946,98 € (brut anual) 
− Regidors/ores delegats/ades 50.946,98 € (brut anual) 

 
La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la d’altres 
retribucions a càrrec dels pressupostos de les administracions 
públiques i dels ens, organismes i empreses dependents, així com 
amb el desenvolupament d’altres activitats en els termes de la Llei 



 

 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. 
 
SEGON. ESTABLIR que les referides retribucions es reduiran en la 
proporció corresponent en el cas d’aquells membres electes que 
exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, segons serà 
concretat mitjançant Decret d’Alcaldia, tenint en compte que en el 
present mandat hi haurà 2 regidors/ores delegats/ades en règim de 
dedicació exclusiva, 2 regidores en règim de dedicació parcial del 
80% i 3 regidors /ores en règim de dedicació parcial del 50%. 
 
En el cas dels membres en règim de dedicació parcial, la percepció 
d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’art. 75 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
TERCER. ESTABLIR, amb efectes del 13 de juny de 2015, data de 
constitució d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la 
Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva, el règim d’indemnitzacions següent: 
  
− Per assistència a les sessions plenàries de la Corporació:     460 € 
− Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local:  200 € 
− Per assistència a les comissions informatives de caràcter 
  permanent:  200 € 
− Per assistència a la Junta de Portaveus:      200 € 
− Per assistència als Consells d’administració 
      (o òrgans anàlegs dels ens municipals):      200 € 
− Per assistència a les Juntes Generals de societats  
 municipals:  200 € 
  
Les referides indemnitzacions es percebran en la quantia màxima de 
7.920 € anuals i d’acord amb la disponibilitat pressupostària, tenint 
en compte que les quantitats a percebre mensualment no podran 
superar 1/12 part del total anual (660 €), excepte el mes de 
desembre, en el que es regularitzarà tenint en compte el topall anual, 
d’acord amb el règim establert en la 28a base d’execució del 
pressupost municipal. 
 
QUART. ESTABLIR, amb  efectes del 13 de juny de 2015, data de 
constitució d’aquest Ajuntament, la següent dotació econòmica a 
favor dels diferents Grups Polítics Municipals: 
 
− Assignació mensual per cada regidor electe        160,38 € 



 

 

− Assignació mensual per cada Grup Polític Municipal  823,76 € 
  

Grup polític Assignació mensual 
CIU 1.786,04 € 
PSC 1.625,66 € 
CUP 1.625,66 € 
ERC 1.465,28 € 
C’s 1.144,52 € 
SOM VNG 1.144,52 € 
PP    984,14 € 

 
Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de 
l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius 
fixos de caràcter patrimonial i serà objecte d’una comptabilitat 
específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la 
Corporació quan aquest ho sol·liciti en els termes previstos en la 
legislació vigent. 
 
CINQUÈ.  ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació el dret 
a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en 
l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació documental. 
 
SISÈ.  NOTIFICAR aquest acord als Portaveus dels diferents Grups 
Politics Municipals i al regidors/ores afectats. Aquest acord es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’Edictes i a 
la pàgina web municipal, en compliment de la Llei de transparència." 

 
Vista la renúncia d’un regidor, que provocarà canvis en l’organigrama municipal. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Modificar l’apartat SEGON de l’acord de 29 de juny de 2015, 
d’aprovació de les retribucions i assignacions dels membres electes, que 
quedarà redactat de la manera següent: 
 

“ESTABLIR que les referides retribucions es reduiran en la 
proporció corresponent en el cas d’aquells membres electes 
que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, 
segons serà concretat mitjançant Decret d’Alcaldia, tenint en 
compte que en el present mandat hi haurà 2 regidors/ores 
delegats/ades en règim de dedicació exclusiva, 3 regidors/ores 



 

 

en règim de dedicació parcial del 80% i 3 regidors/ores en 
règim de dedicació parcial del 50%, i d’acord amb el màxim 
previst en el pressupost. 
 
En el cas dels membres en règim de dedicació parcial, la 
percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim  
establert a l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.” 
 

SEGON. NOTIFICAR aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics 
Municipals i als regidors/ores afectats.  Aquest acord es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província, al Tauler d’Edictes i a la pàgina web municipal, en 
compliment de la Llei de transparència.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 14 vots 
  Vots en contra: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 

 
   4.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’HORARI DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS 
CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA. (EXP. 169/2015-SEC) 
 

Vist que en el Ple de la Corporació de 29 de juny de 2015 es va acordar que 
les Comissions Informatives celebraran reunions ordinàries d'acord amb el 
règim de sessions següent: 
 

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
Periodicitat: setmanal 
Dia de la setmana: dilluns 
Hora: 9h. 
 
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 

OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
Periodicitat: mensual 
Dia de la setmana: dilluns 
Hora: 17h. 
 
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 

SEGURETAT I HISENDA 
Periodicitat: mensual 
Dia de la setmana: dilluns 



 

 

Hora:18h. 
 
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
Periodicitat: mensual 
Dia de la setmana: dilluns 
Hora: 19h. 

 
Vist que en dos acords posteriors, adoptats pel Ple de l’Ajuntament de 14 de 
setembre i de 5 d’octubre de 2015, es van modificar els horaris de les 
comissions informatives de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, de 
Polítiques de Ciutadania i de Territori i Espai Urbà. 
 
Atès que per motius organitzatius es considera necessària la modificació de 
l’horari de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda. 
 
De conformitat amb el que disposa 60 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 i els articles 57 i següents del Reglament Orgànic Municipal, en 
concordança amb els articles 123 i següents del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquest Ple de l’Ajuntament 
aprova el següent 

ACORD 
 
“PRIMER. MODIFICAR l’horari de celebració de les sessions ordinàries de la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda en el sentit 
següent: 
 

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,  
 SEGURETAT I HISENDA 

Periodicitat: mensual 
Dia de la setmana: dilluns 
Hora: 19:30 h. 

 
SEGON. COMUNICAR aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals i a 
la resta d’interessats.” 

 
Es vota la proposta, 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 1 del PP). 

 
   5.  PATRIMONI. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ I 

RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS IMMOBLES DE LA 
CORPORACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2015.  (EXP. 1/2016-
PAT) 



 

 

 
I. L’article 222 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, estableix que els 
ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre 
els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. 
 
L’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la 
seva  rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i 
cada cop que es renovi la corporació, en el segon. 
 
El mateix article determina que correspon al Ple de la corporació l’aprovació, 
la rectificació i la comprovació de l’inventari. 
 
II.- El Reglament de patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre), desenvolupa les previsions relatives al referit inventari dels 
ens locals, previstes legalment.  
 
En aquest sentit, d’acord amb els seus arts. 100, 101 i 106, un dels inventaris 
parcials que el conformen és l’inventari dels béns immobles, el qual ha de 
contenir les dades que es relacionen a l’article 108. 
 
L’inventari l’ha d’autoritzar el secretari de la corporació, amb el vist-i-plau del 
president i una còpia d’aquest i de les seves rectificacions, i s’ha de trametre 
al Departament de Governació de la Generalitat.  
 
III.- Vist l’Inventari dels béns immobles de la Corporació, on s’integra com a 
patrimoni separat, el Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge actualitzat a data 
31/12/2015. 
 
IV.- Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a 
l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari, de conformitat amb 
l’article 222.3 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, i article 105.1 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
V.-  Atès que l’ens local ha de portar un inventari general consolidat en el qual 
s’integri, amb els ajustaments necessaris per evitar duplicacions, l’inventari 
dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia 
dependents de l’ens local, de conformitat amb l’article 100.d) i 101 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, com inventaris parcials que s’han de 
normalitzar en els seus epígrafs i subepígrafs perquè es pugui realitzar la 
consolidació. 
 



 

 

VI.- Vist que els inventaris dels organismes autònoms i els dels ens locals amb 
personalitat pròpia dependents de l’ens local han de ser aprovats per les 
seves assemblees respectives o òrgans de govern i el seu president els ha de 
trametre al Ple de la Corporació per a la seva aprovació definitiva, de 
conformitat amb l’article 105. 2 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
        
Per tot l’exposat,  es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció següent 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la rectificació de l’Inventari de béns immobles, amb la 
relació de baixes i altes que figuren en els documents adjunts, del Patrimoni 
de béns immobles de la Corporació, on s’integra el Patrimoni Municipal del Sòl 
i l’Habitatge com un patrimoni separat i que dóna lloc a un inventari específic.  
 
SEGON. Aprovar l’actualització de l’esmentat Inventari, a data 31/12/2015, 
que figura en els documents adjunts, autoritzat pel secretari de la corporació i 
amb el vistiplau de l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament. 
 
TERCER. Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 105.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
QUART. Requerir als organismes autònoms administratius i els ens amb 
personalitat pròpia dependents de l’ens local perquè en el termini de tres 
mesos aprovin pels seus òrgans de govern els seus inventaris, confeccionats 
d’acord amb els articles 106 i següents del Reglament de patrimoni dels ens 
locals de Catalunya, i els trametin a la corporació per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la unitat de Responsabilitat Social 
Corporativa, a l’efecte de donar publicitat de l’inventari municipal, d’acord amb 
les normes de transparència i bon govern.” 
  
 
Després del debat corresponent, ES RETIRA aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

 
   6. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL 

DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT I DE LES 
ENTITATS LOCALS SECTORIALITZADES, CORRESPONENT AL 
PRESSUPOST DEL 2016. (EXP. 7/2016-INT) 



 

 

 
Relació de fets 
 
D’acord amb el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, segons el redactat donat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, les corporacions locals han d‘aprovar anualment la 
massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits 
i condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic per la corresponent Llei de 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
L’aprovació comprèn l’Ajuntament i les entitats locals sectorialitzades com a 
grup municipal, fins i tot els consorcis adscrits d’acord amb la llei. 
 
Per altra banda, un cop aprovada pel Ple municipal l’acord s’haurà de publicar 
a la seu electrònica de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província en el 
termini de 20 dies. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb la vigent Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i 
vist l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2016 
de les entitats següents: 
 

Ajuntament  8.194.640,00 € 
IMET  1.851.000,00 € 
OAP Víctor Balaguer  328.726,00 € 
PIVSAM  124.355,23 € 
Serveis d’Aparcaments de VNG, SAM  1.124.716,00 € 
ICVSAM  600.347,02 € 
Companyia d’Aigües de VNG, SAM  1.282.557,00 € 
EPEL Neàpolis  131.000,00 € 
Consorci Sanitari del Garraf  34.932.202,00 € 
Consorci de Serveis a les Persones  3.582.759,00 € 
Consorci Teledigital del Garraf  0,00 € 
TOTAL 52.152.302,25 € 

 
SEGON. Fer constar que aquests imports respecten els límits i condicions que 
fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb els certificats 
emesos pels directius responsables de cada entitat. 
 



 

 

TERCER. Publicar a la seu electrònica municipal el present acord, així com al 
Butlletí Oficial de la Província.” 

 
Es vota la proposta, 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 
   Abstencions: SOM VNG = 2 vots 

 
 
   7. HISENDA. MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS PREUS DE LA 

FORMACIÓ AERONÀUTICA (IMET) DEL NÚMERO 1 DE 
L’ANNEX 10 DE L’ORDENANÇA 29, REGULADORA DELS 
PREUS PÚBLICS MUNICIPALS. 

 
Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) es proposa la modificació 
de les vigents tarifes de la formació aeronàutica que es recullen a l’Annex 10, 
punt 1, de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, una vegada 
aprovats pel Consell Rector (segons punt g de l’article 9 dels estatuts de 
l’organisme), per a l’aprovació pel Ple municipal (segons punt K del mateix 
article 9). 
 
Vistos els informes de l’IMET i d’Intervenció, i la proposta de la presidenta de 
la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, 
una vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 29 de març 
de 2016, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació del Punt 1 de l’Annex 10 de 
l’Ordenança Número 29, reguladora dels Preus Públics municipals, segons la 
redacció següent: 
 

ANNEX 10 – Serveis IMET 
 
1.- FORMACIÓ AERONÀUTICA 
La formació bàsica aeronàutica per a l’obtenció d’una llicència B1.1 
que s’imparteix a l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la 
Geltrú (d’ara en endavant EFAV) està legislada per les PARTS 66 i 
147 del Reglament (UE) núm. 1321/2014, de la Comissió, de 26 de 
novembre de 2014, actualment en vigor sobre el manteniment de 
l’aeronavegabilitat de les aeronaus, productes aeronàutics, equips i 
l’aprovació de les organitzacions i personal que participa en les 
diferents tasques. 



 

 

 
Aquesta formació, repartida en mòduls, contempla mòduls teòrics, 
mòduls pràctics i mòduls de pràctiques reals en empresa.  Cada 
mòdul té un número d’hores –teòriques, pràctiques i en empresa- 
determinat per l’EFAV d’acord amb la normativa de la PART 66. 
 
La formació queda de la manera següent: 

 
Tipus d’hores B1.1 
Hores teòriques 1.200 
Hores pràctiques 750 
Hores en empresa 450 
TOTAL 2.400 

 
Els estudis de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus estan 
subvencionats en part per la Generalitat de Catalunya i per la 
Diputació de Barcelona.  Els preus públics són els següents: 

 
1) Ingrés a l’escola 550,00 € 

Aquest preu públic cobreix els deu anys en què l’alumne/a té dret, 
per llei, a acabar la formació. El pagament de l’ingrés a l’escola 
es fa abans de començar el curs, en el moment en què es 
comunica a l’alumne/a que ha estat seleccionat/ada per ocupar 
una de les places de primer.  Si l’alumne/a, per la seva pròpia 
voluntat, causa baixa abans del dia de presentació del curs, se li 
retornarà l’import de l’ingrés a l’escola.  Si causa baixa en el dia 
de la presentació, o en dies posteriors, no se li retornarà la quota 
d’ingrés. 

 

 
2) Formació teòrica i pràctica, per hora. 4,50 € 

El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 4,5 € pel número d’hores 
del mòdul.  Aquest pagament dóna dret a un examen i a 
l’avaluació pràctica del mòdul. 

 

 
3) Formació teòrica i pràctica extraordinària, per hora. 40,00 € 

En el cas que l'alumne/a no assoleixi el 90% d’assistència d’un 
mòdul (requisit establert per l'Agència Europea de Seguretat 
Aèria - EASA) però n’hagi obtingut, com a mínim un 80%, podrà 
sol·licitar fer classes individualitzades per tal de poder arribar al 
90%. En aquest cas el preu hora del mòdul serà de 40€ per cada 
hora de classe. 

 

  
4) Formació teòrica i pràctica de repetició, per hora. 9,00 € 

En el cas que l'alumne/a repeteixi la formació presencial d’un 
mòdul, es podrà matricular sempre i quan l'EFAV disposi de plaça 
lliure o que organitzi un nou grup. En aquest cas, el preu hora del 

 



 

 

mòdul serà de 9€ pel numero d’hores del mòdul. 
Aquest pagament dóna dret a un examen i a l’avaluació pràctica 
del mòdul. 
  

5) Pràctiques reals en empresa, per hora 0,50 € 
Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en una 
empresa, haurà de pagar un preu públic de 0,5 € per hora de 
pràctica.  Si les pràctiques han començat no es retornarà cap 
quantitat que hagi pagat l’alumne/a. 

 

 
6) Exàmens dels mòduls B1.1  
1 Matemàtiques 45,00 € 
2 Física 75,00 € 
3 Fonaments d’electricitat 75,00 € 
4 Fonaments d’electrònica 30,00 € 
5 Tècniques digitals.  Sistemes d’instruments electrònics 60,00 € 
6 Materials, equips i eines 110,00 € 
7A Pràctiques de manteniment (test) 100,00 € 
7A Pràctiques de manteniment (desenvolupaments) 50,00 € 
8 Aerodinàmica bàsica 30,00 € 
9A Factors humans (test) 30,00 € 
9A Factors humans (desenvolupament) 20,00 € 
10 Legislació aeronàutica (test) 55,00 € 
10 Legislació aeronàutica (desenvolupament) 20,00 € 
11A Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina 200,00 € 
15 Motors de turbina de gas 140,00 € 
17A Hèlixs 45,00 € 
  
7) Expedició de Certificats de reconeixement 25,00 € 

 
Bonificacions als preus públics: 
 
Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran 
d’una bonificació segons els percentatges següents: 

 

Categoria (1) A B C D E 

Percentatge bonificació 17% 11% 8% 5% 0% 
 

(1) Categoria segons Llindars de renda regulats a l’article 24.2 de l’Ordenança Fiscal General. 
 
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent 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". 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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions, les quals 
entraran en vigor al dia següent d’aquesta publicació, i regiran mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (2) i 
     PP (1) = 23 vots 
   Abstencions: SOM VNG = 2 vots 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 
   8. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 

LES BASES DEL PREMI ROIG TOQUÉS.  (EXP. 71/2016-CUL) 
 
Relació de fets 
 
I.- L’any 2010 es va instituir el Premi Francesc Roig Toqués com a 
reconeixement a la persona del Sr. Roig Toqués pel seu treball, dedicació i 
passió en aplegar, difondre i conservar una col·lecció etnogràfica de peces 
singulars relacionades amb el món del mar i la navegació. 
 
II.- El Premi Francesc Roig Toqués té com a objecte el reconeixement a la 
dedicació d’un projecte o trajectòria de tipus cívic, cultural o científic de l’àmbit 
de la Mediterrània que ha contribuït al coneixement i divulgació d’algun 
aspecte relatiu al mar. 
 
III.- Al llarg d’aquests cinc anys, el premi Roig Toqués ha anat consolidant el 
seu prestigi tant a nivell nacional com a la pròpia ciutat. Aquesta consolidació 
comporta avançar i fer-lo evolucionar i obrir-lo a l’àmbit local.  
 
IV.- Així, es vol incorporar un premi adreçat a les persones o institucions de 
Vilanova i la Geltrú, ciutat reconeguda per la seva vinculació estreta amb el 
mar i el món mariner.  
 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 21 d’abril, de bases de règim local. 
 
II. De conformitat amb el Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Incloure a les bases la categoria de Premi d’àmbit local, que té com 
a objectiu el reconeixement d’aquelles persones de la platja vilanovina que 
han tingut una vinculació molt estreta amb el món mariner.  
 
SEGON. En cas que durant el període de deliberació del jurat hi hagi 
eleccions municipals, el jurat designat continuarà fins el final de les 
deliberacions de proposta de guanyadors del premi. 
 
TERCER. 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 el 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. 
  
QUART. 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.” 
 
 



 

 

ANNEX 
 
BASES DEL PREMI FRANCESC ROIG I TOQUÉS 
 
Nom: Premi Francesc Roig i Toqués. 
 
El Premi és anual, honorífic i no remunerat, i consisteix en ser distingit amb l’honor 
del premi i el lliurament d’una escultura realitzada per un artista local de prestigi 
durant els actes de la Setmana del Mar – Festes de Sant Pere, en un acte 
protocol·lari instituït a aquests efectes.  
 
El Premi Francesc Roig Toqués inclou dues categories, una és d’àmbit nacional i una 
altra d’àmbit local. 
 
Objecte:  
Àmbit nacional.  
Reconeixement a la dedicació d’un projecte o trajectòria de tipus cívic, cultural o 
científic de l’àmbit de la Mediterrània que ha contribuït al coneixement i divulgació 
d’algun aspecte relatiu al mar. 
 
Àmbit local.  
Reconeixement a les persones de la platja de Vilanova que han tingut una vinculació 
molt estreta amb el món mariner. 
 
Candidatures:  
Qualsevol membre del Jurat pot presentar candidatures al Premi. Els candidats seran 
persones a títol individual, institucions o col·lectius que s’hagin distingit en l’objecte 
d’aquest premi. 
 
La documentació mínima necessària que ha d’acompanyar a cadascuna de les 
candidatures ha de contenir el currículum professional del candidat o trajectòria de 
l’associació, entitat o institució i el mèrit o mèrits mereixedors de la distinció. 
 
Organitzadors: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Jurat:  
L’Alcalde o Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, que presidirà el jurat, el Regidor o 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que actuarà de secretari 
del jurat, un representat de la família Roig i Toqués, un representant de l’Institut 
Setmana del Mar, dos representats del món de les humanitats, un representat del 
món científic i un membre o persona a proposta de cadascuna de les formacions 
polítiques que integren la Comissió Informativa municipal de l’Àrea de Cultura. La 
designació de les persones que en formaran part seran es farà per Decret d’Alcaldia.  
 
En cas que durant el període de deliberació del jurat hi hagi eleccions municipals i  es 
modifiqui la representació política del govern, els representants de les formacions 
polítiques que integren el jurat continuaran en les seves funcions fins a la deliberació 



 

 

final. Un cop s’hagi acordat el nom del candidat s’hauran d’establir per decret els 
nous representants de les formacions polítiques que integraran el jurat.  
 
Procediment:  
Durant el primer trimestre de cada any es constitueix el jurat del Premi i els seus 
membres presentaran les seves candidatures. Entre el mes d’abril i maig es reunirà el 
jurat per valorar les candidatures presentades i elaborarà una proposta de candidat a 
l’obtenció del premi, que elevarà al Ple de l’Ajuntament.  Atorga el premi l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, a proposta del jurat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (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. ESPORTS. CONVALIDACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE 
L’ALCALDESSA DE 16.03.2016, DE PRÒRROGA FINS AL 27 DE 
JULIOL DE 2016 DE LA INTERVENCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL 
PARC DEL GARRAF.  (EXP. 14/2016-ESP) 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
ÚNIC. CONVALIDAR el Decret de l’Alcaldessa de data 16/03/2016, pel qual 
es prorroga fins el 27 de juliol de 2016 la intervenció de la concessió del Parc 
del Garraf, en la persona de la Sra. xxxxxxxxxxxxxx, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Relació de fets 
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 28 de juliol de 2014, va acordar la 
intervenció total de les concessions dels equipaments del Complex Esportiu 
del Parc del Garraf i de l’Esportiu La Piscina. 
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 6 d’octubre va substituir la 
intervenció conjunta acordada per una interventora única en la persona de la 
Sra. xxxxxxxxxxxx. 
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 4 de maig de 2015, va acordar 
prorrogar sis mesos més com a interventora. 
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 2 de novembre de 2015, va acordar 
prorrogar sis mesos més com a interventora per finalitzar les tasques 
encomanades. 
 



 

 

Atès que després de sis mesos la interventora no ha finalitzat totes les 
tasques. 
 
Fonaments de dret 
 

1. Acord de Ple de data 28 de juliol de 2014, pel qual es delega a 
l’alcaldessa les facultats de Ple en relació amb les concessions. 

 
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

 
3. Article 259 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

pel qual la durada màxima de la intervenció és de 2 anys. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Prorrogar fins el dia 27 de juliol de 2016, data màxima de la durada 
de la intervenció, en la persona de la Sra. xxxxxxxxxxxxx, com a interventora 
única, perquè pugui finalitzar totes les tasques. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la concessionària. 
 
TERCER. Donar compte del present acord al proper Ple de la Corporació. 
 
QUART. 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 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 amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2), SOM VNG 
     (2) i PP (1) = 21 vots 
   Abstencions: ERC = 4 vots 
 

 
 10. SALUT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE 

L’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) 

 
Relació de fets 
 
El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú està portant a 
terme la gestió i execució de tallers d’educació per a la salut a l’escola que 
l’Ajuntament li ha encarregat a través de l’encomana de gestió aprovada pel 
Ple de data 12 de desembre de 2005. 
 
La Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2016, va autoritzar i 
disposar la despesa dels encàrrecs de gestió vigents al Consorci de Serveis a 
les Persones per un import de 30.000€ per al desenvolupament i execució 
dels serveis encomanats durant l’any 2016. Aquesta proposta va ser 
convalidada pel Ple municipal en data 1 de febrer de 2016. 
 
Un cop aprovat el pressupost 2016, i donada la demanda de tallers que tenen 
els programes d’educació per a la salut a l’escola que oferta l’Ajuntament al 
PAE del curs 2015/2016, així com  la  reorganització de la Regidoria de Salut 
Pública en l’àmbit de promoció de la salut, fan plantejar la conveniència 
d’ampliar el volum de l’encàrrec per al curs 2015-2016 respecte a les 
previsions inicials. 

 
S’adjunta informe favorable del cap de Salut i l’informe d’intervenció.  
 
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 règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i demés normativa concordant.  
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Autoritzar i disposar de l’ampliació 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, per un import d’11.986 € (onze mil nou-cents vuitanta-sis 
euros), fent un total de l’encàrrec per a aquest 2016 de 41.986 € (quaranta-un 
mil nou-cents vuitanta-sis euros) per al desenvolupament i execució durant 
l’any 2016 dels serveis encarregats per l’Ajuntament. 

 
SEGON. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 34.3113.2279900 del 
pressupost de despeses vigent. 
 
TERCER. Fer efectiu aquest import en 12 pagaments, corresponents als 
mesos de gener a desembre de 2016, prèvia presentació de les factures 
corresponents. 
 
QUART. Notificar al Consorci de Serveis a les Persones i al Departament 
d’Intervenció. 
 
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 (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). 

 
 
  11. IMET. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADSCRIPCIÓ DE L‘EDIFICI 

MUNICIPAL DE NATURALESA DEMANIAL SITUAT AL C/ UNIÓ, 
81, DE VILANOVA I LA GELTRÚ “LA PAPERERA”, A 
L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I 
TREBALL (IMET).  (EXP. 5/2016-PAT) 

 
Relació de fets 
 
I. Ates que el Ple de la corporació per acord d’1 d’agost de 1988 va acordar 
constituir l’Organisme autònom Municipal “CENTRE DE FORMACIÓ 
OCUPACIONAL LA PAPERERA”, sense que s’acordés l’adscripció del edifici 
de propietat municipal. 
 
II. No obstant l’anterior, des del moment de constitució de l’esmentat 
organisme i l’inici del seu funcionament, l’immoble esmentat ha estat ascrit de 
forma fàctica per a la realització de les funcions i finalitats pròpies. 
 
III. El Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 5 de maig de 2008, va 
adoptar l’acord, entre d’altres, de declarar l’extinció i dissolució de l’Organisme 
Autònom Local denominat Centre de Formació Ocupacional La Paperera 
(CFO LA PAPERERA), ubicat a l’edifici situat al carrer de la Unió, 81, de 
Vilanova i la Geltrú, propietat de l’Ajuntament, de conformitat amb la cessió, 
mantenint la seva vigència fins que no finalitzessin la totalitat dels projectes 
que tenia en funcionament, que es van constatar per Decret de 2 de maig de 
2011, declarant-se en aquell moment l’extinció i dissolució de l’organisme i 
aprovant la corresponent liquidació. 
 
IV. Que el Ple de la corporació, en la mateixa sessió ordinària de data 5 de 
maig de 2008, va aprovar inicialment el canvi de la forma de gestió directa 
ordinària de les competències municipals en matèria d’educació a gestió 
directa, mitjançant un organisme autònom local de caràcter administratiu, i es 
va crear l’Organisme Autònom Local Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET), per gestionar els serveis públics municipals d’educació, formació i 



 

 

treball i es varen aprovar els seus estatuts, acordant-se dotar dels recursos 
econòmics suficients, amb transferència del personal municipal necessari, 
transmissió dels contractes subscrits per l’organisme autònom local Centre de 
Formació Ocupacional La Paperera a l’IMET, autoritzant la transmissió dels 
béns del referit organisme autònom dissolt a l’IMET, mitjançant els acords dels 
òrgans directius corresponents. 
 
V. Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 7 de juliol de 
2008, va aprovar definitivament la creació i constitució de l’organisme 
autònom local Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), acordant l’inici de 
les seves actuacions el dia 8 de juliol de 2008, i que en el seu annex I, 
corresponent a la memòria justificativa, dins l’apartat relatiu al patrimoni i el 
pressupost, ordenava literalment que: 
 
“S’adscriurà com a patrimoni de l’IMET, tots aquells béns que, en el moment 
present d’aprovació de l’IMET, pertanyin o estiguin adscrits al CFO La 
Paperera o a la Regidoria d’Educació” 
 
VI. Atès que aquest acord d’adscripció no es va arribar a adoptar, cal 
regularitzar administrativament l’adscripció de l’edifici situat al carrer de la 
Unió, 81, de Vilanova i la Geltrú a l’Organisme Autònom Local Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET). 
 
VII. Atès l’article 22.1.a) del capítol V, relatiu al Patrimoni i règim jurídic i 
contractació, dels Estatuts de l’IMET. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- Article 92 del Reglament del patrimoni dels ens locals, Decret 336/1988, de 
17 d’octubre: 
 

“Els ens locals poden adscriure directament els béns de servei públic 
i els béns de drets patrimonials als organismes autònoms que creïn 
per al compliment dels seus fins. 
 
Els béns i els drets adscrits als organismes autònoms conserven la 
qualificació jurídica originària que els correspon. 
 
Els organismes autònoms que reben béns no adquireixen la seva 
propietat, i nomes s’atribueixen facultats per a la conservació i la 
utilització d’aquests per al compliment dels fins que es determinen en 
l’adscripció” 

 



 

 

II.-  Articles 73 i següents (fins 81) de la Llei 33/203, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques. 
 
L’adscripció de béns és substancialment una afectació demanial, que porta 
implícita l’afectació del bé o dret i la seva integració al domini públic, que serà 
d’ofici, atenent el caràcter dels béns i les finalitats públiques als que es 
vinculen i la necessitat que sigui formulada pels organismes públics 
dependents que requereixen dels béns patrimonials per a l’exercici de les 
seves competències. 
 
L’adscripció (article 75 LPAP) té un caràcter finalista amb la possibilitat de 
modificar les seves condicions, no quant a l’alteració de la mateixa, que queda 
exclosa, sinó reduït a les condicions concretes establertes a l’adscripció. 
 
Les competències demanials a exercir pels organismes públics dependents 
amb relació als fins a què s’adscriuen els béns, seran tan sols les derivades 
de la posició del subjecte que està en possessió material dels béns, però no la 
del subjecte titular del bé. 
 
III.- Article 224.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Acordar l’adscripció de l’edifici situat al carrer de la Unió, 81, de 
Vilanova i la Geltrú, “LA PAPERERA”, com a bé de naturalesa demanial de 
servei públic propietat de la corporació, amb número 104 a l’Inventari de béns, 
a l’Organisme Autònom Local Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) per 
al compliment dels seus fins estatutaris. 
 
SEGON. Ordenar fer constar l’adscripció al Registre de la Propietat de 
Vilanova i la Geltrú, per donar compliment a l’exigència de l’article 224.2 de la 
LMRLC. 
 
TERCER. Constatar que des de la creació de l’organisme autònom ”Centre de 
Formació Ocupacional La Paperera”, per acord plenari d’1 d’agost de 1988, 
l’immoble situat al carrer de la Unió, 81, de Vilanova i la Geltrú, ha estat adscrit 
de forma fàctica al CFO La Paperera, inicialment, i a l’Organisme Antònom 
Municipal Institut Municipal d’Educació i Treball, posteriorment. 
 
QUART. Notificar el present acord als interessats. 
 



 

 

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 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. 
 
SISÈ. 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.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (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). 

 
 
  12. IMET. CONVALIDACIÓ DE L’ACORD DE NOMENAMENT DEL 

SR. JORDI PALACIOS DE LAS HERAS COM A GERENT DE 
L’IMET. (EXP. 119/2016-RH) 

 
Relació de fets 
 
I. Al Consell Rector de l’IMET de data 11 de febrer de 2016 es va aprovar la 
designació com a gerent de l’Organisme Autònom del Sr. Jordi Palacios de 
las Heras. 
 
Fonaments de dret 
 
I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 21 d’abril, de bases del règim local. 
 



 

 

II. De conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de nomenament del Sr. Jordi Palacios de las 
Heras com a gerent de l’Organisme Autònom.  
 
SEGON. Notificar aquest acord als interessats. 
 
TERCER. 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 el 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. 
 
QUART. 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 (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). 

 
 
  13. IMET. CONVALIDACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA 

MEMÒRIA DEL CURS 2013-2014 DE L’IMET. 



 

 

 
Relació de fets 
 
El Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2016, va 
adoptar, entre d’altres, el següent ACORD : 
 
 

“1. Aprovar la Memòria del curs 2013-2014 de l’Organisme Autònom 
Institut Municipal d’Educació i Treball que s’adjunta a la present 
proposta. 

 
2. El present acord, no tindrà eficàcia mentre no sigui ratificat pel Ple 

de l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 9, apartat k) dels 
Estatuts del centre.” 

 
Fonaments de dret 
 
I. Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril. 
 
II. 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. 
 
III. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 
IV. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
 
V. Article 9 k) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal IMET de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovats en sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 7 de juliol de 2008, modificats 
en sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
dates 27 de juliol de 2015 i 14 de setembre de 2015 i publicats al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona en data 5 de gener de 2016, referent a 
la ratificació per part del Ple de l’Ajuntament dels Acords adoptats pel 
Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 

 
VI. Decrets de l’Alcaldia amb números d’expedient 000159/2015-SEC i 

000210/2015-SEC, de delegació general de gestió i resolució a favor del 
regidor delegat d’Educació i Ocupació, Sr. JOAN MARTORELL i MASSÓ. 

 
 



 

 

Per tot això, a proposta del regidor delegat d’Educació i Ocupació, aquest Ple 
de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar l’Acord del Consell Rector de l’IMET de data 11 de febrer 
de 2016, d’aprovació de la memòria del curs 2013-2014.  
 
SEGON. Notificar aquest acord als interessats. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES a comptar des del dia 
següent al de 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 del dia següent al dia en què el referit recurs de 
reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Comunicar que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 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 això suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
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I. SERVEI D’EDUCACIÓ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

    

 

Introducció 
 
Equipaments dependents / tutelats per Educació 
 
Equipaments Responsable 
 
2 llars d’infants municipals: 
- La Baldufa, espai mpal. per a la infància - 2003 
- Llar d’infants mpal. l’Escateret - 2008 

 

 
Ajuntament de VNG – IMET 
Gestió indirecta: CEPS, projectes socials 

 
12 escoles d’educació infantil i primària 
- Escola l’Aragai –  1978 
- Escola Arjau – 1985 
- Escola Canigó – 1976 
- Escola Cossetània - 1967 
- Escola Ginesta – 1966 
- Escola Ítaca -  2005 
- Escola Margalló – 1983 
- Escola Llebetx –1968 
- Escola Pompeu Fabra – 1940 
- Escola Pasífae - 2008 
- Escola Sant Jordi – 1968 / 2003 
- Escola Volerany - 2006 
  

 
Ajuntament de VNG – IMET 
 



 

 
 

    

Competències / Projectes / actuacions Servei 
d’Educació IMET VNG 
 
Competències obligatòries 

1. Manteniment, vigilància i consums de les Escoles públiques 
d’Educació Infantil i Primària i control ús de centres 

2. Cessió de terrenys per a centres d’ensenyament obligatori 
3. Representació en les comissions d’escolarització 

(ensenyaments obligatoris i postobligatoris) 
4. Informació general i específica de tots els centres 

d’ensenyament de la ciutat. 
5. Consell Escolar Municipal 
6. Consells Escolars de Centre 
7. Relacions permanents amb el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya (Direcció Territorial, 
Inspecció...) 

8. Absentisme escolar 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competències voluntàries 
9. Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
10. Llars d’infants  
11. Cicle de xerrades 
12. Programa d’Animació Educativa als centres d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària: PAE 
13. Programa d’Animació a la lectura per a l’alumnat d’educació 

infantil i primària: PAL. 

14. Pati Obert 
15. Cultura emprenedora a l’educació primària 
16. Descobrim Vilanova i la Geltrú (llibre del poble) 
17. Tastets 
18. Programa AULES-ESTUDI. 
19. Far – Programa de diversificació curricular 
20. Convenis i subvencions a entitats/associacions educatives 
21. Ajuts a l’escolaritat 
22. Zona e 
23. Resultats acadèmics finalitzats els estudis obligatoris 
24. Cens escolar 

Altres projectes/programes on intervé Educació Competència - lideratge 
Guia de centres Consell Comarcal del Garraf 
Pla Local Joventut Regidoria de Joventut Aj. VNG 
Menjador Escolars Consell Comarcal del Garraf 
Transport Escolar Consell Comarcal del Garraf 
Violència de gènere Regidoria de Convivència i Equitat 
Pla Infància i Adolescència Regidoria de Convivència i Equitat 
Pla Inclusió Regidoria de Serveis Socials 
Projecte Phylè Regidoria de Serveis Socials 
Servei Mesures Alternatives Regidoria de Serveis Socials 



 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competències obligatòries  
 

 

 

Manteniment, vigilància i consums de les 
Escoles públiques d’Educació Infantil i 
Primària i control ús de centres 

 
Competència regulada normativa i legalment i que els 

Equipaments: 
12 Escoles d’educació infantil i primària públiques: 
 

Escola l’Aragai         Escola Arjau 
Escola Canigó   Escola Cossetània  
Escola Ginesta   Escola Ítaca  
Escola Margalló   Escola Llebetx  
Escola Pompeu Fabra   Escola Pasífae 
Escola Sant Jordi   Escola Volerany  

Competències obligatòries 

1. Manteniment, vigilància i consums de les Escoles públiques 

d’Educació Infantil i Primària i control ús de centres 

2. Cessió de terrenys per a centres d’ensenyament obligatori 

3. Representació en les comissions d’escolarització 

(ensenyaments obligatoris i postobligatoris) 

4. Informació general i específica de tots els centres 

d’ensenyament de la ciutat. 

5. Consell Escolar Municipal 

6. Consells Escolars de Centre 

7. Relacions permanents amb el Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya (Direcció Territorial, Inspecció...) 

8. Absentisme escolar 



 

 
 

    

Personal: 
13 conserges d’escoles d’educació infantil i primària públiques 
(12 amb centre de treball i destinació concreta i 1 conserge itinerant de suport) 

ajuntaments assumeixen íntegrament. 
En el cas de Vilanova i la Geltrú, és l’IMET qui executa 
aquesta competència. 

 Manteniment, vigilància, consums i neteja:  
L’IMET assumeix la despesa ocasionada pels consums de: 

- llum, aigua, gas 
 

i estableix contractes amb empreses autoritzades per al manteniment de: 
- calefaccions, aigua calenta i sanitària 
- instal·lacions elèctriques baixa tensió 
- alarmes 
- extintors (Ajuntament -  Departament de Compres i contractació) 
- control de plagues (Ajuntament -  Departament de Compres i contractació) 
- ascensors  (Ajuntament - Departament de Compres i contractació) 
- assegurança equipaments escolars (Ajuntament -  Departament de Compres i contractació) 

 
A més, des del 1996 es concreten amb els centres d’educació infantil i primària públics, a través de 
protocols de col·laboració, assignacions anuals que gestionen les pròpies escoles, amb la voluntat de 
millorar, ampliar i adequar les necessitats de manteniment. 
Aportació 2012: 87.000 € 
Aportació 2013: 87.000 € 
Aportacio 2014: 87.000 € 
 
Neteja: s’assumeix la neteja dels 12 centres d’educació infantil i primària públics, a través de contracte 
amb empresa especialitzada inclòs en l’adjudicació d’equipaments públics municipals a través de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Obres estiu: en els mesos sense activitat lectiva, el Servei d’Educació du a terme diverses obres de 
reforma, manteniment i conservació dels centres d’educació infantil i primària. 
Despesa 2012:                  59.949,20 € 
Despesa: 2013:                 68.137,81 € REAL (previsió: 65.000,00 €) 
Despesa prevista 2014:   54.000,00 € 
 

Competències obligatòries Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 

 

Cessió de terrenys per a centres 
d’ensenyament obligatori 

 

 
Els ajuntaments tenen l’obligació d’aportació de terrenys per a la construcció de centres escolars. 
Atès que durant els dos últims anys no hi ha previsió de nous centres, no s’ha efectuat cap cessió. 
Hi ha en aquests moments, el seguiment per a l’ampliació del Sant Jordi i futura integració de 
l’Escola Pasífae, en els terrenys adjacents a la primera. 



 

 
 

    

Representació en les comissions 
d’escolarització (ensenyaments 
obligatoris i postobligatoris) 

 
Ensenyaments obligatoris: des de l’any 2006 es crea la 
Comissió de Garanties d’Admissió (CGA) en l’àmbit 
d’actuació territorial de Vilanova i la Geltrú (i Canyelles pel 
que fa a ESO). 
 
Competències i funcions: 

• Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat en el 
seu àmbit d’actuació territorial.  

• Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques que 
permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i 
afavoreixi una qualitat educativa adequada per a 
tota la població escolar. 

• Coordinació de l'atenció al ciutadà entre l'OME i 
els Serveis Territorials. 

• Resoldre les reclamacions que es presentin per 
escrit davant la Comissió de Garanties d’Admissió. 

• Coordinar amb els Serveis Territorials els recursos 
i les reclamacions presentades. 

 

 
Ensenyaments Obligatoris: 
16 reunions dels membres de 
la CGA 
 
Ensenyaments Postobligatoris: 
De 2 a 3 reunions anuals 
 

 
Ensenyaments Obligatoris: 
18 reunions dels membres 
de la CGA 
 
Ensenyaments 
Postobligatoris: 
De 2 a 3 reunions anuals 

 
Ensenyaments 
Obligatoris: 
20 reunions dels 
membres de la CGA 
 
Ensenyaments 
Postobligatoris: 
De 2 a 3 reunions 
anuals 

Informació general i específica de tots els 
centres d’ensenyament de la ciutat. 

(veure punt 9.OME competències voluntàries) 

 
Al llarg de tot el curs es dóna informació de tota l’oferta educativa del municipi a totes 
aquelles persones que s’adrecen a Educació. Poden accedir a aquesta informació ja 
sigui de forma presencial, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o bé a través de la 
pàgina web de l’IMET: http://www.imet.cat/index.php?page=educacio 

 



 

 
 

    

 
Competències obligatòries Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 

 

Consell Escolar Municipal (CEM) 

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. 

La finalitat dels Consells Escolars Municipals és la de promoure la 
participació i l’estudi, així com també el debat de diverses 
problemàtiques de la ciutat en l’àmbit de l’educació. 

La composició del CEM garanteix la participació dels següents 
sectors: corporació municipal, mestres i professors/es, pares/mares 
d’alumnes, alumnes, personal d’administració i serveis de centres, 
direcció de centres públics i titularitat de centres privats. 

El Ple del Consell Escolar Municipal es reuneix, com a mínim i en 
sessió ordinària, a l’inici, durant el segon trimestre i al final de cada 
curs escolar. 

 
Núm. Convocatòries: 7 

- 5 sessions ordinàries 
- 2 sessions extraordinàries 
 
 
Mitjana assistents a les 
reunions: 40 

 
Núm. Convocatòries: 4 
- 4 sessions ordinàries 

 
 

 
 
Mitjana assistents a les 
reunions: 43 

 

 
Núm. Convocatòries: 6 
4 sessions ordinàries 
2 sessions extraord. 
 
 
 
Mitjana assistents a les 
reunions: 45 
 

 

Consells Escolars de Centre 

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la 
comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha 
representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat 
educativa: director o directora, professors, alumnes, personal 
d'administració i serveis, rep. mpals., etc. 

 
Centres amb CEC: 31 
Núm. Convocatòries: 121 
% assistència representants 
mpals: 76% 

 
(dades a 30 de juny) 

 
Centres amb CEC: 31 
Núm. Convocatòries: 133 
% assistència representants 
mpals: 65,50% 

 
(dades a 30 de juny) 

 
Centres amb CEC: 31 
Núm. Convocatòries: 105 
% assistència 
representants mpals: 
60,00% 
 
(dades a 30 de juny) 

Relacions permanents amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya (Delegació, Inspecció...) 

 

Al llarg dels cursos s’estableixen contactes permanents amb el Departament d’Esenyament de 
la Generalitat de Catalunya, ja sigui presencialment, per telèfon i/o via correu electrònic... 
 

 



 

 
 

    

 
Competències obligatòries 

Absentisme escolar 
Definició: 

Amb aquest pla  es pretén aconseguir la màxima  escolarització de tots els infants entre els 3 i 16 anys (etapa obligatòria d’escolarització).  
 
ABSENTISME REGULAR I CRÒNIC 
 Curs 2011-12  Curs 2012-13  Curs 2013-14 

 Total 
alumnat 

(1) 
Regular Índex Crònic Índex 

 Total 
alumnat 

(1) 
Regular Índex Crònic Índex 

 

Total 
alumnat 

(1) 
Regular Índex Crònic Índex 

Primer trimestre                  

Infantil 2.062 38 1.84% 0 0,00%  2.026 26 1,28% 1 0,05%  2.128 19 0,89% 2 0,09% 
Primària 3.903 14 0.36% 0 0,00%  3.974 11 0,28% 1 0,03%  4.338 7 0,16% 3 0,07% 
Secundària 2.475 22 0.89% 19 0,77%  2.514 20 0,80% 1 0,08%  2.341 24 1,03% 6 0,26% 

Segon trimestre          

Infantil 1.832 29 1.58% 2 0,10%  2.178 18 0,83% 5 0,23%  2.132 25 1,17% 1 0,05% 
Primària 3.452 11 0.31% 0 0,00%  4.299 15 0,35% 2 0,05%  4.337 17 0,39% 1 0,02% 
Secundària 2.356 42 1.78% 10 0,42%  2.547 34 1,33% 9 0,35%  1.951 22 1,13% 5 0,26% 

Tercer 
Trimestre 

           
 

     

Infantil 1.908 25 1.30% 8 0,40%  2.162 30 1,39% 5 0,23%  
Primària 3.570 12 0.33% 0 0,00%  4.262 14 0,33% 0 0,00%  
Secundària 2.461 35 1.42% 32 1,30%  2.384 44 1,85% 7 0,29%  

Pendent 

(1) Nombre total d’alumnes,de cada etapa, dels centres que ens han facilitat les dades. 
 

 
 
 
 
 

Absentisme Regular Absentisme Crònic 
 
Curs 2011-2012: entre 20% i 75% faltes mensuals 
Curs 2012-2013: entre 25% i 75% faltes mensuals 
Curs 2013-2014: entre 25% i 75% faltes mensuals 
 

Entre el 75%-100% faltes mensuals 

Intervenció Serveis Socials (EASE) 
Intervenció Comissió Intervenció 

Absentisme Escolar (CI-AE) 



 

 
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Competències voluntàries 

1. Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 

2. Llars d’infants 

3. Cicle de xerrades 

4. Programa d’Animació Educativa als centres d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària: PAE 

5. Programa d’Animació a la lectura per a l’alumnat d’educació 
infantil i primària: PAL. 

6. Pati Obert 

7. Cultura emprenedora a l’educació primària 

8. Descobrim Vilanova i la Geltrú (llibre del poble) 

9. Tastets 

10. Programa AULES-ESTUDI. 

11. Far – Programa de diversificació curricular 

12. Convenis i subvencions a entitats/associacions educatives 

13. Ajuts a l’escolaritat 

14. Zona e 

15. Resultats acadèmics finalitzats els estudis obligatoris 



 

 
 

    

 
 
 
 

Competències voluntàries 

Oficina Municipal d’Escolarització 
 

Àmbit d'actuació 
- Educació Infantil i Primària: Vilanova i la Geltrú 
- Educació Secundària Obligatòria: Vilanova i la Geltrú i Canyelles. 

 
Funcions 

- Informar i orientar les famílies de tota l'oferta educativa de la ciutat. 
- Recollir les sol·licituds d'escolarització durant el termini de preinscripció i matrícula, legalment establert, i al llarg de tot el curs escolar, donat que la 

Comissió de Garantia d'Admissió es constitueix en el marc de l'OME. 
 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Nombre sol.  ateses període formal (P3 a 6è) 165 185 128 

Núm. sol. ateses període formal ESO 85 63 55 
Núm. sol· matrícula viva 390 311 (1)    356 

Consultes ateses escolarització Juliol 2011 al 
juny 2012 = 

4.852 atencions 
 

Juliol 2012 al 
juny 2013 = 

3.141 atencions 
 

Juliol 2013 al 
juny 2014 =  

3.077 atencions 

Reclamacions 105 72 90 
Curs 2014-2015 70 reclamacions 

(1)  Matrícula viva curs 2013-2014: 
. un 64,61% moviments dins de Catalunya  

                                   . un 10,67% provinents d’Espanya 
                                   . un 24,72% provinents de l’estranger  
 



 

 
 

    

 
 

Competències voluntàries 

Llars d’infants 
2 llars d’infants municipals: 

- La Baldufa, espai mpal. per a la infància                            - Llar d’infants mpal. l’Escateret  
Any posada funcionament 2003                                            Any posada funcionament 2008) 
Places: 107                                                                            Places: 102 
 

Oferta pública: 4 llars (2 Generalitat + 2 municipals) 
Places oferta pública: 442 
% de places de les llars d’infants públiques sobre l’oferta pública: 47,28 % 

 
Del conjunt de les 4 llars públiques de la ciutat: 
 

Preinscripcions 2012-2013 Preinscripcions 2013-2014 Preinscripcions 2014-2015 
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0-1 
anys 
(2012) 224 43 0 19,20% 55 24,55%   

0-1 
anys 
(2013) 204 43 0 21,08% 48 23,53%   

0-1 
anys 
(2014) 216 35 0 16,20% 36 16,67% 

1-2 
anys 
(2011) 678 91 46 20,21% 238 37,66%   

1-2 
anys 
(2012) 642 93 44 21,34% 178 29,77%   

1-2 
anys 
(2013) 541 104 39 26,43% 151 30,08% 

2-3 
anys 
(2010) 728 129 133 35,99% 202 33,95%   

2-3 
anys 
(2011) 678 128 134 38,64% 173 31,80%   

2-3 
anys 
(2012) 659 119 145 40,06% 142 27,63% 

 
Total 1.630        1.524        1.416       



 

 
 

    

 
(1) S’atribueix la davallada d’assistents, al fet que hi ha determinades xerrades i/o tallers que són d’aforament limitat. Aquest aforament 

limitat s’acorda amb els ponents a l’hora de programar la sessió per afavorir la participació, interacció i dinamisme d’aquesta. 

Competències voluntàries 

Cicle de xerrades 
Definició:  
El Cicle de Xerrades té la finalitat d'abordar temes relacionats amb l'educació, tot proporcionant informacions i recursos per donar suport a la tasca 
educativa de les famílies, de manera prioritària, però que també es dirigeix a qualsevol persona interessada en el tema, AMPA, professorat, 
psicòlegs, pedagogs, entre d'altres. 

 
 2011-2012 2012-2013                    2013-2014 

Nombre d’activitats:  6 10  12 

Assistents  115 353 281 (1) 

Mitjana assistents 19,16 35,3 23,4 

Pressupost / Balanç 159.80 € 0,00 € 0,00€ 

  
 
 
(1) Observacions: 
 

 
Títol xerrada Data 
Taller-teatre: “Apropament a la 
gestió de conflictes per famílies 

20 i  
27-10-2011 

Com puc fomentar hàbits d’estudis 
en el meu fill/a? PRIMERA EDICIÓ 

1-12-2011 

Com puc fomentar hàbits d’estudis 
en el meu fill/a? SEGONA EDICIÓ 

12-01-2012 

L’art d’educar al Segle XXI 02-02-2012 
Teatre-forum: “Educar és cosa 
meva...teva? 

26-04-2012 

Xerrada Taller: Adolescència: què li 
passa al meu fill/a? 

09-05-2012 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Títol xerrada Data 
Hi ha pares i mares perfectes? Com 
ser un bon guia pels nostres fills i 
filles 

16 i 23 -10-
2012 

Com reduir el fracàs escolar? La 
solució inesperada de la coeducació 

13-11-2012 

La Disgrafia. Un problema emergent 
a l’escola 

28-11-2012 

Taller pràctic per aprendre a posar 
normes i límits als nostres fills/es 

16, 23 i  
30-01-2013 

Com podem ajudar als nostres fills a 
desenvolupar habilitats 
emprenedores? 

21-02-2013 

Gelosia entre germans 06-03-2013 
Taula rodona: Atrapats a la xarxa? 
De l’informer a com fer del WhatsApp 
una eina educativa 

09-04-2013 

I després de l’ESO, què? 
Competències bàsiques. 

10-04-2013 

Els PQPI-PTT del nostre municipi 08-05-2013 
Acompanyar als nostres fills i filles 
adolescents en la presa de decisions 

15 – 22 i  
29-05-2013 

 
Títol xerrada Data 
Aprèn a menjar: ensenya a 
menjar 

 
22/10/2013 

Joves: drogues 12/11/2013 
Joves: sexualitat 19/11/2013 

Joves: nutrició 26/11/2014 
Per què el meu fill fa mala 
lletra? 
 

11/12/2014 

Jocs en família. 28/01/2014 
Preparar amb els nostres fills 
i filles el dia de demà. 

12 i 19 febrer 
2014 

El pas de primària a 
secundària. 

6/03/2014 

I desprès de l’ESO, què? 1/04/2014 
El Sistema educatiu a debat. 
 2/04/2014 

Programes de formació i 
inserció (antics PQPI-PTT) 

6/05/2014 

Canvis en les relacions pares 
fills: Com fer front a les crisis 
adolescents. 

21/05/2014 

  



 

 
 

    

 
 
 

 
 

Competències voluntàries 
 

 Programa d’Animació Educativa als centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària: PAE 
 
Definició:   
Eina per facilitar als centres una tria d’activitats de suport a la seva tasca pedagògica i, alhora, apropar a l’alumnat al seu entorn més immediat: 
recursos, espais, serveis de la ciutat... 
Dins del PAE s’inclou l’oferta d’ANEM AL TEATRE:  Programa organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. Ofereix, en horari 
escolar, espectacles de teatre, dansa, música i circ per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius. 
 
Objectius:  
� Oferir al professorat un recull d'activitats adequades al nivell de l'alumnat, atenent la diversitat de grups i oferint informació complementària als 

continguts   curriculars. 
� Oferir a l'alumnat una visió més àmplia d'allò que han aprés o que se'ls ha explicat a classe. 
� Desenvolupar entre l'alumnat el seu sentit crític, donant-los l'oportunitat d'assistir a sessions/activitats elaborades amb rigor, amb 

professionalitat. 
� Recollir en una única guia les activitats proposades per diferents persones, entitats, serveis i àrees municipals. 

 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Nombre d’activitats: 232 225 226 
Núm. Centres participants: 27 27 26 
Assistents: 49.038 46.194 45.226 
Cost programa 12.766,49 € 9.317,50 € 8.649,47 € 

 
 
 



 

 
 

    

 
 

 
 
 
 

Competències voluntàries 
  

Programa d’Animació a la lectura per a l’alumnat d’educació infantil i primària: PAL 
 

Definició:  
Aquest projecte, iniciat el curs 1998/1999, prioritza la lectura com a element clau en la formació i l’èxit escolar. 
 
Els seus objectius són clars: 
* Despertar i potenciar l’hàbit lector des de les primeres edats. 
* Estimular el coneixement de la literatura infantil i juvenil. 
* Conèixer a fons les biblioteques i incrementar-ne l’ús. 
* Dotar de fons bibliogràfic a les biblioteques dels centres de segon cicle d’educació infantil i primària. 

 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Nombre d’activitats: 20 18 18 
Núm. Centres 
participants: 18 18 18 

Grups inscrits: 525  536 533 
Assistents: 12.764 13.296 13.308 
Cost del programa 14.464,72 € 11.851,42 € 11.798,73€ 
Observacions: Participen el 100% dels centres d’educació infantil i primària de la ciutat. 

 
 
 



 

 
 

    

 
 

 

Competències voluntàries 
 

Pati Obert  
 

Definició:  
Aquest projecte està impulsat i coordinat pel Servei d'Educació de l'IMET i per diferents regidories de l'Ajuntament: Esports, Participació 
Ciutadana, Convivència i Joventut, amb la intenció de posar a l'abast  de la ciutadania els patis i les instal·lacions esportives exteriors d'algunes 
escoles perquè tothom i especialment els més joves, puguin fer-ne us. D’aquesta manera s’amplien les zones d’esbarjo i es disminueixen els actes 
vandàlics. 
 
Actualment s’obren els patis de  les escoles: Ginesta, Llebetx,Canigó i l'Arjau i es compta amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Tacó, 
l'AMPA de l'escola Llebetx, l'AMPA de l'escola Canigó i l'Associació de Veïns del Barri de Mar, respectivament, que s'encarreguen del bon 
funcionament i bon ús de les instal·lacions. 

 
 

 2011-2012 2012-2013 
 

2013-2014 

Nombre de dies oberts 92 92 95 
Núm. Centres participants: 4 4 4 
Assistents: 

7.721  
6.811 

5.359 
(PROVISIONAL:  

encara en funcionament) 
Pressupost / Balanç 10.237,50 € 6.892,34 € 5.533,58€ (1) 

 
(1) El cost per regidoria és de 1.100 €. L’IMET assumeix també 33,48 € de despeses de difusió. 
 



 

 
 

    

 
 

Competències voluntàries 
 

Cultura emprenedora a l’educació primària  
 

Definició:  
Aquest projecte aposta per incentivar i promoure l’emprenedoria a l’escola fomentant i practicant els principals valors que hi ha al darrere d’emprendre 
com la imaginació, la creativitat, el compromís, la responsabilitat i la motivació, entre d’altres, a través d’una metodologia activa en que professorat i 
alumnat emprenen un projecte comú que es desenvolupa al llarg del curs. Per tal d’identificar i conèixer elements i principis bàsics que puguin sortir de 
la transversalitat del currículum: publicitat, comptabilitat, iniciativa, llenguatge, sociabilitat, etc. 

 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Nombre d’activitats (1): 11 22 54 
Núm. Centres participants: 7 6 9 
Grups inscrits (aules): 23 15 23 
Assistents: 488 347 558 
Pressupost / Balanç 2.188.09 € 876.26 €  405,93€ 
(1) Observacions 
(detall de les activitats): 

- 1 formació al professorat 
- 1 berenar tertúlia 
- 1 taller d’emprenedoria 
- 4 tallers de creativitat 
- 1 taller de publicitat 
- 2 tertúlies adreçades a pares i mares 
- 1  Mercat de joves emprenedors 

- 1 formació al professorat 
- 5 dies de ràdio 
- 2 dies de televisió 
- 8 tallers (creativitat, 

manualitats i publicitat) 
- 3 visites d’empresa 
- 1 xerrada adreçada a pares i 

mares 
- 1  Mercat de joves 

emprenedors 
- 1 Acte de cloenda 

 

- 1 formació al professorat 
- 5 dies de ràdio 
- 29 tallers (creativitat, 

manualitats i publicitat) 
- 16 visites d’empresa 
- 1 xerrada adreçada a pares i 

mares 
- 1 Mercat de joves 

emprenedors 
- 1 Acte de cloenda 

 
 



 

 
 

    

 
 
 

 

Competències voluntàries 
 

Descobrim Vilanova i la Geltrú (llibre del poble)  
 

Definició:  
Aquest Projecte té com a objectiu dotar al professorat de Vilanova i la Geltrú d'uns materials didàctics eficaços pedagògicament, que recullen els 
aspectes diferencials de la nostra ciutat (culturals, històrics, econòmics, geogràfics, gastronòmics...) perquè l'alumnat descobreixi la nostra realitat 
local.   

 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
Núm. Centres participants: 13 13 12 
Grups inscrits / Aules: 58 / 85 49 / 79 53 / 86 
Participants: 2.065 alumnes 1.889 alumnes 2.026 alumnes 
Pressupost: 
 

9.292,50 € Entrades alumnat 
6.518,00 €        reedicions (1)  

8.500,50 € Entrades alumnat 
9.899,00 €        reedicions (1)  

 

10.130,00 € Entrades alumnat 
3.332,16 €        reedicions (1)  

 
Observacions: (1) Es reediten les unitats 

didàctiques de 3r i 4t. 
 

(1) Es reediten les unitats 
didàctiques de 2n, 5e i 6è 

 

(1) Es reediten les unitats 
didàctiques de 1r.  

 
 
 



 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

Competències voluntàries 
 

Tastets  
 

Definició:  
Aquest projecte pretén facilitar a l'alumnat que finalitza la seva escolaritat obligatòria, eines i recursos per a dissenyar  el seu propi itinerari 
acadèmic i professional i acompanyar-los en la presa de decisions tot provant a l’IMET, de manera molt pràctica, els diferents PQPI-PTT del 
nostre municipi amb la intenció d’informar sobre les possibilitats formatives existents en cas de no obtenir el GESO (PQPI-PTT o Formació per a 
l’Ocupació).  
 
Es pretén donar valor a la formació de PQPI-PTT i animar-los a afrontar l’estudi com un repte i com un esglaó del seu futur personal i 
professional (prendre consciència de les oportunitats), per aconseguir una millora de la motivació envers els estudis oferint models de referència 
positius (coneixement d’alumnat de PQPI-PTT). 

 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Núm. Centres participants: 10 9 10 
Alumnes inscrits: 80 72 73 
Alumnes assistents: 74 65 61 
Pressupost / Balanç 2.809,75 € 1.451.25 € 1.625,34€ 

 
 
 



 

 
 

    

 

Competències voluntàries 
 

Programa AULES-ESTUDI 
 

Definició:  
L’IMET, juntament amb la Regidoria de Cultura, pretén facilitar un espai idoni on poder estudiar i preparar-se per a proves de selectivitat, 
exàmens de final de curs, recuperacions...un lloc on els/les estudiants puguin assistir amb condicions per a poder estudiar (en horaris no 
habituals d'obertura al públic) i consultar documentació específica. Cal tenir present, però, que les aules d'estudi no ofereixen els serveis 
habituals de les biblioteques.  

 
 

 2011-2012 2012-2013 
 

2013-2014 

 
Nombre total de dies 
d’obertura: 

 
- Biblioteca Joan Oliva: 23 dies 
- Biblioteca Armand Cardona: 13 dies 
- Biblioteca Joaquim Mir: 9 dies 
TOTAL: 45 dies 

 
- Biblioteca Joan Oliva: 23 dies 
- Biblioteca Armand Cardona: 12 dies 
- Biblioteca Joaquim Mir: 9 dies 
TOTAL: 44 dies 

 
- Biblioteca Joan Oliva: 18 dies 
- Biblioteca Armand Cardona: 18 dies 
- Biblioteca Joaquim Mir: 9 dies 
TOTAL: 45 dies 

Núm. Centres participants 
(biblioteques) 3 3 3 

 
Perfil usuaris 
(per buidatge de les 
enquestes): 

 
- ESO: 33 (15%) 
- Batxillerat: 78 (35.4%) 
- Universitat: 78 (35.4%) 
- Altres (CFO, EOI, màsters): 17 (7.7%) 
- No ho faciliten: 14 (6.3%) 

 
- ESO: 25 (16.7%)                        
- Batxillerat: 68 (45.3%)  
- Universitat: 42 (28%) 
- Altres (CFO, EOI, màsters): 8 (5.3%)  
- No ho faciliten: 7 (4.7%) 

 
- ESO: 50 (21.83%) 
- Batxillerat: 91 (39,74%) 
- Universitat: 64 (27.95%) 
- Altres (CFO, EOI, màsters): 15 (6,55%)  
- No ho faciliten: 9 (3.93%) 

Núm. usuaris:  
1.597 usuaris 

 
Biblioteca Joan Oliva: 533 juny +    
229 setembre =762  
Biblioteca Armand Cardona: 646 
Biblioteca Joaquim Mir: 189 

1.504 usuaris  
 
Biblioteca Joan Oliva:  421 (juny)+ 98  set. 
Biblioteca Armand Cardona: 803 
Biblioteca Joaquim Mir: 98 

 
1.462 usuaris  

 
Biblioteca Joan Oliva:  581 
Biblioteca Armand Cardona: 729 
Biblioteca Joaquim Mir: 152 

Pressupost / Balanç (1) 2.716,86 € 2.276,96€ 2.359,21€ 

 
(1) Pressupost: sense la despesa de personal, de les biblioteques, que l’assumeix la Regidoria de Cultura. 
 



 

 
 

    

 
 

Competències voluntàries 
 

Far – Programa de diversificació curricular  
 

Definició:  
El Projecte Far va adreçat a nois i noies de 3r i 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que plantegen dificultats en l'aprenentatge, mostren 
actituds de desmotivació, d'inconstància en el seguiment del ritme establert i perill d'absentisme acadèmic i que precisen d'actuacions individualitzades i 
adaptacions curriculars per a la seva integració escolar, social i laboral. Aquest projecte, combina la formació a l'Institut amb activitats pràctiques, 
mitjançant el desenvolupament de diferents oficis dins l'empresa ordinària. Es contempla que les hores d'estada a les pràctiques seran de 12 hores 
setmanals, inicialment amb caràcter trimestral, amb la voluntat de continuar al llarg del curs escolar. 

 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Nombre d’activitats: 1 35 35 
Núm. Centres incloses en conveni 6 9 9 
Inscrits: 1 40 37 
Assistents: 1 35 35 
Pressupost / Balanç 0, 00 € 0, 00 € 0,00€ 

 
Aquest curs, 2013-2014, nou acte de reconeixement a les empreses. 
 



 

 
 

    

 

 

Competències voluntàries 

Convenis i subvencions a entitats/associacions educatives 
 

Definició:  
Línia d’ajuts i cooperació amb AMPA i entitats relacionades amb el món educatiu. 
 

 
 2013 (1) 2014 
Nombre d’entitats sol·licitants 17 22 
Pressupost / Balanç 14.640 € 18.000,00 € (pressupost). pendent 

 
 (1) escoles / entitats 2013 Mod.    escoles / entitats 2013 Mod. 

1 Ampa GAVOT 400€ S   11 Ampa VOLERANY 1.000€ S 
2 Ampa L'ARJAU 1.000€ S   12 Ampa PASÍFAE 890€ S 
3 Ampa CANIGÓ 1.000€ S   13 Ampa LA PAU 600€ S 
4 Ampa E. COSSETÀNIA 990€ S   14 CENTRE RECURSOS PEDAGÒGICS 1.150€ S 
5 Ampa GINESTA 800€ S   15 MOVIMENT RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 900€ S 
6 Ampa LLEBETX 990€ S   16 SOCIETAT MATEMÀTICS DEL GARRAF 300€ S 
7 Ampa EL MARGALLÓ 235€ S   17 PLATAFORMA ESCOLA INCLUSIVA 1.000€ S 
8 Ampa POMPEU FABRA 970€ S       
9 Ampa SANT JORDI 1.375€ S       

10 Ampa ÍTACA 1.040€ S       
          
          
          
          

          

       TOTAL   2013 14.640€    



 

 
 

    

 

 
 

Competències voluntàries 
 

Ajuts a l’escolaritat  
 

Definició:  
El Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, amb la col·laboració de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, atorga i resolt una línia d’Ajuts a l’Escolaritat  destinada a tot l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat,  per a 
la despesa de llibres, material escolar, informàtic i/o activitats dins l’horari lectiu del centre. 

 
 
 
 

 
IMPORT 

CONVENIS 
2011-2012 

IMPORT ATORGAT 
2013 

 
IMPORT ATORGAT 

2014 

Escoles públiques infantil i primària 45.364,36 49.883,66 65.339,00 

Instituts públics 1.467,51 1.754,60 5254,00 

Escoles concertades 8.306,69 8.722,02 19.407,00 
    

TOTAL 55.138,56 60.360,29 90.000,00 
Aportació extraordinària  16.000,00  

TOTAL 55.138,56 76.360,29 90.000,00 
 
 
 
 



 

 
 

    

 

 

Competències voluntàries 

Zona E  
Objectiu: 
Donar a conèixer l'oferta formativa postobligatòria (a partir de l'ESO) existent al Garraf com també oferir la possibilitat d'assistir a actes al voltant de 
temes relacionats amb l'educació i el treball. 

 
 

 ZONA E 2012 ZONA E 2013 ZONA E 2014 (1) 
RECINTE FIRAL    
Núm. aproximat de visites  1.600 1.800 1.500 
Núm. alumnes amb visites concertades 
Núm. centres/organismes que han fet visita grupal 

684 
11 

724 
13 

579 
11 

Altres visites ciutadania en general (aprox) 916 1.076 2079 
    
SERVEI D’ORIENTACIÓ    
Atencions personalitzades 157 175 120 
    
JORNADES/CONFERÈNCIES/XERRADES...    
Assistents  122 87 30 
    
ACTIVITATS PARAL·LELES    
Nombre de participants 126 180 195 
    
Pressupost/balanç 13.330,78 € 4.594,36 € 7.801.30€  (2) 

 
(1) Tot i que les dates previstes per a la fira eren el dijous 3 i el divendres 4 d’abril, davant la  previsió de pluja per dijous 4, l’organització de la Zona E va decidir obrir la fira únicament el 

divendres 4 d’abril.  
 

(2) Aquest increment és amb motiu del canvi d’ubicació de la fira. Així com la Plaça de la Vila està preparada per acollir fires amb cost zero pel que fa a subministrament i instal·lació 
elèctrica, a la Plaça Soler i Carbonell, ens hem vist obligats a llogar aquests serveis a una empresa externa i de l’increment en el nombre d’estands participants: de 28 carpes en la Zona 
E 2013 a 31 carpes en la Zona E 2014. 

 



 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competències voluntàries 
 

Resultats acadèmics finalitzats els estudis obligatoris  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(segons dades facilitades pels centres educatius) 
 

 DADES % GRADUATS ESO     

 
(sobre alumnes matriculats i avaluat al 
finalitzar el curs) % % % % 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

  % alumnes que obtenen el Graduat en ESO 75,54% 77,66% 82,74% 84,66% 

  
% alumnes que NO obtenen el Graduat en 
ESO 24,46% 22,34% 17,26% 15,34% 



 

 
 

    

 
 
 
 

 

Cens escolar  

      (dades a setembre de cada any) 
2011-2012  2012-2013  2013-2014 

    Parcials % TOTAL  Parcials % TOTAL  Parcials % TOTAL 
            
Centres públics 442 63,97%  435 63,50%  434 67,50% Llars infants 

Centres privats 249 36,03% 
691 

 250 36,50% 
685 

 209 32,50% 
643 

            
Centres públics  4.407 68,14%  4.450 68,31%  4.413 68,06% Inf. i Primària 

Centres concertats 2.061 31,86% 
6.468 

 2.064 31,69% 
6.514 

 2.071 31,94% 
6.484 

            
Centres públics  1.791 62.60%  1.838 63,55%  1.827 63,66% Secundària 

Centres concertats 1.070 37.40% 
2.861 

 1.054 36,45% 
2.892 

 1.043 36,34% 
2.870 

            
Centres públics 829 94.53%  841 92,62%  917 94,24% Batxillerat 

Centres privats 48 5.47% 
877 

 67 7,38% 
908 

 56 5,76% 
973 

            
Centres públics 894 92.07%  924 90,50%  1.014 92,60% Cicles Formatius 

Centres privats 77 7.93% 
971 

 97 9,50% 
1.021 

 81 7,40% 
1.095 

PTT-PQPI   64    78    78 
Escola d’Art i Disseny  
(Preparatori CF i Tallers) 
(els CF estan inclosos en 
l’apartat CF) 

  194    179    164 

Escola d’Adults   749    688    755 

Altres 
ensenyaments 

Escola Oficial Idiomes   707    710    786 



 

 
 

    

 
 
 
 
 

II. SERVEI DE TREBALL 



 

 
 

    

Projecte Aturats de Llarga Durada (ALLD) 
 
Projecte subvencionat segons l’Ordre EMO/313/2012 del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 

Definició:  
Programa adreçat a persones aturades de llarga 
durada (inscrites a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat de Catalunya com a demandants 
d’ocupació no ocupats durant un període 
ininterromput de 12 mesos) que han exhaurit la 
prestació per desocupació i/o el subsidi. 
 

----- X X 

 

Nre. d’accions formatives: 
 

----- 4 4 

Aux. manteniment i neteja  

Oper. aux. elabor. ind. alim. Acompany. a la inserció (4) 

Manteniment d'embarcacions  

 

Accions formatives: 
----- 

Operacions auxiliars de cuina  
 

Nre. total d’usuaris/àries: 
 

----- 61 53 
 

Nre. hores de formació del personal intern: 
 

----- 145 1.989,5 
 

Nre. hores de formació del personal extern: 
 

----- 1.140 0 

 



 

 
 

    

 
PROJECTE ATURATS DE LLARGA DURADA (ALLD) 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones ----- 23 19 Gènere 
Homes ----- 38 34 

     

De 15 a 25 anys ----- 2 2 
De 26 a 35 anys ----- 16 11 
De 36 a 45 anys ----- 25 23 
De 46 a 55 anys ----- 16 15 

Edat 

> de 55 anys ----- 2 2 
     

De Vilanova i la Geltrú ----- 49 39 
De la comarca  ----- 11 14 Residència 
Fora de la comarca ----- 1 0 

     

Nre. de persones emigrants ----- 13 9 
     

Països àrabs/subsaharians ----- 11 11 
Països de l’Europa de l’Est ----- 1 1 
P. sud-americans i centreamer. ----- 0 0 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ----- 1 1 
     

Fins a Cert. esc./Certificat ESO ----- 21 24 
De graduat a batx./BUP/COU ----- 29 25 
Cicles Formatius/FP ----- 0 0 
De diplomat a llicenciat ----- 1 1 

Estudis 

Estudis d’altres països ----- 10 3 
 



 

 
 

    

Projecte Joves per l’Ocupació (JPO)  
 
Projecte actual subvencionat per l’Ordre EMO/270/2013. 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 

Definició:  
Programa d’experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya, adreçat a joves de 
16 a 25 anys que no disposen del Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria i a aquells/es que, 
malgrat l’han obtingut, no han continuat amb els 
estudis postobligatoris i han abandonat el sistema 
educatiu. 

----- X X 

 

Nombre d’accions formatives: 
 

----- 6 3 

Aux. de comerç i reposició Auxiliar de comerç 

Aux. de cuina Operacions bàsiques cuina 

Aux. d’estètica Aux. d’estètica 

Aux. de forn i pastisseria  

Aux. magatzem i reposició  

 

Accions formatives: ----- 

Instal·lador/a de fibra òptica  
 

Nre. total d’usuaris/àries: 
 

----- 101 50 
 

Nre. hores de formació del personal intern: 
 

----- 377 103 
 

Nre. hores de formació del personal extern: 
 

----- 1.773 755 

 



 

 
 

    

 
PROJECTE JOVES PER L’OCUPACIÓ (JPO) 
 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones ----- 42 32 Gènere 
Homes ----- 59 18 

     

De 15 a 25 anys ----- 100 50 Edat 
De 26 a 35 anys ----- 1 0 

     

De Vilanova i la Geltrú ----- 62 50 
De la comarca  ----- 34 0 Residència 

Fora de la comarca ----- 5 0 
     

Nre. de persones emigrants ----- 13 17 
     

Països àrabs/subsaharians ----- 10 10 
Països de l’Europa de l’Est ----- 1 1 
P. sud-americans i centreamericans ----- 2 5 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ----- 0 1 
     

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO ----- 67 39 
De graduat a batx./BUP/COU ----- 30 11 
Cicles Formatius/FP ----- 1 0 
De diplomat a llicenciat ----- 0 0 

Estudis 

Estudis d’altres països ----- 3 0 
 



 

 
 

    

Projecte Formació Professional Ocupacional (FOAP)  
 

Projecte actual subvencionat per l’Ordre EMO/248/2013 del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  1 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Definició:  
Accions de formació adreçades a l’obtenció de 
certificats de professionalitat. Cada certificat de 
professionalitat està regulat per un Reial Decret que 
especifica les unitats de competència que el 
composa, mòduls formatius i unitats formatives. 

 

x X 

Nombre d’accions formatives: 13 13 12 
Admtiu. polivalent PIME Activitats auxiliars de venda Anglès: gestió comercial 
At. sociosan. pers. domicili Activ. aux. suport buc en port 1 Gestió i control aprovis. 
At. sociosan. pers. instit. Activ. aux. suport buc en port 2 Activitats aux. de comerç 1 
At. sociosan. pers. instit. Activitats de venda Activitats aux. de comerç 2 
At. sociosan. pers. instit. At. sociosan. pers. dep. inst. 1 Activitats de venda 1 
Creació i gestió empresa At. sociosan. pers. dep. inst. 2 Activitats de venda 2 
Gestor/a de magatzem Prod. audiovis. multim. inter. Oper. bàs. restaurant i bar 
Instal. energ. renovables Gestió cble. i admtiva. auditoria Servei de bar i cafeteria 
Mec. motors nàutics Gestió i control aprovis. 1 Amarratg. port i monoboies 1 
Monitor/a sociocultural Gestió i control aprovis. 2 Amarratg. port i monoboies 2 
Mosso/a mag./ reposador/a Serveis de bar i cafeteria At. sociosanitària pers. dom. 
Oper. bàs. restaurant i bar Soldadura elèctrodes rev. i TIC At. sociosanitària pers. inst. 

Accions formatives: 

Soldadura estr. met. lleug. Tècnic/a de so  
 

Nre. total d’usuaris/àries: 
239 207 226 

 

Nre. hores de formació del personal intern: 
911 1.152 1.174 

 

Nre. hores de formació del personal extern: 
3.732 4.590 4.040 

 

 

1 Els cursos de la programació 2012-2013 i 2013-2014, pel fet de permetre obtenir cert. de professionalitat, són més llargs que els de la 2011-2012.



 

 
 

    

PROJECTE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL (FOAP) 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones 129 88 121 Gènere 
Homes 110 119 105 

     

De 15 a 25 anys 33 24 31 
De 26 a 35 anys 57 63 56 
De 36 a 45 anys 76 62 67 
De 46 a 55 anys 56 54 64 

Edat 

> de 55 anys 17 4 7 
     

De Vilanova i la Geltrú 164 148 179 
De la comarca  66 51 43 Residència 

Fora de la comarca 9 8 4 
     

Nre. de persones emigrants 33 16 30 
     

Països àrabs/subsaharians 5 1 7 
Països de l’Europa de l’Est 4 1 1 
P. sud-americans i centreamer. 22 13 19 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 2 1 3 
     

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO 36 23 51 
De graduat a batxillerat/BUP/COU 149 139 133 
De diplomat a llicenciat 17 22 16 

Estudis 

Estudis d’altres països 37 23 26 
 



 

 
 

    

Projecte Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI-PTT) 
 

Projecte organitzat i finançat pel Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de VNG i l’IMET, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona. 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Definició:  
Adreçats a joves entres 16 i 24 anys que no han 
obtingut el Graduat en ESO. Són un recurs per a la 
incorporació dels joves al món laboral, però també 
l’inici d’un itinerari d’aprenentatge i de formació 
professional i un recurs (opcional) per a l’obtenció 
del Graduat en ESO. 

X X X 

Nombre de grups: 21 52 5 
 Aux. fabr. mecàn. i instal. 

electrotècniques 
Auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic 

 Aux. de vendes, oficina i 
atenció al públic 

Auxiliar de fabricació 
mecànica i instal·lacions 
electrotècniques 

 Aux. d’instal. elèctriques, 
d’aigua i gas 

Aux. de muntatges 
d’instal·lacions 

Especialitats PQPI-PTT: 

 Aux. de muntatge i mant. de 
sist. microinformàtics 

Aux. de muntatge i 
manteniment d’equips 

Aux. de mant. de carrosseria 
de vehicles 

Aux. d’activitats d’oficina i 
serveis admtius. grals. Aux. de pastisseria i fleca 

Especialitats PQPI: Aux. de reparació i mant. de 
l’automòbil   

 

Nre. total d’usuaris/àries: 37 54 50 
 

Nre. hores de formació del personal intern: 475 1.859 947 
 

Nre. hores de formació del personal extern: 1.023 860 1.190 
 

1 En el curs 2011-2012 no s’especifiquen les accions desenvolupades a l’edifici de l’EMAID i  2 en el curs 2012-2013 sí.   
En els tres cursos només es comptabilitzen les persones usuàries i els nre. d’hores de formació impartides a l’IMET. 



 

 
 

    

 
 
PROJECTE PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI-PTT) 
 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones 3 21 8 Gènere 
Homes 34 33 42 

     

 De 15 a 25 anys 37 54 50 
     

De Vilanova i la Geltrú 24 38 37 
De la comarca  12 15 11 Residència 
Fora de la comarca 1 1 2 

     

Nre. de persones emigrants 3 10 12 
     

Països àrabs/subsaharians 1 4 7 
Països de l’Europa de l’Est 1 2 2 
P. sud-americans i centreamer. 0 4 3 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 1 0 0 
     

Fins a Certif. escolar/Certificat ESO 37 53 50 Estudis 
Estudis d’altres països 0 1 0 

 



 

 
 

    

 

Proj. d'Orientació adreçats a col·lectius amb dificultats per a la inserció (Discapacitats i Salut Mental) Timol-Matí 
Projecte actual subvencionat per les ordres EMO/279/2013 i EMO/285/2013 de la Generalitat de Catalunya i pel Catàleg del Pla de 
Concertació 2013 i 2014 de la Diputació de Barcelona. 
 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 

Definició:  
 

Projectes per a la inclusió a l’empresa ordinària, 
mitjançant orientació i/o metodologia de treball amb 
suport, de persones amb alguna discapacitat 
intel·lectual (TIMOL) o bé amb problemes de salut 
mental (MATÍ). 
 

X X X 

 

Nre. total d’usuaris/àries: 
 

113 104 121 
 

Nre. d’hores de dedicació del personal 
intern: 
 

6.212 5.712 5.790 

 

Nre. d’hores de dedicació del personal 
extern: 
 

101 0 0 

    
 

Nre.  d’hores atencions individuals: 
 

1.252 1.569 961,5 
 

Nre.  persones inserides al mercat laboral: 
 

49 51 41 
 

Percentatge d’inserció: 
 

43,36% 49,04% 34% 

 



 

 
 

    

 
PROJ. D'ORIENTACIÓ ADREÇATS A COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS PER A LA INSERCIÓ (DISCAPACITATS I SALUT 
MENTAL) TIMOL-MATÍ 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones 54 48 61 Gènere 
Homes 59 56 60 

     

De 15 a 25 anys 39 30 31 
De 26 a 35 anys 30 28 33 
De 36 a 45 anys 28 32 37 
De 46 a 55 anys 16 14 18 

Edat 

> de 55 anys 0 0 2 
     

De Vilanova i la Geltrú 57 56 68 
De la comarca  56 48 53 Residència 
Fora de la comarca 0 0 0 

     

Nre. de persones emigrants 5 8 8 
     

Països àrabs/subsaharians 3 1 3 
Països de l’Europa de l’Est 0 2 3 
P. sud-americans i centreamer. 2 3 1 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 0 2 1 
     

Fins a Cert. escolar/Cert. ESO 43 45 74 
De graduat a batx. BUP/COU 62 53 29 
Cicles Formatius/FP 0 0 11 
De diplomat a llicenciat 4 3 3 
Estudis d’altres països 4 3 1 

Estudis 

NS/NC 0 0 3 
 



 

 
 

    

Projecte Intermediació (Club de la Feina/Borsa de Treball)  
 

Projecte subvencionat pel Catàleg del Pla de Concertació 2013 i 2014 de la Diputació de Barcelona. 
 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 
 

Definició:  
 

El projecte Intermediació té com a objectiu la intermediació entre 
l'oferta i la demanda de treball. Es fonamenta en: 
● el Club de la Feina. És un espai dotat dels recursos materials i 
tècnics necessaris per a què aquelles persones que tenen 
dificultats a l’hora de trobar feina, puguin iniciar un procés de 
recerca activa d’ocupació, de forma autònoma. 
● la Borsa de Treball. Té com a objectiu mediar, de manera 
directa, entre l'oferta i la demanda laboral de la zona, a través de 
l’atenció individualitzada, tant a les empreses que volen cobrir 
llurs ofertes de treball, com a aquelles persones que busquen 
inserir-se (o millorar la seva inserció) en el mercat laboral.  
 

X X X 

Nre.  usuaris/àries del CF i BT (demand. treball): 4.403 3.5271  792 

Nre.  total usuaris/àries de la BT (empreses): 122 105 72 

Nre.  ofertes gestionades per la BT: 209 212 129 

Nre.  llocs de treball ofertats per la BT: 209 218 216 

Nre. llocs de treball coberts per la BT: 54 90 44 

Taxa cobertura (llocs treball ofertats/llocs coberts): 25,84% 42,28% 32,62% 
 

 

1 A partir del març 2013 les persones de la comarca del Garraf no residents a Vilanova i la Geltrú van passar a usar els serveis de llurs 
respectives poblacions. 



 

 
 

    

PROJECTE INTERMEDIACIÓ (CLUB DE LA FEINA/BORSA DE TREBALL) 
 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones 2.088 1.709 411 Gènere 
Homes 2.315 1.818 381 

     

De 15 a 25 anys 524 392 145 
De 26 a 35 anys 1.208 909 196 
De 36 a 45 anys 1.378 1.145 242 
De 46 a 55 anys 989 872 179 

Edat 

> de 55 anys 304 209 30 
     

De Vilanova i la Geltrú 2.994 2.652 781 
De la comarca  1.394 863 11 Residència 
Fora de la comarca 15 12 0 

     

Nre. de persones emigrants 929 622 280 
     

Països àrabs/subsaharians 445 313 91 
Països de l’Europa de l’Est 98 75 18 
P. sud-americans i centreamer. 326 188 71 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 60 46 100 
     

Fins a Cert. escolar/Cert. ESO 982 756 174 
De graduat a batxillerat/BUP/COU 2.029 1.733 370 
Cicles Formatius/FP ----- ----- 69 
De diplomat a llicenciat 342 291 88 
Estudis d’altres països 1.050 747 91 

Estudis 

NS/NC 0 0 1 
 



 

 
 

    

Projecte Emprenedoria 
Projecte actual subvencionat per l’Ordre EMO/276/2013 del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 
 

Definició:  
 

Servei que treballa en tot allò que té a veure amb 
l’emprenedoria en el sentit ampli de la paraula. Hi 
trobem el Club Emprendre, espai obert de dilluns a 
divendres, on, si es té una idea empresarial, es 
poden trobar els recursos materials i tècnics 
necessaris per desenvolupar-la, així com el suport 
per a la realització de les accions i tràmits pertinents 
per arribar a fer-la realitat. Treballa de forma 
coordinada amb el Servei d’Iniciatives Econòmiques 
de la Mancomunitat Penedès-Garraf per oferir un 
servei integral de suport a les persones 
emprenedores que volen crear una empresa. 
 

X X X 

 

Nre. total usuaris/àries: 
 

387 236 2461 
 

Nre. hores de formació del personal intern: 
 

15 25 21 
 

Nre. hores de formació del personal extern: 
 

86 47 69 

 
1 Segons la forma de comptabilitzar les persones usuàries pròpia del Projecte Catalunya Emprèn, el nombre d’usuaris/àries és 532.



 

 
 

    

PROJECTE EMPRENEDORIA 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones 201 133 128 Gènere 
Homes 186 103 118 

     

De 15 a 25 anys 11 14 5 
De 26 a 35 anys 73 50 39 
De 36 a 45 anys 154 78 63 
De 46 a 55 anys 100 60 39 
> de 55 anys 21 12 11 

Edat 

NS/NC 28 22 9 
     

De Vilanova i la Geltrú 224 156 109 
De la comarca  91 67 45 Residència 
Fora de la comarca 60 13 12 

     

Nre. de persones emigrants 34 23 16 
     

Països àrabs/subsaharians 3 3 3 
Països de l’Europa de l’Est 4 5 1 
P. sud-americans i centreamer. 20 12 8 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 7 3 4 
     

Fins a Cert. escolar/Cert. ESO 16 7 8 
De grad. a batxillerat/BUP/COU 190 103 50 
Cicles Formatius/FP ----- ----- 39 
De diplomat a llicenciat 116 76 53 
Estudis d’altres països 17 11 8 

Estudis 

NS/NC 48 39 8 



 

 
 

    

Fem Ocupació per a Joves   
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/278/2013 del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 

Definició:  
Programa per a la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir 
la inserció laboral de les persones joves de 18 a 30 
anys. 
 

----- ----- X 

 

Nre. d’accions formatives: 
 

----- ----- 1 

 

Accions formatives: ----- ----- Teleoperador/a 
 

Nre. total usuaris/àries: 
 

----- ----- 12 
 

Nre. hores de formació del personal intern: 
 

----- ----- 4,5 
 

Nre. hores de formació del personal extern: 
 

----- ----- 97,5 

 



 

 
 

    

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES  
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones ----- ----- 9 Gènere 
Homes ----- ----- 3 

     

De 15 a 25 anys ----- ----- 5 
De 26 a 35 anys ----- ----- 7 
De 36 a 45 anys ----- ----- 0 
De 46 a 55 anys ----- ----- 0 

Edat 

> de 55 anys ----- ----- 0 
     

De Vilanova i la Geltrú ----- ----- 8 
De la comarca  ----- ----- 4 Residència 
Fora de la comarca ----- ----- 0 

     

Nre. de persones emigrants ----- ----- 1 
     

Països àrabs/subsaharians ----- ----- 0 
Països de l’Europa de l’Est ----- ----- 0 
P. sud-americans i centreamer. ----- ----- 1 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ----- ----- 0 
     

Fins a Cert. esc./Certificat ESO ----- ----- 0 
De graduat a batx./BUP/COU ----- ----- 9 
Cicles Formatius/FP ----- ----- 3 
De diplomat a llicenciat ----- ----- 0 

Estudis 

Estudis d’altres països ----- ----- 0 
 



 

 
 

    

Programa Mixt Treball I Formació  
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/210/2013 del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 

Definició:  
Programa adreçat a persones aturades, 
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit 
la prestació per desocupació i/o el subsidi. 

----- ----- X 

 

Nre. d’accions formatives: 
 

----- ----- 2 

  Activitats de venda 
 

Accions formatives: 

  Activitats auxiliars de comerç 
 

Nre. total usuaris/àries: 
 

----- ----- 26 
 

Nre. hores de formació del personal intern: 
 

----- ----- ----- 
 

Nre. hores de formació del personal extern: 
 

----- ----- 180 

 



 

 
 

    

PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ  
   
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones ----- ----- 1 Gènere 
Homes ----- ----- 19 

     

De 15 a 25 anys ----- ----- 0 
De 26 a 35 anys ----- ----- 1 
De 36 a 45 anys ----- ----- 13 
De 46 a 55 anys ----- ----- 12 

Edat 

> de 55 anys ----- ----- 0 
     

De Vilanova i la Geltrú ----- ----- 25 
De la comarca  ----- ----- 1 Residència 
Fora de la comarca ----- ----- 0 

     

Nre. de persones emigrants ----- ----- 6 
     

Països àrabs/subsaharians ----- ----- 2 
Països de l’Europa de l’Est ----- ----- 2 
P. sud-americans i centreamer. ----- ----- 2 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ----- ----- 0 
     

Fins a Cert. esc./Certificat ESO ----- ----- 14 
De graduat a batx./BUP/COU ----- ----- 1 
Cicles Formatius/FP ----- ----- 3 
De diplomat a llicenciat ----- ----- 3 

Estudis 

Estudis d’altres països ----- ----- 2 
 



 

 
 

    

Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la Renda Mínima d’Inserció  
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/281/2013 del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 

Definició:  
Programa adreçat a persones aturades 
perceptores de la renda mínima d’inserció. 

----- ----- X 

 

Nre. d’accions formatives: 
 

----- ----- 2 

  Competències digitals 1  

Accions formatives:   Competències digitals 2 
 

Nre. total usuaris/àries: 
 

----- ----- 12 
 

Nre. hores de formació del personal intern: 
 

----- ----- 30 
 

Nre. hores de formació del personal extern: 
 

----- ----- ----- 

 



 

 
 

    

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA 
D’INSERCIÓ 
 
   

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones ----- ----- 6 Gènere 
Homes ----- ----- 6 

     

De 15 a 25 anys ----- ----- 0 
De 26 a 35 anys ----- ----- 0 
De 36 a 45 anys ----- ----- 2 
De 46 a 55 anys ----- ----- 10 

Edat 

> de 55 anys ----- ----- 0 
     

De Vilanova i la Geltrú ----- ----- 12 
De la comarca  ----- ----- 0 Residència 
Fora de la comarca ----- ----- 0 

     

Nre. de persones emigrants ----- ----- 8 
     

Països àrabs/subsaharians ----- ----- 8 
Països de l’Europa de l’Est ----- ----- 0 
P. sud-americans i centreamer. ----- ----- 0 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ----- ----- 0 
     

Fins a Cert. esc./Certificat ESO ----- ----- 4 
De graduat a batx./BUP/COU ----- ----- 2 
De diplomat a llicenciat ----- ----- 0 

Estudis 

Estudis d’altres països ----- ----- 6 
 



 

 
 

    

Programa Espais de Recerca de Feina en l’àmbit de l’orientació   
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/234/2013 del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 

Definició:  
Programa per al desenvolupament d’espais de 
recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a 
l’ocupació. 

----- ----- X 

 

Nre. total usuaris/àries: 
 

----- ----- 111 
 

Nre. hores de formació del personal intern: 
 

----- ----- 8 
 

Nre. hores de formació del personal extern: 
 

----- ----- ----- 

Percentatge d’Inserció: ----- ----- 53,55 

 



 

 
 

    

PROGRAMA ESPAIS DE RECERCA DE FEINA EN L’ÀMBIT DE L’ORIENTACIÓ   
 
   

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones ----- ----- 64 Gènere 
Homes ----- ----- 47 

     

De 15 a 25 anys ----- ----- 2 
De 26 a 35 anys ----- ----- 12 
De 36 a 45 anys ----- ----- 33 
De 46 a 55 anys ----- ----- 50 

Edat 

> de 55 anys ----- ----- 14 
     

De Vilanova i la Geltrú ----- ----- 65 
De la comarca  ----- ----- 111 Residència 
Fora de la comarca ----- ----- 0 

     

Nre. de persones emigrants ----- ----- 15 
     

Països àrabs/subsaharians ----- ----- 3 
Països de l’Europa de l’Est ----- ----- 1 
P. sud-americans i centreamer. ----- ----- 11 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ----- ----- 0 
     

Fins a Cert. esc./Certificat ESO ----- ----- 61 
De graduat a batx./BUP/COU ----- ----- 20 
Cicles formatius/FP ----- ----- 11 
De diplomat a llicenciat ----- ----- 4 

Estudis 

Estudis d’altres països ----- ----- 15 
 



 

 
 

    

 
 
 
 
 

III. Projectes del Servei de Treball 



 

 
 

 

PROJECTES DEL SERVEI DE TREBALL 
 

PROJECTES 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Accions integrades (DISO i MECANO) X   

Iloquid X   

Mirada X   

SUMA’T X   

EQUITAST X   

Aula Activa/ Programa Espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació X  X 

Projecte d’Orientació a la Ciutadania - IPI X X  

Formació en Alternança (FITA)  X  

Aturats de llarga durada (ALLD)  X X 

Joves per l’Ocupació (JPO)  X X 

Formació Professional Ocupacional (FOAP) X X X 

Programa de Qualificació Professional Inicial/Pla de Transició al Treball X X X 

Proj. d’Orientació adreçats a col·lectius amb dificultats per a la inserció (discapacitats 
intel·lectual  i salut mental) TIMOL - MATÍ X X X 

Projecte Intermediació (Club de la Feina/Borsa de treball) X X X 

Projecte Emprenedoria X X X 

Fem Ocupació per a Joves     X 

Programa Mixt Formació i Treball     X 

Progr. Treball i Formació adreçat a pers. aturades perceptores de la Renda Mínima d’Inserció     X 

Campus Universitari de la Mediterrània X X X 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

IV. Relació de convenis amb empreses col·laboradores 



 

 
 

 

 
CONTRACTES MENORS DES DE L'1/07/13 FINS AL 
30/06/14        

         

   DATA     

EMPRESA  MATERIA IMPARTIDA SERVEI INICI FINAL HORES  IMPORT  ACCIÓ PROJECTE 

Associació per la dansa i la 
castanyola contemporània 

Ratoliva, contes infantils i 
Iu agència de detectius Educació 17/10/13 30/05/14 293 5.426,25 € Tallers als centres d'educació infantil i primària PAL 

          
TOTAL: 5.426,25 € 

    

Campus Acadèmia Vilanova S.L. 
UF0129 Animació social 
de persones dependents 

en institucions 
Treball 27/01/14 17/02/14 20 700,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

Campus Acadèmia Vilanova S.L. 

MF1006 Anglès 
professional per a la 
logística i transport 

internacional 

Treball 29/01/14 20/05/14 90 3.150,00 € 
13/FOAP/210/0090716/050 dins l'itinerari 

Gestió i control de l'aprovisionament, núm. 
90716/COML0210/IF15 

FOAP 2013 

Campus Acadèmia Vilanova S.L. UF0030 Organització 
dels processos de venda Treball 03/02/14 17/03/14 60 2.100,00 € 

13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 



 

 
 

 

Campus Acadèmia Vilanova S.L. 
Especialitat formativa 
011 Anglès: Gestió 

comercial 
Treball 05/02/14 30/05/14 200 7.000,00 € 13/FOAP/210/0090716/011 dins l'especialitat 

formativa Anglès: Gestió comercial FOAP 2013 

Campus Acadèmia Vilanova S.L. 

UF0122 Manteniment i 
Rehabilitació psicosocial 

de les persones 
dependents al domicili 

Treball 06/02/14 25/03/14 69 2.415,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

Campus Acadèmia Vilanova S.L. 

UF0130 Manteniment i 
millora de les activitats 

diàries de persones 
dependents en 

institucions 

Treball 20/02/14 14/04/14 30 1.050,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

Campus Acadèmia Vilanova S.L. 

UF0131 Tècniques de 
comunicació amb 

persones dependents en 
institucions 

Treball 24/03/14 05/05/14 30 1.050,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

          
TOTAL: 17.465,00 € 

    

Connecta Educació S.C.C.L. 

UF0119 Característiques 
i necessitats d'atenció 

higiènic-sanitària 
persones dependents 

Treball 31/01/14 07/02/14 11 385,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

Connecta Educació S.C.C.L. 

UF0120 Administració 
d'aliments i tractaments a 
persones dependents al 

domicili 

Treball 14/02/14 21/02/14 11 385,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

Connecta Educació S.C.C.L. 

UF0121 Millora de les 
capacitats físiques i 

primers auxilis per les 
persones dependents al 

domicili 

Treball 28/02/14 07/03/14 11 385,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 



 

 
 

 

Connecta Educació S.C.C.L. 

UF0122 Manteniment i 
Rehabilitació psicosocial 

de les persones 
dependents al domicili 

Treball 14/03/14 21/03/14 11 385,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

Connecta Educació S.C.C.L. 
UF0123 Suport a les 

gestions quotidianes de 
les persones dependents 

Treball 28/03/14 04/04/14 11 385,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

Connecta Educació S.C.C.L. 

UF0124 Interrelació, 
comunicació i observació 

amb la persona 
dependent i el seu entorn 

Treball 11/04/14 25/04/14 11 385,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

Connecta Educació S.C.C.L. 

UF0125 Gestió, 
aprovisionament i cuina 
en la unitat familiar de 
persones dependents 

Treball 09/05/14 30/05/14 22 770,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

Connecta Educació S.C.C.L. 

UF0126 Manteniment, 
neteja i organització del 

domicili de persones 
dependents 

Treball 06/06/14 13/06/14 11 385,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

          
TOTAL: 3.465,00 € 

    

Enjoy IT S.L. 
Curs preparatori A2 i 
pràctiques CFB B1.1 

(Avions de pistó) 
Efav 22/04/14 11/07/14 270 9.450,00 € Curs preparatori A2 i pràctiques CFB B1.1 

(Avions de pistó) 
Curs preparatori A2 i 
pràctiques CFB B1.1 

          
TOTAL: 9.450,00 € 

    

Fundació Ave Maria 

UF0127 Suport en la 
recepció i acollida en 

institucions de persones 
dependents 

Treball 27/01/14 03/02/14 15 525,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

Fundació Ave Maria 

UF0128 Suport en 
l'organització d'activitats 

per a persones 
dependents en 

institucions 

Treball 03/02/14 19/02/14 30 1.050,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

Fundació Ave Maria 
MF1017_2 Intervenció en 

l'atenció higiènico-
alimentària 

Treball 19/02/14 04/04/14 70 2.450,00 € 
13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials, núm. 

FOAP 2013 



 

 
 

 

90716/SSCS0108/IF12 

Fundació Ave Maria 
MF1018_2 Intervenció en 

l'atenció sociosanitària 
en institucions 

Treball 26/02/14 07/05/14 70 2.450,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

         
TOTAL: 6.475,00 € 

    

Fundació Casa d'Empara 

UF0127 Suport en la 
recepció i acollida en 

institucions de persones 
dependents 

Treball 28/01/14 05/02/14 15 525,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

Fundació Casa d'Empara 

UF0128 Suport en 
l'organització d'activitats 

per a persones 
dependents en 

institucions 

Treball 06/02/14 05/03/14 40 1.400,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

          
TOTAL: 1.925,00 € 

    

Fundació Parc Aeronàutic de 
Catalunya 

Curs preparatori A2 
(Mòdul 11 i mòdul 10) Efav 22/05/14 10/07/14 40 1.400,00 € Instrucció de teoria Curs preparatori A2 

          
TOTAL: 1.400,00 € 

    

La llar de la fotocòpia S.L. UF0030 Organització 
dels processos de venda Treball 03/02/14 17/03/14 60 2.100,00 € 

13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

La llar de la fotocòpia S.L. UF0031 Tècniques de 
venda Treball 19/03/14 14/05/14 70 2.450,00 € 

13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 



 

 
 

 

La llar de la fotocòpia S.L. MF1327_1 Operacions 
auxiliars al punt de venda Treball 19/03/14 06/06/14 90 3.150,00 € 

13/FOAP/210/0090716/006 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç, núm. 

90716/COMT0211/IF002 
FOAP 2013 

La llar de la fotocòpia S.L. UF0035 Operacions de 
caixa en le venda Treball 12/06/14 10/07/14 40 1.400,00 € 

13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 

La llar de la fotocòpia S.L. UF0035 Operacions de 
caixa en le venda Treball 12/06/14 10/07/14 40 1.400,00 € 

13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

          
TOTAL: 10.500,00 € 

    

Ponrec Assessors S.L. MF1003_3 Planificació 
de l'aprovisionament Treball 28/01/14 15/05/14 110 3.850,00 € 

13/FOAP/210/0090716/050 dins l'itinerari 
Gestió i control de l'aprovisionament, núm. 

90716/COML0210/IF15 
FOAP 2013 

Ponrec Assessors S.L. MF1004_3 Gestió de 
proveïdors Treball 31/01/14 16/05/14 80 2.800,00 € 

13/FOAP/210/0090716/050 dins l'itinerari 
Gestió i control de l'aprovisionament, núm. 

90716/COML0210/IF15 
FOAP 2013 

Ponrec Assessors S.L. MF1005_3 Optimització 
de la cadena logística Treball 03/02/14 19/05/14 90 3.150,00 € 

13/FOAP/210/0090716/050 dins l'itinerari 
Gestió i control de l'aprovisionament, núm. 

90716/COML0210/IF15 
FOAP 2013 

Ponrec Assessors S.L. 
UF0036 Gestió de 

l'atenció al 
client/consumidor 

Treball 13/05/14 02/10/14 60 2.100,00 € Teleoperador/a FEM OCUPACIÓ 
PER A JOVES 13-14 

         
TOTAL: 11.900,00 € 

    

                  

                  

 
 
 



 

 
 

 

 

 
MF1328_1 Manipulació i 
moviment amb transpalet 

i carretó de mà 
Treball 13/03/14 02/04/14 50 1.750,00 € Activitats auxiliars de comerç (JPO-64-2013) JPO 

 
MF1328_1 Manipulació i 
moviment amb transpalet 

i carretó 
Treball 13/05/14 05/06/14 50 1.750,00 € 

13/FOAP/210/0090716/006 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç 

90716/COMT0211/IF002 
FOAP 2013 

 
MF1328_1 Manipulació i 
moviment amb transpalet 

i carretó 
Treball 13/05/14 06/06/14 50 1.750,00 € 

13/FOAP/210/0090716/001 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç 

90716/COMT0211/IF001 
FOAP 2013 

 
Manipulació i moviments 

amb transpalets i 
carretons de mà 

Treball 09/06/14 27/06/14 50 1.750,00 € 13/PANP2013/211/0096814/01 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç 

Programa Mixt 
Treball i Formació 
(EMO/210/2013) 

         
TOTAL: 7.000,00 € 

    

 MF1329_1 Atenció 
bàsica al client Treball 19/03/14 12/05/14 50 1.750,00 € 

13/FOAP/210/0090716/001 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç 

90716/COMT0211/IF001 
FOAP 2013 

         
TOTAL: 1.750,00 € 

    

 Informàtica Treball 09/01/14 31/03/14 24 720,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 Informàtica Treball 03/04/14 08/05/14 4 120,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

         
TOTAL: 840,00 € 

    

 
UF0036 Gestió de 

l'atenció al 
client/consumidor 

Treball 18/03/14 06/05/14 60 2.100,00 € 
13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 

Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 

 
UF0036 Gestió de 

l'atenció al 
client/consumidor 

Treball 18/03/14 06/05/14 60 2.100,00 € 
13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 

Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

 
UF0037 Tècniques de 

comunicació i atenció al 
client/consumidor 

Treball 07/05/14 17/06/14 60 2.100,00 € 
13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 

Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 



 

 
 

 

 
UF0037 Tècniques de 

comunicació i atenció al 
client/consumidor 

Treball 07/05/14 17/06/14 60 2.100,00 € 
13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 

Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

 UF0032 Venda online Treball 18/06/14 09/07/14 30 1.050,00 € 
13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 

Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 

 UF0032 Venda online Treball 18/06/14 09/07/14 30 1.050,00 € 
13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 

Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

         
TOTAL: 10.500,00 € 

    

 Pastisseria i fleca Treball 07/10/13 12/05/14 120 1.950,00 € Auxiliar de pastisseria i fleca PQPI 

 
MF1049_2 Elaboració i 
exposició de menjars en 

el bar-cafeteria 
Treball 30/01/14 11/04/14 50 1.750,00 € 

13/FOAP/210/0090716/032 dins l'itinerari 
Serveis de bar i cafeteria, núm. 
90716/HOTR0508/IF009 

FOAP 2013 

 
MF1051_2 Anglès 

professional per a servei 
de restauració 

Treball 30/01/14 30/05/14 90 3.150,00 € 
13/FOAP/210/0090716/032 dins l'itinerari 
Serveis de bar i cafeteria, núm. 
90716/HOTR0508/IF009 

FOAP 2013 

         
TOTAL: 6.850,00 € 

    

 
MF1308_1 Amarratge i 

desamarratge de buc en 
port 

Treball 13/01/14 11/02/14 50 1.750,00 € 
13/FOAP/210/0090716/053 dins l'itinerari 

Amarratge de port i monoboies, núm. 
90716/MAPN0310/IF16 

FOAP 2013 

 MF0010_1 Tasques de 
coberta en buc de pesca Treball 16/01/14 28/01/14 30 1.050,00 € 

13/FOAP/210/0090716/053 dins l'itinerari 
Amarratge de port i monoboies, núm. 

90716/MAPN0310/IF16 
FOAP 2013 

 

MF1309_1 Amarratge, 
connexió/desconnexió de 

mangueres i 
desamarrateg de vaixells 

a monoboies 

Treball 12/02/14 28/02/14 50 1.750,00 € 
13/FOAP/210/0090716/053 dins l'itinerari 

Amarratge de port i monoboies, núm. 
90716/MAPN0310/IF16 

FOAP 2013 

 MF0733_1 Seguretat i 
primers auxilis a bord Treball 07/04/14 28/04/14 54 1.890,00 € 

13/FOAP/210/0090716/053 dins l'itinerari 
Amarratge de port i monoboies, núm. 

90716/MAPN0310/IF16 
FOAP 2013 



 

 
 

 

 
MF1308_1 Amarratge i 

desamarratge de vaixells 
en port 

Treball 29/04/14 14/05/14 50 1.750,00 € 
13/FOAP/210/0090716/056 dins l'itinerari 

Amarratge de port i monoboies, núm. 
90716/MAPN0310/IF17 

FOAP 2013 

 MP0009 Pràctiques 
professionals no laborals Treball 15/05/14 12/06/14 40 520,00 € 

13/FOAP/210/0090716/054 dins l'itinerari 
Amarratge de port i monoboies, núm. 

90716/MAPN0310/IF16 
FOAP 2013 

 

MF1309_1 Amarratge, 
connexió/desconnexió de 

mangueres i 
desamarrateg de vaixells 

a monoboies 

Treball 15/05/14 17/06/14 50 1.750,00 € 
13/FOAP/210/0090716/056 dins l'itinerari 

Amarratge de port i monoboies, núm. 
90716/MAPN0310/IF17 

FOAP 2013 

 MF0733_1 Seguretat i 
primers auxilis a bord Treball 21/05/14 06/06/14 54 1.890,00 € 

13/FOAP/210/0090716/056 dins l'itinerari 
Amarratge de port i monoboies, núm. 

90716/MAPN0310/IF17 
FOAP 2013 

         
TOTAL: 12.350,00 € 

    

 
Aux.de fabricació 

mecànica i instal·lacions 
electròniques 

Educació 07/04/14 10/04/14 4 120,00 € Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electròniques TASTETS 

         
TOTAL: 120,00 € 

    

 UF0030 Organització 
dels processos de venda Treball 12/05/14 27/06/14 60 2.100,00 € FOJ-51-2013 dins l'itinerari Teleoperador/a FEM OCUPACIÓ 

PER A JOVES 13-14 

 UF0031 Tècniques de 
venda Treball 30/06/14 24/09/14 70 2.450,00 € FOJ-51-2013 dins l'itinerari Teleoperador/a FEM OCUPACIÓ 

PER A JOVES 13-14 

         
TOTAL: 4.550,00 € 

    

   Treball 17/06/14 27/06/14 16 1.920,00 € Estàs pensant en obrir una botiga online? 
T'expliquem les claus per fer-ho bé 

Recull Activitats 
suport activitat 

empresarial 2014 

         
TOTAL: 1.920,00 € 

    

 

Aux.de muntatge i 
manteniment de 

sistemes 
microinformàtics 

Educació 11/04/14 11/04/14 2 60,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics TASTETS 

         
TOTAL: 60,00 € 

    

 MF0010_1 Tasques de 
coberta en buc de pesca Treball 10/04/14 24/04/14 30 1.050,00 € 

13/FOAP/210/0090716/056 dins l'itinerari 
Amarratge de port i monoboies, núm. 

90716/MAPN0310/IF17 
FOAP 2013 



 

 
 

 

 MP0009 Pràctiques 
professionals no laborals Treball 19/06/14 23/07/14 40 520,00 € 

13/FOAP/210/0090716/057 dins l'itinerari 
Amarratge de port i monoboies, núm. 

90716/MAPN0310/IF17 
FOAP 2013 

         
TOTAL: 1.570,00 € 

    

 M11A/M6 teoria i pràctica EFAV 16/09/13 21/02/14 155 1.890,00 € M11A/M6 teoria i pràctica FORM. BÀSICA 
13/14 

 M5A Teoria i M15 
Pràctica EFAV 12/03/14 21/07/14 219 7.665,00 € M5A teoria i M15 Pràctica FORM. BÀSICA 13-

14 

 M3, M4 i M10 EFAV 26/06/14 26/06/14 6 210,00 € M3, M4 i M10 Cursos preparatoris 
diferències 

         
TOTAL: 9.765,00 € 

    

 Informàtica Treball 10/01/14 31/03/14 33 990,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 Informàtica Treball 04/04/14 09/05/14 4 120,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

         TOTAL: 1.110,00 €     

 
UF0129 Animació social 
de persones dependents 

en institucions 
Treball 05/03/14 14/04/14 10 350,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

 

UF0130 Manteniment i 
millora de les activitats 

diàries de persones 
dependents en 

institucions 

Treball 12/03/14 31/03/14 20 700,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

 

UF0131 Tècniques de 
comunicació amb 

persones dependents en 
institucions 

Treball 02/04/14 30/04/14 20 700,00 € 

13/FOAP/210/0090716/043 dins l'itinerari 
Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials, núm. 
90716/SSCS0108/IF12 

FOAP 2013 

         TOTAL: 1.750,00 €     

 Informàtica Treball 08/01/14 31/03/14 34 1.020,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 Informàtica Treball 01/04/14 14/05/14 18 540,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 

Aux.de muntatge i 
manteniment de 

sistemes 
microinformàtics 

Educació 11/04/14 11/04/14 2 60,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics TASTETS 



 

 
 

 

         
TOTAL: 1.620,00 € 

    

 
MF1327_1 Operacions 
auxiliars en el punt de 

venda 
Treball 04/02/14 24/02/14 10 350,00 € Activitats auxiliars de comerç (JPO-64-2013) JPO 

 MF1326_1 Preparació de 
comandes Treball 06/02/14 14/03/14 40 1.400,00 € Activitats auxiliars de comerç (JPO-64-2013) JPO 

 MF1326_1 Preparació de 
comandes Treball 19/03/14 12/05/14 40 1.400,00 € 

13/FOAP/210/0090716/006 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç, núm. 

90716/COMT0211/IF002 
FOAP 2013 

 MF1326_1 Preparació de 
comandes Treball 19/03/14 12/05/14 40 1.400,00 € 

13/FOAP/210/0090716/001 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç, núm. 

90716/COMT0211/IF001 
FOAP 2013 

 Aux.de vendes, oficina i 
atenció al públic Educació 07/04/14 11/04/14 8 240,00 € Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic TASTETS 

 
UF0033 Aprovisionament 
i emmagatzematge en la 

venda 
Treball 15/05/14 11/06/14 40 1.400,00 € 

13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

 
UF0033 Aprovisionament 
i emmagatzematge en la 

venda 
Treball 15/05/14 11/06/14 40 1.400,00 € 

13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 

       
  TOTAL: 7.590,00 € 

    

 Preparació de comandes Treball 20/05/14 06/06/14 40 1.400,00 € 13/PANP2013/211/0096814/01 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç 

Programa Mixt 
Treball i Formació 
(EMO/210/2013) 

       
  TOTAL: 1.400,00 € 

    

 Muntatges instal·lacions 
elèctriques i d'aigua i gas Treball 02/10/13 31/03/14 200 4.650,00 € Auxiliar en muntatges d'instal·lacions 

elèctriques i d'aigua i gas PQPI 

       
  TOTAL: 4.650,00 € 

    

 
Aux.de fabricació 

mecànica i instal·lacions 
electròniques 

Educació 07/04/14 10/04/14 4 120,00 € Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electròniques TASTETS 



 

 
 

 

       
  TOTAL: 120,00 € 

    

 
MF1046_2 Tècniques de 

servei d'aliments i 
begudes 

Treball 27/01/14 03/06/14 70 2.450,00 € 
13/FOAP/210/0090716/032 dins l'itinerari 
Serveis de bar i cafeteria, núm. 
90716/HOTR0508/IF009 

FOAP 2013 

 MF1047_2 Begudes Treball 28/01/14 03/06/14 80 2.800,00 € 
13/FOAP/210/0090716/032 dins l'itinerari 
Serveis de bar i cafeteria, núm. 
90716/HOTR0508/IF009 

FOAP 2013 

 

UF0058 Ús de la dotació 
bàsica del restaurant i 

assistència en el 
preservei 

Treball 12/02/14 07/03/14 30 1.050,00 € 
13/FOAP/210/0090716/029 dins l'itinerari 

Operacions bàsiques de restaurant i bar, núm. 
90716/HOTR0508/IF008 

FOAP 2013 

 

UF0059 Servei bàsic 
d'aliments i begudes i 

tasques de postservei en 
el restaurant 

Treball 07/03/14 09/05/14 60 2.100,00 € 
13/FOAP/210/0090716/029 dins l'itinerari 

Operacions bàsiques de restaurant i bar, núm. 
90716/HOTR0508/IF008 

FOAP 2013 

 MF1048_2 Servei de vins Treball 01/04/14 04/06/14 90 3.150,00 € 
13/FOAP/210/0090716/032 dins l'itinerari 
Serveis de bar i cafeteria, núm. 
90716/HOTR0508/IF009 

FOAP 2013 

 
UF0257 Aplicació de 

sistemes informàtics en 
le bar cafeteria 

Treball 05/06/14 27/06/14 30 1.050,00 € 
13/FOAP/210/0090716/032 dins l'itinerari 
Serveis de bar i cafeteria, núm. 
90716/HOTR0508/IF009 

FOAP 2013 

         
TOTAL: 12.600,00 € 

    

 Informàtica Treball 14/01/14 31/03/14 20 600,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 Informàtica Treball 01/04/14 13/05/14 6 180,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

         
TOTAL: 780,00 € 

    

 Informàtica Treball 09/01/14 31/03/14 44 1.320,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 Informàtica Treball 01/04/14 13/05/14 20 600,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

         
TOTAL: 1.920,00 € 

    



 

 
 

 

 Auxiliar d'Estètica Treball 04/02/14 19/05/14 240 8.400,00 € Auxiliar d'Estètica (JPO-64-2013) JPO 

         
TOTAL: 8.400,00 € 

    

 Operacions bàsiques de 
cuina Treball 04/02/14 20/05/14 255 8.925,00 € Operacions bàsiques de cuina (JPO-64-2013) JPO 

         
TOTAL: 8.925,00 € 

    

 Direcció de la formació EFAV 01/09/13 31/08/14 297 7.035,00 € Direcció de la formació FORM. BÀSICA 
12/13 

   EFAV 18/06/14   A determinar Responsable d'exàmens temporal EASA 

         
TOTAL: 7.035,00 € 

    

 Pastisseria i fleca Treball 09/10/13 07/05/14 120 2.250,00 € Auxiliar de pastisseria i fleca PQPI 

 Aux.de pastisseria i fleca Educació 07/04/14 11/04/14 8 240,00 € Auxiliar de pastisseria i fleca TASTETS 

        
TOTAL: 2.490,00 € 

    

 

UF0119 Característiques 
i necessitats d'atenció 

higiènic-sanitària 
persones dependents 

Treball 27/01/14 24/02/14 59 2.065,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

 

UF0120 Administració 
d'aliments i tractaments a 
persones dependents al 

domicili 

Treball 24/02/14 24/03/14 39 1.365,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

 

UF0121 Millora de les 
capacitats físiques i 

primers auxilis per a les 
persones dependents al 

domicili 

Treball 24/03/14 24/04/14 39 1.365,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

 

UF0125 Gestió, 
aprovisionament i cuina 
en la unitat familiar de 
persones dependents 

Treball 28/04/14 26/05/14 38 1.330,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 



 

 
 

 

 

UF0126 Manteniment, 
neteja i organització del 

domicili de persones 
dependents 

Treball 26/05/14 12/06/14 29 1.015,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

         
TOTAL: 7.140,00 € 

    

 Informàtica Treball 08/01/14 31/03/14 48 1.440,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 Informàtica Treball 02/04/14 14/05/14 10 300,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

        
TOTAL: 1.740,00 € 

    

 
MF0711_2 Seguretat, 

higiene i protecció 
alimentària en hostaleria 

Treball 03/02/14 31/03/14 60 2.100,00 € 
13/FOAP/210/0090716/032 dins l'itinerari 
Serveis de bar i cafeteria, núm. 
90716/HOTR0508/IF009 

FOAP 2013 

 

Aplicació de normes i 
condicions higiènico-

sanitàries en restauració. 
Manipulació d'aliments 

Treball 10/02/14 24/03/14 30 1.050,00 € Operacions bàsiques de cuina (JPO-64-2013) JPO 

 

UF0053 Aplicació de 
normes i condicions 

higiènico-sanitàries en 
restauració.  

Treball 13/02/14 27/03/14 30 1.050,00 € 
13/FOAP/210/0090716/029 dins l'itinerari 

Operacions bàsiques de restaurant i bar, núm. 
90716/HOTR0508/IF008 

FOAP 2013 

         
TOTAL: 4.200,00 € 

    

 Orientació laboral Treball 19/12/13 18/12/14 1642,5 26.040,00 € Espais de recerca de feina Espais de recerca de 
feina 

        
TOTAL: 26.040,00 € 

    

 
MF1002_2 Anglès 
professional per a 

activitats comercials 
Treball 04/02/14 04/07/14 90 3.150,00 € 

13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

 
UF0034 Animació i 

presentació del producte 
en el punt de venda 

Treball 04/02/14 07/07/14 60 2.100,00 € 
13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 

Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 



 

 
 

 

 
MF1002_2 Anglès 
professional per a 

activitats comercials 
Treball 04/02/14 07/07/14 90 3.150,00 € 

13/FOAP/210/0090716/024 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF006 

FOAP 2013 

 MF1329_1 Atenció 
bàsica al client Treball 19/03/14 12/05/14 50 1.750,00 € 

13/FOAP/210/0090716/006 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç, núm. 

90716/COMT0211/IF002 
FOAP 2013 

         TOTAL: 10.150,00 €     

 MF0733_1 Seguretat i 
primers auxilis a bord Treball 10/04/14 14/04/14 16 560,00 € 

13/FOAP/210/0090716/053 dins l'itinerari 
Amarratge de port i monoboies, núm. 

90716/MAPN0310/IF16 
FOAP 2013 

 MF0733_1 Seguretat i 
primers auxilis a bord Treball 22/05/14 27/05/14 16 560,00 € 

13/FOAP/210/0090716/056 dins l'itinerari 
Amarratge de port i monoboies, núm. 

90716/MAPN0310/IF17 
FOAP 2013 

        TOTAL: 1.120,00 €     

 
UF0256 Control de 

l'activitat econòmica del 
bar i cafeteria 

Treball 05/06/14 21/07/14 90 3.150,00 € 
13/FOAP/210/0090716/032 dins l'itinerari 

Serveis de bar i cafeteria, núm. 
90716/HOTR0508/IF009 

FOAP 2013 

        
TOTAL: 3.150,00 € 

    

 
UF0034 Animació i 

presentació del producte 
en el punt de venda 

Treball 03/02/14 18/03/14 60 2.100,00 € 
13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 

Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

 UF0031 Tècniques de 
venda Treball 19/03/14 14/05/14 70 2.450,00 € 

13/FOAP/210/0090716/025 dins l'itinerari 
Activitats de venda, núm. 
90716/COMV0108/IF007 

FOAP 2013 

 MF1327_1 Operacions 
auxiliars al punt de venda Treball 19/03/14 28/05/14 90 3.150,00 € 

13/FOAP/210/0090716/001 dins l'itinerari 
Activitats auxiliars de comerç, núm. 

90716/COMT0211/IF001 
FOAP 2013 

         
TOTAL: 7.700,00 € 

    

 Informàtica Treball 13/01/14 31/03/14 33 990,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 Informàtica Treball 07/04/14 12/05/14 12 360,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 

Aux.de muntatge i 
manteniment de 

sistemes 
microinformàtics 

Educació 08/04/14 11/04/14 8 240,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics TASTETS 



 

 
 

 

         
TOTAL: 1.590,00 € 

    

 Informàtica Treball 10/01/14 31/03/14 22 660,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 Informàtica Treball 04/04/14 09/05/14 8 240,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics PQPI - PTT 

 

Aux.de muntatge i 
manteniment de 

sistemes 
microinformàtics 

Educació 08/04/14 08/04/14 4 120,00 € Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics TASTETS 

         
TOTAL: 1.020,00 € 

    

 M11AT teoria i MA 
Anglès EFAV 16/09/13 21/02/14 367 3.850,00 € M11AT teoria i MA Anglès FORM. BÀSICA 

13/14 

 M7A Teoria, M15 Teoria i 
Anglès Efav 04/03/14 21/07/14 390 13.650,00 € M7A Teoria, M15 Teoria i Anglès FORM. BÀSICA 13-

14 

         
TOTAL: 17.500,00 € 

    

 

UF0060 Aprovisionament 
i emmagatzematge 

d'aliments i begudes en 
el bar 

Treball 17/02/14 07/04/14 30 1.050,00 € 
13/FOAP/210/0090716/029 dins l'itinerari 

Operacions bàsiques de restaurant i bar, núm. 
90716/HOTR0508/IF008 

FOAP 2013 

 
UF0061 Preparació i 
servei de begudes i 

menjars ràpids en el bar 
Treball 17/02/14 28/04/14 60 2.100,00 € 

13/FOAP/210/0090716/029 dins l'itinerari 
Operacions bàsiques de restaurant i bar, núm. 

90716/HOTR0508/IF008 
FOAP 2013 

         
TOTAL: 3.150,00 € 

    

 Muntatges instal·lacions 
elèctriques i d'aigua i gas Treball 04/12/13 07/04/14 200 5.550,00 € Auxiliar en muntatges d'instal·lacions 

elèctriques i d'aigua i gas PQPI - PTT 

 Aux.d'instal·lacions 
elèctriques, d'aigua i gas Educació 08/04/14 11/04/14 8 240,00 € Auxiliar d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i 

gas TASTETS 

         TOTAL: 5.790,00 € 
  

  

 
UF0123 Suport a les 

gestions quotidianes de 
les persones dependents 

Treball 26/03/14 29/04/14 39 1.365,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 



 

 
 

 

 

UF0124 Interrelació, 
comunicació i observació 

amb la persona 
dependent i el seu entorn 

Treball 29/04/14 11/06/14 69 2.415,00 € 
13/FOAP/210/0090716/038 dins l'itinerari 

Atenció sociosanitària a persones al domicili, 
núm. 90716/SSCS0108/IF11 

FOAP 2013 

         
TOTAL: 3.780,00 € 

    

 
MF1002 Anglès 

professional per a 
activitats comercials 

Treball 04/03/14 14/04/14 90 3.150,00 € 13/PANP2013/211/0096221/001 dins l'itinerari 
Anglès professional per a activitats comercials 

Programa Mixt 
Treball i Formació 
(EMO/210/2013) 

         
TOTAL: 3.150,00 € 

    

 Pastisseria i fleca Treball 01/10/13 05/05/14 150 3.105,00 € Auxiliar de pastisseria i fleca PQPI 

 
MF1327_1 Operacions 
auxiliars en el punt de 

venda 
Treball 04/02/14 22/05/14 80 2.800,00 € Activitats auxiliars de comerç (JPO-64-2013) JPO 

 MF1329_1 Atenció 
bàsica al client Treball 07/02/14 07/05/14 50 1.750,00 € Activitats auxiliars de comerç (JPO-64-2013) JPO 

        
  TOTAL: 7.655,00 € 

    

     290.546,25 €   

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

V. ESCOLA DE FORMACIÓ AERONÀUTICA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ



 

 
 

 

Projecte Formació Bàsica de la Llicència de Manteniment d’Aeronaus 
 
 
 2011-2012 2012-2013 2013 - 2014 
Definició:  
 
Curs de Formació Bàsica de la Llicència de 
Manteniment d’Aeronaus. 
 

x X X 

Subcateg. A2 Avions amb motor 
de pistó + M11A Aerodinàmica, 
estruct. i sist. d’avions de turbina 
+ M15 Motors de turbina de gas 
(A1) (17 al.) 

 
Curs de manteniment d’avions 
amb motor de pistó (1 grup) (11 
al.) 

Categoria B1 (1r. curs) (2 grups) 
(42 al.) 

Subcateg. B1.1 (1r. curs) (2 
grups) (35 al.) 

Subcateg. B1.1 (1r. curs) (2 
grups) (31 al.) 

Subcateg. B1.1 (2n. curs) (2 
grups) (58 al.) 

Subcateg. B1.1 (2n. curs) (2 
grups) (65 al.) 

Subcateg. B1.1 (2n. curs) (2 
grups) (28 al.) 

  Subcateg. B1.1 (Repetidors)  
(24 al.) 

Subcateg. B1.1 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (3 grups) (28 al.) 

Subcateg. B1.1 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (3 grups) (22 al.) 

Subcateg. B1.1 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (19 al.). 

Subcateg. B1.2  (2n. curs)  (3 al.)   

Especialitats: 

Subcateg. B1.2 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (2 grups) (3 al.) 

Subcateg. B1.2 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (2 al.) 

Subcateg. B1.2 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (1 al.) 

 
Nombre total d’usuaris/àries: 149 111 114 

Nre. d’hores de formació del personal 
intern: 10.975 7.717 2.170 

Nre. d’hores de formació del personal 
extern: 868 740 1.708 

 
Nombre d’hores de formació pràctica: 13.794 10.696 8.948 



 

 
 

 

 
PROJECTE FORMACIÓ BÀSICA DE LA LLICÈNCIA DE MANTENIMENT D’AERONAUS 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones 2 3 3 Gènere 
Homes 147 108 111 

  

De 15 a 25 anys 104 87 92 
De 26 a 35 anys 31 16 19 
De 36 a 45 anys 12 8 3 
De 46 a 55 anys 2 0 0 

Edat 

> de 55 anys 0 0 0 
     

De Vilanova i la Geltrú 16 19 16 
De la comarca  8 4 5 Residència 

Fora de la comarca 125 88 93 
     

Nre. de persones emigrants 12 10 8 
     

Països àrabs/subsaharians 0 1 1 
Països de l’Europa de l’Est 1 1 0 
P. sud-americans i centreamer. 6 4 2 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 5 4 5 
     

Fins a Cert. escolar/Certificat 
ESO 

1 0 21 

De graduat a 
batxillerat/BUP/COU 

144 107 91 

De diplomat a llicenciat 1 2 1 

Estudis 

Estudis d’altres països 3 2 1 



 

 
 

 

Projecte Formació Lliure 
 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Definició:  
Proves teòriques i Cursos 
preparatoris d’exàmens 
bàsics (Categories A i B1) i 
d’aixecament de 
diferències per a Llicència 
de Manteniment 
d’Aeronaus d’acord amb el 
Reglament (CE) 
2042/2003. 

X X X 

Exàm. bàsics Categ. B1 Conv. des. 
2011 

Exàm. bàsics Categ. A Conv. 
des. 2012 Exàm. bàsics Categ. A Conv. Nov. 2013 

Exàm. aixecament  diferències Conv. 
des. 2011 

Exàm. bàsics Categ. B1 Conv. 
des. 2012 Exàm. bàsics Categ. B1 Conv. Nov. 2013 

Exàm. bàsics 7a. Convocatòria d’AESA Exàm. bàsics 10a. Convocatòria 
d’AESA 

Exàm. aixec. diferències Conv. Nov. 2013 

Exàm. bàsics Categ. B1 Conv. març 
2012 

Exàm. aixec. diferències Conv. 
des. 2012 Exàm. bàsics Categ. A Conv. Jul. 2014 

Exàm. aixec. diferències Conv. març 
2012 

Exàm. bàsics Categ. A Conv. 
jul. 2013 Exàm. bàsics Categ. B1 Conv. Jul. 2014 

Exàm. bàsics 8a. Convocatòria d’AESA. Exàm. bàsics Categ. B1 Conv. 
jul. 2013 

Exàm. aixec. diferències Conv. Jul. 2014 

Exàm. bàsics Categ. A Conv. jul. 2012 Exàm. bàsics 11a. Convocatòria 
d’AESA 

Curs preparatori dels exàmens d’aixecament 
de diferències.  Conv. Novembre 2013 (3 
cursos) 

Exàm. bàsics Categ. B1 Conv. jul. 2012 Exàm. aixec. diferències Conv. 
jul. 2013 

Curs preparatori dels exàmens bàsics.Conv. 
Nov. 2013 (1 curs) 

Exàm. aixecament diferències Conv. jul.  
2012 

Curs p. ex. bàs. M10 Curs preparatori dels exàmens d’aixecament 
de diferències.  Conv. Juliol 2014 (1 curs) 

Exàm. bàsics 9a. Conv. d’AESA. Curs ex. aix. dif. M2,,9,10 i 11A 
(1a, 7b i 17) 

 

Especialitats: 

Curs p.exam.bàs.M7-Categ.B1 
Conv.des.2011 

Curs ex. aix. dif. M4  



 

 
 

 

 
Curs ex. aix.dif. M2,3,9,10 i 11A Conv 
des 2011 

Curs ex. aix. dif. M5 (B1.1) i 
M11A (18) 

 

Curs ex. aix. dif. M5(B1.1)  Conv.març 
2012 -----  

Curs p. ex. bàs. M2 Categ.B1  Conv. jul. 
2012 -----  

Especialitats (cont.): 

Curs p. ex. bàs. M7 Categ.B1.  Conv. 
jul. 2012 

-----  

 
Nombre total 
d’usuaris/àries: 
 

67 108 226 

 
Nre. d’hores de formació 
del personal intern: 
 

113 34 40,99 

 
Nre. d’hores de formació 
del personal extern: 
 

18 0 56 

 



 

 
 

 

PROJECTE FORMACIÓ LLIURE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
     

Dones 3 1 2 Gènere 
Homes 64 107 224 

  

De 15 a 25 anys 15 27 23 
De 26 a 35 anys 38 57 123 
De 36 a 45 anys 11 23 57 
De 46 a 55 anys 3 0 23 

Edat 

> de 55 anys 0 1 0 
     

De Vilanova i la Geltrú 1 7 4 
De la comarca  2 0 0 Residència 

Fora de la comarca 64 101 222 
     

Nre. de persones emigrants 6 6 2 
     

Països àrabs/subsaharians 0 0 0 
Països de l’Europa de l’Est 2 2 0 
P. sud-americans i centreamer. 3 4 2 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 1 0 0 
 
Com que es tracta de formació lliure, els/les usuaris/àries no han de facilitar la seva formació. 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

VI. ÀMBIT DE GESTIÓ 



 

 
 

 

Racionalització i modernització de l’organisme  
 
• En la columna que hi ha l’ANY, s’anota el cost anual, per tant s’aprecia la millora econòmica aconseguida. 
• S’anota una columna amb el % d’estalvi anual i l’acumulat.  
• Hi ha conceptes que no tenen un rèdit econòmic, sinó que representen una millora qualitativa en eficàcia. 

 
 

CONCEPTES 2011 2012 2013 
% estalvi       
2011-2012 

% estalvi      
2011-2013 

INCORPORACIÓ AL CONVENI DE L’AJUNTAMENT, amb 
equiparació de categories i salaris 3.324.172,30 2.697.670,70 2.530.268,72 18,8% 23,9% 

MANTENIMENT INFORMÀTIC, incorporació als serveis 
informàtics municipals, tant pel que fa al manteniment tècnic, com 
als contractes de webs, @... 

71.865,00 8.138,00 15.176,76 88,7% 78,9% 

FINALITZACIÓ LLOGUERS EXTERIORS, al maig es trenca el 
contracte de lloguer del magatzem c/ Providència 25.125,89 10.612,70 0,00 57,8% 100,0% 

REDUCCIÓ PARC MÒBIL , reducció despeses d’assegurances i 
combustible, ingressos per les vendes 5.136,80 -2804,70 + 

3000,00 2.735,84 96,2% 46,7% 

INCORPORACIÓ TELEFONIA AJUNTAMENT, reducció 
facturació despeses fix mensuals ; augmenta el cost final per  la 
compra dels IPs, que és una inversió puntual 

31.199,70 37.864,20 17.730,87 -21,4% 43,2% 

INCORPORACIÓ MANIPULATS AJUNTAMENT, més instal. 
màquines en “renting”, el servei deixa d’estar externalitzat 37.103,70 18.422,00 7.418,15 50,3% 80,0% 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

CONCEPTES (continuació) 2011 2012 2013 
% estalvi       
2011-2012 

% estalvi       
2011-2013 

INCORPORACIÓ PEL QUE FA A LA COMPRA DE MATERIAL 
FUNGIBLE D’OFICINA, a l’empresa que té l’Ajuntament, per tant 
hi ha un canvi de proveïdor 

9.789,24 4.019,44 6.982,91 58,9% 28,7% 

INCORPORACIÓ AL PROGRAMA COMPTABLE DE 
L’AJUNTAMENT –SICAL, a partir del gener de 2013 3.500,00 3.500,00 0,00 Repercuteix 

any 2013 100,0% 

INCORPORACIÓ AL PROGRAMA DE NÒMINES DE 
L’AJUNTAMENT, a partir de juliol de 2013 1.100,00 1.100,00 1.016,40 Repercuteix 

any 2013 7,6% 

INCORPORACIÓ AL PROGRAMA DE REGISTRE DE 
L’AJUNTAMENT  0,00 0,00 0,00 

No te cost/ 
millora 

qualitativa 

No te cost/ 
millora 

qualitativa 

ORGANITZACIÓ SISTEMES D’ARXIUS, s’esporga, es classifica 
i s’arxiva definitivament tota la documentació dels 30 anys 
d’història del CFO La Paperera i de l’actual IMET  

0,00 0,00 0,00 
No te cost/ 

millora 
qualitativa 

No te cost/ 
millora 

qualitativa 

ORGANITZACIÓ DE LA WEB , feia 3 anys que estava 
“congelada”, s’incorporen “bànners”, l’organigrama i pressupost 
actual, calendari, notícies ... 

0,00 0,00 0,00 
No te cost/ 

millora 
qualitativa 

No te cost/ 
millora 

qualitativa 

AMPLIACIÓ HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, s’amplia en 4 
hores setmanals els horaris de l’oficina d’atenció al públic, 
unificant la gestió entre recepció i Infoimet 

0,00 0,00 0,00 
No te cost/ 

millora 
qualitativa 

No te cost/ 
millora 

qualitativa 



 

 
 

 

Projecte Infoimet 
 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
 
Definició:  
 
L’InfoImet és un servei d’atenció personalitzada a 
la ciutadania en relació als temes que són 
competència de l’IMET: Educació, Treball i Escola 
Aeronàutica-EFAV 
 

X X X 

 
Nombre d’hores de dedicació del personal 
intern: 
 

4.361 4.109  4.725  

 
Nombre total de demandes: (*) 
 

20.728 12.694 10.704 

Demandes relacionades amb l’Educació: 6.329 3.215 3.167 
Demandes rel. amb sol·licitud de formació: 6.207 3.519 4.228 
Demandes rel. amb recerca de feina i orientació: 7.427 5.470 2.352 
Demandes rel. amb creació d’empreses i ocupació: 51 36 21 
Altres demandes (Atenció PAS i registre): 714 454 936 4 
 
(*)Pel que fa al nombre de demandes, fins a principis de l’any 2012, s’actuava a través de l’aplicatiu informàtic antic, on qualsevol consulta 
era contada, hagués o no hagués generat cap tipus de tramitació; de llavor ençà es comptabilitzen el nombre d’usuaris reals, és a dir les 
persones que realment fan alguna tramitació a qualsevol dels tres serveis: educació, treball escola aeronàutica. 



 

 
 

 

Es vota la proposta, 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 
   Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 

 
  14. IMET. CONVALIDACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA 

MEMÒRIA DEL CURS 2014-2015 DE L’IMET. 
 

Relació de fets 
 
El Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2016, va 
adoptar, entre d’altres, el següent ACORD : 
 

“1. Aprovar la Memòria del curs 2014-2015 de l’Organisme Autònom 
Institut Municipal d’Educació i Treball que s’adjunta a la present 
proposta. 

 
2.  El present acord no tindrà eficàcia mentre no sigui ratificat pel Ple 

de l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 9, apartat k) dels 
Estatuts del centre.” 

 
Fonaments de dret 
 
I. Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril. 

II. 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. 

III. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

IV. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

V. Article 9 k) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal IMET de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovats en sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 7 de juliol de 2008, modificats en 
sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en dates 27 
de juliol de 2015 i 14 de setembre de 2015 i publicats al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 5 de gener de 2016, referent a la ratificació 
per part del Ple de l’Ajuntament dels Acords adoptats pel Consell Rector de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 



 

 
 

 

VI. Decrets de l’Alcaldia amb números d’expedient 000159/2015-SEC i 
000210/2015-SEC, de delegació general de gestió i resolució a favor del 
regidor delegat d’Educació i Ocupació, Sr. JOAN MARTORELL i MASSÓ. 
 
Per tot això, a proposta del regidor delegat d’Educació i Ocupació, aquest Ple 
de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 

“PRIMER. Ratificar l’Acord del Consell Rector de l’IMET de data 11 de febrer 
de 2016, d’aprovació de la memòria del curs 2014-2015.  
 
SEGON. Notificar aquest acord als interessats. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES a comptar des del dia 
següent al de 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 del dia següent al dia en què el referit recurs de 
reposició s’entengui desestimat. 
 
QUART. Comunicar que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 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 això suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 



 

    

 
 
 
 

 
  

 
MEMÒRIA CURS 2014-2015 

 

Comparativa amb 2012-2013 i 2013-2014 
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I. SERVEI D’EDUCACIÓ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Introducció 
 
Equipaments dependents / tutelats per Educació 
 
Equipaments Responsable 
 
2 llars d’infants municipals: 
- La Baldufa, espai mpal. per a la infància - 2003 
- Llar d’infants mpal. l’Escateret - 2008 

 

 
Ajuntament de VNG – IMET 
Gestió indirecta: CEPS, projectes socials 

 
12 escoles d’educació infantil i primària 
- Escola l’Aragai –  1978 
- Escola Arjau – 1985 
- Escola Canigó – 1976 
- Escola Cossetània - 1967 
- Escola Ginesta – 1966 
- Escola Ítaca -  2005 
- Escola Margalló – 1983 
- Escola Llebetx –1968 
- Escola Pompeu Fabra – 1940 
- Escola Pasífae - 2008 
- Escola Sant Jordi – 1968 / 2003 
- Escola Volerany - 2006 
  

 
Ajuntament de VNG – IMET 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Altres projectes/programes on intervé Educació Competència - lideratge 

Guia de centres Consell Comarcal del Garraf 

Pla Local Joventut Regidoria de Joventut Aj. VNG 

Menjador  i transport Escolars Consell Comarcal del Garraf 

Violència de gènere Regidoria de Convivència i Equitat 

Pla Infància i Adolescència Regidoria de Convivència i Equitat 

Pla Inclusió Regidoria de Serveis Socials 

Projecte Phylè Regidoria de Serveis Socials 

Servei Mesures Alternatives Regidoria de Serveis Socials 



 

 

 
Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG  

Equipaments. Curs 2014-2015: 
12 Escoles d’educació infantil i primària públiques: 

Escola l’Aragai         Escola Arjau Escola Canigó 
Escola Cossetània   Escola Ginesta Escola Itaca 
Escola Margalló   Escola Llebetx Escola Pompeu Fabra 
Escola Pasífae Escola Sant Jordi Escola Volerany  

 
Personal: 
13 conserges d’escoles d’educació infantil i primària públiques 
(12 amb centre de treball i destinació concreta i 1 conserge itinerant de suport) 

 

Manteniment, vigilància i consums 
de les Escoles públiques d’Educació 
Infantil i Primària i control ús de 
centres 
 
Competència regulada normativa i legalment i 
que els ajuntaments assumeixen íntegrament. 
 
En el cas de Vilanova i la Geltrú, és l’IMET qui 
executa aquesta competència. 
 

 
Manteniment, vigilància, consums i neteja:  
L’IMET assumeix la despesa ocasionada pels consums de: 

- llum, aigua, gas 
i estableix contractes amb empreses autoritzades per al manteniment de: 

- calefaccions, aigua calenta i sanitària 
- instal·lacions elèctriques baixa tensió 
- alarmes 
- extintors (Ajuntament -  Departament de Compres i contractació) 
- control de plagues (Ajuntament -  Departament de Compres i contractació) 
- ascensors  (Ajuntament - Departament de Compres i contractació) 
- assegurança equipaments escolars (Ajuntament -  Departament de Compres i contractació) 

A més, des del 1996 es concreten amb els centres d’educació infantil i primària públics, a través de protocols de 
col·laboració, assignacions anuals que gestionen les pròpies escoles, amb la voluntat de millorar, ampliar i adequar les 
necessitats de manteniment. 
Aportació 2013: 87.000 € 
Aportació 2014: 87.000 € 
Aportació 2015: 87.000 € 
 
Neteja: s’assumeix la neteja dels 12 centres d’educació infantil i primària públics, a través de contracte amb empresa 
especialitzada inclòs en l’adjudicació d’equipaments públics municipals a través de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Obres estiu: en els mesos sense activitat lectiva, el Servei d’Educació du a terme diverses obres de reforma, 
manteniment i conservació dels centres d’educació infantil i primària. 
Despesa 2013:                 68.137,81 € 
Despesa 2014:                  61.740,16 € 
Despesa 2015:                  83.393,00 € 



 

 

 
Competències / Projectes / actuacions  
Serv. Educació IMET VNG 

 
Curs 2012-2013 

 
Curs 2013-2014 

 
Curs 2014-2015 

Cessió de terrenys per a centres 
d’ensenyament obligatori 

 

 
Els ajuntaments tenen l’obligació d’aportació de terrenys per a la construcció de centres escolars. 
L’última cessió correspon al terreny per a l’ampliació de l’Escola Sant Jordi. Al curs 2015-2016, l’alumnat 
de l’Escola Pasífae passa a l’Escola Sant Jordi. 

Representació en les comissions 
d’escolarització (ensenyaments 
obligatoris i postobligatoris) 

Ensenyaments obligatoris: Comissió de Garanties 
d’Admissió (CGA) en l’àmbit d’actuació territorial de 
Vilanova i la Geltrú. 
Competències i funcions: 

• Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat en el 
seu àmbit d’actuació territorial.  

• Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques que 
permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i 
afavoreixi una qualitat educativa adequada per a 
tota la població escolar. 

• Coordinació de l'atenció al ciutadà entre l'OME i 
els Serveis Territorials. 

• Resoldre les reclamacions que es presentin per 
escrit davant la Comissió de Garanties d’Admissió. 

• Coordinar amb els Serveis Territorials els recursos 
i les reclamacions presentades. 

 

 
Ensenyaments Obligatoris: 
18 reunions dels membres de 
la CGA 
 
Ensenyaments 
Postobligatoris: 
De 2 a 3 reunions anuals 

 
Ensenyaments Obligatoris: 
20 reunions dels membres 
de la CGA 
 
Ensenyaments 
Postobligatoris: 
De 2 a 3 reunions anuals 

 
Ensenyaments 
Obligatoris: 
21 reunions dels 
membres de la CGA 
 
Ensenyaments 
Postobligatoris: 
De 2 a 3 reunions 
anuals 

Informació general i específica de tots els 
centres d’ensenyament de la ciutat. 

(veure punt 9.OME) 

Al llarg de tot el curs es dóna informació de tota l’oferta educativa del municipi a totes aquelles 
persones que s’adrecen a Educació. Poden accedir a aquesta informació ja sigui de forma 
presencial, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o bé a través de la pàgina web de 
l’IMET: http://www.imet.cat/index.php?page=educacio 



 

 

 
Competències / Projectes / actuacions  
Serv. Educació IMET VNG 

Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 

Consell Escolar Municipal (CEM) 
 
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. 
La finalitat dels Consells Escolars Municipals és la de 
promoure la participació i l’estudi, així com també el debat 
de diverses problemàtiques de la ciutat en l’àmbit de 
l’educació. 
La composició del CEM garanteix la participació dels 
següents sectors: corporació municipal, mestres i 
professors/es, pares/mares d’alumnes, alumnes, personal 
d’administració i serveis de centres, direcció de centres 
públics i titularitat de centres privats. 
El Ple del Consell Escolar Municipal es reuneix, com a 
mínim i en sessió ordinària, a l’inici, durant el segon 
trimestre i al final de cada curs escolar. 
 

 
Núm. Convocatòries: 4 
- 4 sessions ordinàries 

 
 

 
 
Mitjana assistents a les 
reunions: 43 
 

 
Núm. Convocatòries: 6 
- 4 sessions ordinàries 
- 2 sessions extraordinàries 
 
 
 
Mitjana assistents a les 
reunions: 45 
 

 
Núm. Convocatòries: 4 
- 4 sessions ordinàries 
 
 
 
 
Mitjana assistents a les 
reunions: 44 
 

Consells Escolars de Centre 
 
El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de 
participació de la comunitat escolar en el govern del 
centre. En el consell escolar hi ha representats tots els 
col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: 
director o directora, professors, alumnes, personal 
d'administració i serveis, rep. mpals., etc. 

 
Centres amb CEC: 31 
Núm. Convocatòries: 133 
% assistència representants 
mpals: 65,50% 

 
(dades a 30 de juny) 

 
Centres amb CEC: 31 
Núm. Convocatòries: 105 
% assistència representants 
mpals: 60,00% 
 
(dades a 30 de juny) 

 
Centres amb CEC: 31 
Núm. Convocatòries: 123 
% assistència representants 
mpals: 49,59% 
 
(dades a juliol 2015) 

 
Relacions permanents amb el 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya (Delegació, 
Inspecció...) 
 

 
Al llarg dels cursos s’estableixen contactes permanents amb el Departament d’Esenyament de la 
Generalitat de Catalunya, ja sigui presencialment, per telèfon i/o via correu electrònic... 
 

 



 

 

 
Competències / Projectes / actuacions Serv. Educació IMET VNG 

Absentisme escolar 
Definició: 

Amb aquest pla  es pretén aconseguir la màxima  escolarització de tots els infants entre els 3 i 16 anys (etapa obligatòria d’escolarització).  
 
ABSENTISME REGULAR I CRÒNIC 
 Curs 2012-13  Curs 2013-14  Curs 2014-15 

 Total 
alumnat 

(1) 
Regular Índex Crònic Índex 

 Total 
alumnat 

(1) 
Regular Índex Crònic Índex 

 

Total 
alumnat 

(1) 
Regular Índex Crònic Índex 

Primer trimestre                  

Infantil 2.026 26 1,28% 1 0,05%  2.128 19 0,89% 2 0,09%  2.091 9 0,43% 3 0,14% 
Primària 3.974 11 0,28% 1 0,03%  4.338 7 0,16% 3 0,07%  4.410 5 0,11% 2 0,05% 

Secundària 2.514 20 0,80% 1 0,08%  2.341 24 1,03% 6 0,26%  2.138 12 0,56% 11 0,51% 

Segon trimestre          

Infantil 2.178 18 0,83% 5 0,23%  2.132 25 1,17% 1 0,05%  2.090 21 1,00% 3 0,14% 
Primària 4.299 15 0,35% 2 0,05%  4.337 17 0,39% 1 0,02%  4.420 14 0,32% 2 0,05% 

Secundària 2.547 34 1,33% 9 0,35%  1.951 22 1,13% 5 0,26%  2.481 31 1,25% 8 0,32% 

Tercer Trimestre                  

Infantil 2.162 30 1,39% 5 0,23%  2.135 12 0,56% 3 0,14%  2088 17 0,81% 3 0,14% 
Primària 4.262 14 0,33% 0 0,00%  4.339 13 0,30% 0 0,00%  4417 19 0,43% 0 0,00% 
Secundària 2.384 44 1,85% 7 0,29% 

 
1.954 25 1,28% 7 0,36%  2483 26 1,05% 10 0,40% 

(1) Nombre total d’alumnes, de cada etapa, dels centres que ens han facilitat les dades. 
 

 
 
 
 
 

Absentisme Regular Absentisme Crònic 

Entre 25% i 75% faltes mensuals 
 

Entre el 75%-100% faltes mensuals 

Intervenció Serveis Socials (EASE) 
Intervenció Comissió Intervenció 

Absentisme Escolar (CI-AE) 



 

 

 
 
 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 

Oficina Municipal d’Escolarització 
Àmbit d'actuació 

- Educació Infantil i Primària: Vilanova i la Geltrú 
- Educació Secundària Obligatòria: Vilanova i la Geltrú i Canyelles. 

 
Funcions 

- Informar i orientar les famílies de tota l'oferta educativa de la ciutat. 
- Recollir les sol·licituds d'escolarització durant el termini de preinscripció i matrícula, legalment establert, i al llarg de tot el curs escolar, donat que 

la Comissió de Garantia d'Admissió es constitueix en el marc de l'OME. 
 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Nombre sol.  ateses període formal (P3 a 6è) 185 128 146 

Núm. sol. ateses període formal ESO 63 55 50 
Núm. sol. matrícula viva 311 (1)    356 (1)   298 

Consultes ateses escolarització  3.141 atencions 
(de juliol 2012 a juny 2013)  

 

3.077 atencions  
(de juliol 2013 a juny 2014)  

3.248 atencions 
(de juliol 2014 al juny 2015)  

Reclamacions 72 90 71 
    
  (1) Detall Matrícula Viva 
  Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 
  64,61% moviments Catalunya 63,09% moviments Catalunya 
  10,67% provinents Espanya 10,07% provinents Espanya 
  24,72% provinents estranger 26,84% provinents estranger 

 
                                                                 .  



 

 

 

 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 

Llars d’infants 
2 llars d’infants municipals: 

- La Baldufa, espai mpal. per a la infància                            - Llar d’infants mpal. l’Escateret  
Any posada funcionament 2003                                            Any posada funcionament 2008) 
Places: 107                                                                            Places: 102 
 

Oferta pública: 4 llars (2 Generalitat + 2 municipals) 
Places oferta pública: 442 
% de places de les llars d’infants públiques sobre l’oferta pública: 47,28 % 

 
Del conjunt de les 4 llars públiques de la ciutat: 
 

Preinscripcions 2013-2014 Preinscripcions 2014-2015 Preinscripcions 2015-2016 
 

      N
A

S
C

U
T

S
 

P
L

A
C

E
S

 
O

F
E

R
T

A
D

E
S

 

P
L

A
C

E
S

 
O

C
U

P
A

D
E

S
 

%
 p

la
ce

s 
ex

is
te

n
ts

 s
o

b
re

 
p

o
b

la
ci

ó
 0

-3
 

P
L

A
C

E
S

 
D

E
M

A
N

A
D

E
S

 
so

b
re

 o
fe

rt
ad

es
 

%
 p

o
b

la
ci

ó
 q

u
e 

h
a 

d
em

an
at

 p
la

ça
 

    N
A

S
C

U
T

S
 

P
L

A
C

E
S

 
O

F
E

R
T

A
D

E
S

 

P
L

A
C

E
S

 
O

C
U

P
A

D
E

S
 

%
 p

la
ce

s 
ex

is
te

n
ts

 s
o

b
re

 
p

o
b

la
ci

ó
 0

-3
 

P
L

A
C

E
S

 
D

E
M

A
N

A
D

E
S

 
so

b
re

 o
fe

rt
ad

es
 

%
 p

o
b

la
ci

ó
 q

u
e 

h
a 

d
em

an
at

 p
la

ça
 

    N
A

S
C

U
T

S
 

P
L

A
C

E
S

 
O

F
E

R
T

A
D

E
S

 

P
L

A
C

E
S

 
O

C
U

P
A

D
E

S
 

%
 p

la
ce

s 
ex

is
te

n
ts

 s
o

b
re

  
p

o
b

la
ci

ó
 0

-3
 

 P
L

A
C

E
S

 
D

E
M

A
N

A
D

E
S

 
so

b
re

 o
fe

rt
ad

es
 

%
 p

o
b

la
ci

ó
 q

u
e 

h
a 

d
em

an
at

 p
la

ça
 

0-1 
anys 
(2013) 204 43 0 21,08% 48 23,53%   

0-1 
anys 
(2014) 216 35 0 16,20% 36 16,67%   

0-1 
anys 
(2015) 242 35 0 14,46% 40 16,53% 

1-2 
anys 
(2012) 642 93 44 21,34% 178 29,77%   

1-2 
anys 
(2013) 541 104 39 26,43% 151 30,08%   

1-2 
anys 
(2014) 570 108 35 25,09% 170 31,78% 

2-3 
anys 
(2011) 678 128 134 38,64% 173 31,80%   

2-3 
anys 
(2012) 659 119 145 40,06% 142 27,63%   

2-3 
anys 
(2013) 547 122 142 48,26% 129 31,85% 

 1.524        1.416        1.359       



 

 

 
 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 

 Cicle de xerrades 
Definició:  
El Cicle de Xerrades té la finalitat d'abordar temes relacionats amb l'educació, tot proporcionant informacions i recursos per donar suport a la tasca 
educativa de les famílies, de manera prioritària, però que també es dirigeix a qualsevol persona interessada en el tema, AMPA, professorat, psicòlegs, 
pedagogs, entre d'altres. 

 
 2012-2013 2013-2014                    2014-2015 

Nombre d’activitats:  10  
 12 

 
9 

Assistents  353  
281  

 
331 

Mitjana assistents 35,3  
23,4 

 
36,77 

Pressupost / Balanç 0,00 €  
0,00€ 

 
165,00 € (2) 



 

 

 
 
(1)  Determinades xerrades i/o tallers que són d’aforament limitat. Aquest aforament limitat s’acorda amb els ponents a l’hora de programar la sessió per afavorir la participació, 
interacció i dinamisme d’aquesta. 
(2)  Cost de la xerrada el “Viatge de primària a secundària”. Toni Argent.  

La resta de xerrades són fruit de col·laboracions desinteressades dels ponents o a través de la Diputació de BCN. 

 

  
 
 
(1) Observacions: 
 

 

 
  

Títol xerrada Data 
 
Hi ha pares i mares perfectes? Com 
ser un bon guia pels nostres fills i 
filles 

 
16 i 23 -10-
2012 

 
Com reduir el fracàs escolar? La 
solució inesperada de la coeducació 

 
13-11-2012 

 
La Disgrafia. Un problema emergent 
a l’escola 

 
28-11-2012 

 
Taller pràctic per aprendre a posar 
normes i límits als nostres fills/es 

 
16, 23 i  
30-01-2013 

 
Com podem ajudar als nostres fills a 
desenvolupar habilitats 
emprenedores? 

 
21-02-2013 

 
Gelosia entre germans 

 
06-03-2013 

 
Taula rodona: Atrapats a la xarxa? 
De l’informer a com fer del WhatsApp 
una eina educativa 

 
09-04-2013 

 
I després de l’ESO, què? 
Competències bàsiques. 

 
10-04-2013 

 
Els PQPI-PTT del nostre municipi 

 
08-05-2013 

 
Acompanyar als nostres fills i filles 
adolescents en la presa de decisions 

 
15 – 22 i  
29-05-2013 

Títol xerrada Data 
 
Aprèn a menjar: ensenya a menjar 

 
22/10/2013 

 
Joves: drogues 

 
12/11/2013 

 

Joves: sexualitat 
 
19/11/2013 

 
Joves: nutrició 

 
26/11/2014 

 
Per què el meu fill fa mala lletra? 
 

11/12/2014 

 
Jocs en família. 

 
28/01/2014 

 
Preparar amb els nostres fills i 
filles el dia de demà. 

 
12 i 19 febrer 
2014 

 
El pas de primària a secundària. 

 
6/03/2014 

 
I desprès de l’ESO, què? 

 
1/04/2014 

 
El Sistema educatiu a debat. 
 

2/04/2014 

 
Programes de formació i inserció 
(antics PQPI-PTT) 

6/05/2014 

 
Canvis en les relacions pares fills: 
Com fer front a les crisis 
adolescents. 

21/05/2014 

 

 
 
 
Títol xerrada Data 

Quin futur espera als nostres fills? 
 

 
22 i 29  
d’octubre  
2014 

 
Conèixer el gènere, prevenir la 
violència 

19/11/2014 

 
Aprendre a escoltar, la 
importància l’educació emocional 
sistèmica. 

17/12/2014 

 
Com eduquem la llibertat? 

 
29/01/2015 

 
El viatge de la primària a la 
secundària? 

27/02/2015 

 
Com gestionar les rebequeries 
dels nostres fills/es? 

25/03/2015 

 
Quina influència juguen les 
famílies en el futur acadèmic i 
professional dels seus fill/es? 

14/04/2015 

 
La nova educació secundària a 
Catalunya 

15/04/2015 

 
PFI-PTT del nostre municipi 

 
14/05/2015  

 



 

 

 
 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 
 

 Programa d’Animació Educativa als centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària: PAE 
 
Definició:   
Eina per facilitar als centres una tria d’activitats de suport a la seva tasca pedagògica i, alhora, apropar a l’alumnat al seu entorn més immediat: 
recursos, espais, serveis de la ciutat... 
Dins del PAE s’inclou l’oferta d’ANEM AL TEATRE:  Programa organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. Ofereix, en horari escolar, 
espectacles de teatre, dansa, música i circ per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius. 
 
Objectius:  
� Oferir al professorat un recull d'activitats adequades al nivell de l'alumnat, atenent la diversitat de grups i oferint informació complementària als 

continguts   curriculars. 
� Oferir a l'alumnat una visió més àmplia d'allò que han aprés o que se'ls ha explicat a classe. 
� Desenvolupar entre l'alumnat el seu sentit crític, donant-los l'oportunitat d'assistir a sessions/activitats elaborades amb rigor, amb 

professionalitat. 
� Recollir en una única guia les activitats proposades per diferents persones, entitats, serveis i àrees municipals. 

 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Nombre d’activitats: 225 226 244 
Núm. Centres participants: 27 26 28 
Assistents: 46.194 45.226 45.889 
Cost programa 9.317,50 € 8.649,47 € 7.745,66 € 

 
 
 



 

 

 
 
 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 
  

Programa d’Animació a la Lectura per a l’alumnat d’educació infantil i primària: PAL 
 

Definició:  
Aquest projecte, iniciat el curs 1998/1999, prioritza la lectura com a element clau en la formació i l’èxit escolar. 
 
Objectius: 
* Despertar i potenciar l’hàbit lector des de les primeres edats. 
* Estimular el coneixement de la literatura infantil i juvenil. 
* Conèixer a fons les biblioteques i incrementar-ne l’ús. 
* Dotar de fons bibliogràfic a les biblioteques dels centres de segon cicle d’educació infantil i primària. 
 
Estructura del programa: 
- Tallers d’Animació a la Lectura: organitzats i finançats a càrrec del pressupost de despeses del Servei d’Educació de l’IMET 
- Tallers de Formació d’Usuaris: organitzats per les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú 

 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Núm. Centres participants: 18 18 18 
Grups inscrits: 536 533 492 (1) 
Assistents: 13.296 13.308 12.176 
Cost del programa (2) 11.851,42 € 11.798,73€ 11.814,16 
Observacions: Participen el 100% dels centres d’educació infantil i primària de la ciutat. 

 
(1) Tallers Formació Usuaris: s’ofereixen a P5, 1r, 3r i 5è de primària (abans tots els cursos).  
(2) Cost referit al finançament Tallers Animació Lectura, pressupost Educació-IMET 

 



 

 

 
 
 

 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 
 

Pati Obert  
 

Definició:  
Aquest projecte està impulsat i coordinat pel Servei d'Educació de l'IMET i per diferents regidories de l'Ajuntament: Esports, Participació Ciutadana, 
Convivència i Joventut, amb la intenció de posar a l'abast  de la ciutadania els patis i les instal·lacions esportives exteriors d'algunes escoles perquè 
tothom i especialment els més joves, puguin fer-ne us. D’aquesta manera s’amplien les zones d’esbarjo i es disminueixen els actes vandàlics. 
 
Actualment s’obren els patis de  les escoles: Ginesta, Llebetx,Canigó i l'Arjau i es compta amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Tacó, l'AMPA 
de l'escola Llebetx, l'AMPA de l'escola Canigó i l'Associació de Veïns del Barri de Mar, respectivament, que s'encarreguen del bon funcionament i bon ús 
de les instal·lacions. 

 
 

 2012-2013 2013-2014 
 

2014-2015 

Nombre màxim de dies oberts 92 95 94 
Núm. Centres participants: 4 4 5 (1) 
Assistents: 6.811 6.677 6.343 
Pressupost / Balanç 6.892,34 € 5.533,58€ 6.850,91€ (2) 

 
(1) El nombre de dies d’obertura varia segons centre. El curs 14-15: Ginesta (94) / Llebetx (47) / Arjau (94) / Canigó (47) / Ítaca (47).  
       Les escoles Ginesta i Arjau obren dissabtes i diumenges. 
(2) El cost per regidoria és de 1.375 € (s’incrementa en 275€/any per regidoria per la incorporació de l’Escola Ítaca). 
      L’IMET assumeix també les despeses de difusió.  

 



 

 

 
 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 

Cultura emprenedora a l’educació primària  
 

Definició:  
Aquest projecte aposta per incentivar i promoure l’emprenedoria a l’escola fomentant i practicant els principals valors que hi ha al darrere d’emprendre 
com la imaginació, la creativitat, el compromís, la responsabilitat i la motivació, entre d’altres, a través d’una metodologia activa en que professorat i 
alumnat emprenen un projecte comú que es desenvolupa al llarg del curs. Per tal d’identificar i conèixer elements i principis bàsics que puguin sortir de 
la transversalitat del currículum: publicitat, comptabilitat, iniciativa, llenguatge, sociabilitat, etc. 

 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Nombre d’activitats : 22 54 88 
Núm. Centres participants: 6 9 11 (1) 
Grups inscrits (aules): 15 23 37 
Assistents: 347 558 890 
Pressupost / Balanç 876.26 €  405,93€ 585,48€ 
Observacions 
(detall de les activitats): 

- 1 formació al professorat 
- 5 dies de ràdio 
- 2 dies de televisió 
- 8 tallers (creativitat, 

manualitats i publicitat) 
- 3 visites d’empresa 
- 1 xerrada adreçada a pares 

i mares 
- 1  Mercat de joves 

emprenedors 
- 1 Acte de cloenda 

 

- 1 formació al professorat 
- 5 dies de ràdio 
- 29 tallers (creativitat, 

manualitats i publicitat) 
- 16 visites d’empresa 
- 1 xerrada adreçada a pares i 

mares 
- 1 Mercat de joves 

emprenedors 
- 1 Acte de cloenda 

- 1 formació al professorat 
- 5 dies de ràdio 
- 58 tallers (introducció 

emprenedoria, creativitat i 
publicitat) 

- 20 visites d’empresa 
- 2 xerrada adreçada a pares i 

mares 
- 1 Mercat de joves 

emprenedors 
- 1 Acte de cloenda 

 
         (1)   S’incorporen al projecte les escoles Santa Teresa de Jesús i El Cim.  



 

 

 
 

 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 
 

Descobrim Vilanova i la Geltrú (llibre del poble)  
 

Definició:  
Aquest Projecte té com a objectiu dotar al professorat de Vilanova i la Geltrú d'uns materials didàctics eficaços pedagògicament, que recullen els aspectes 
diferencials de la nostra ciutat (culturals, històrics, econòmics, geogràfics, gastronòmics...) perquè l'alumnat descobreixi la nostra realitat local.   

 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
Núm. Centres participants: 13 12 9  
Grups inscrits / Aules: 49 / 79 53 / 86 47 / 67 
Participants: 1.889 alumnes 2.026 alumnes 1.619 alumnes 
Pressupost: 
 

8.500,50 € Entrades alumnat 
9.899,00 €             reedicions   

 

10.130,00 € Entrades alumnat 
3.332,16 €             reedicions  

 

7.880,00 € Entrades alumnat 
0,00 €             reedicions  

 
Observacions: Reimpressió de les unitats 

didàctiques de 2n, 5e i 6è 
 

Reimpressió de les unitats 
didàctiques de 1r.  

No hi ha reimpressions. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 
 

Tastets  
 

Definició:  
Aquest projecte pretén facilitar a l'alumnat que finalitza la seva escolaritat obligatòria, eines i recursos per a dissenyar  el seu propi itinerari acadèmic i 
professional i acompanyar-los en la presa de decisions tot provant a l’IMET, de manera molt pràctica, els diferents PFI-PTT del nostre municipi amb la 
intenció d’informar sobre les possibilitats formatives existents en cas de no obtenir el GESO.  
 
Es pretén donar valor a la formació de PFI-PTT i animar-los a afrontar l’estudi com un repte i com un esglaó del seu futur personal i professional 
(prendre consciència de les oportunitats), per aconseguir una millora de la motivació envers els estudis oferint models de referència positius. 
 

 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Núm. Centres participants: 9 10 9 (1) 
Alumnes inscrits: 72 73 77 
Alumnes assistents: 65 61 61 
Pressupost / Balanç 1.451.25 € 1.625,34€ 1.821,01€ 

 
(1) Un centre manifesta no tenir alumnat del perfil. No fa derivacions. 

 



 

 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 

Programa AULES-ESTUDI 
 

Definició:  
L’IMET, juntament amb la Regidoria de Cultura, pretén facilitar un espai idoni on poder estudiar i preparar-se per a proves de selectivitat, exàmens de final 
de curs, recuperacions...un lloc on els/les estudiants puguin assistir amb condicions per a poder estudiar (en horaris no habituals d'obertura al públic) i 
consultar documentació específica. Cal tenir present, però, que les aules d'estudi no ofereixen els serveis habituals de les biblioteques.  

 
 

 2012-2013 2013-2014 
 

2014-2015 

 
Nombre total de dies 
d’obertura: 

 
- Biblioteca Joan Oliva: 23 dies 
- Biblioteca Armand Cardona: 12 dies 
- Biblioteca Joaquim Mir: 9 dies 
 

 
- Biblioteca Joan Oliva: 18 dies 
- Biblioteca Armand Cardona: 18 dies 
- Biblioteca Joaquim Mir: 9 dies 
 

 
- Biblioteca Joan Oliva: 17 dies 
- Biblioteca Armand Cardona: 17 dies 
- Biblioteca Joaquim Mir: 8 dies 
 

Núm. Centres participants 
(biblioteques) 3 3 3 

 
Perfil usuaris 
(per buidatge de les 
enquestes): 

 
- ESO: 25 (16.7%)                        
- Batxillerat: 68 (45.3%)  
- Universitat: 42 (28%) 
- Altres (CFO, EOI, màsters): 8 (5.3%)  
- No ho faciliten: 7 (4.7%) 

 
- ESO: 50 (21.83%) 
- Batxillerat: 91 (39,74%) 
- Universitat: 64 (27.95%) 
- Altres (CFO, EOI, màsters): 15 (6,55%)  
- No ho faciliten: 9 (3.93%) 

 
- ESO: 27 (14,14%) 
- Batxillerat: 63 (32,98%) 
- Universitat: 59 (30,89%) 
- Cicles Formatius: 27 (14,14%) 
- Altres (CFO, EOI, màsters): 11 (5,8%)  
- No ho faciliten: 4 (2,09%) 

Núm. usuaris: 1.504 usuaris  
 
Biblioteca Joan Oliva:  421 (juny)+ 98  set. 
Biblioteca Armand Cardona: 803 
Biblioteca Joaquim Mir: 98 

 
1.462 usuaris  

 
Biblioteca Joan Oliva:  581 
Biblioteca Armand Cardona: 729 
Biblioteca Joaquim Mir: 152 

 
1.819 usuaris  

 
Biblioteca Joan Oliva:  763 
Biblioteca Armand Cardona: 890 
Biblioteca Joaquim Mir: 166 

 
Pressupost / Balanç (1) 

 
2.276,96€ 

 
2.359,21€ 

 
2.245,19 € 

 
(2) Pressupost: corresponent a la despesa assumida pel Servei Educació. Pressupost IMET. No queda contemplada la despesa de personal que 

queda assumida per Cultura. 
 



 

 

 
 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 
 

Far – Programa de diversificació curricular  
 

Definició:  
El Projecte Far va adreçat a nois i noies de 3r i 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que plantegen dificultats en l'aprenentatge, mostren 
actituds de desmotivació, d'inconstància en el seguiment del ritme establert i perill d'absentisme acadèmic i que precisen d'actuacions individualitzades i 
adaptacions curriculars per a la seva integració escolar, social i laboral. Aquest projecte, combina la formació a l'Institut amb activitats pràctiques, 
mitjançant el desenvolupament de diferents oficis dins l'empresa ordinària. Es contempla que les hores d'estada a les pràctiques seran de 12 hores 
setmanals, inicialment amb caràcter trimestral, amb la voluntat de continuar al llarg del curs escolar. 

 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Núm. Centres incloses en conveni 9 9 9 
Inscrits: 40 37 36 
Assistents: 35 35 34 (1) 
Pressupost / Balanç 0, 00 € 0,00€ 0,00€ 

 
(1) 2 possibles insercions laborals durant l’estiu. 

 
 
 



 

 

 

 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 

Convenis i subvencions a entitats/associacions educatives 
 

Definició:  
Línia d’ajuts i cooperació amb AMPA i entitats relacionades amb el món educatiu. 
 

 
 2013  2014 2015 
Nombre d’entitats sol·licitants 17 22 22 
Pressupost / Balanç 14.640€ 18.000,00 € 17.655 

 
 (1) escoles / entitats 2015 Mod.    escoles / entitats 2015 Mod. 

1 Ampa GAVOT 400€ S   11 Ampa VOLERANY 1.000€ S 
2 Ampa L'ARJAU 1.150€ S   12 Ampa ARAGAI 500€ S 
3 Ampa CANIGÓ 1.150€ S   13 Ampa EL CIM 500€ S 
4 Ampa E. COSSETÀNIA 1.140€ S   14 Ampa LA PAU 600€ S 
5 Ampa GINESTA 800€ S   15 Ampa LLUCH I RAFECAS 1.000€ S 
6 Ampa LLEBETX 1.000€ S   16 Ampa BAIX A MAR 800€ S 
7 Ampa EL MARGALLÓ 855€ S   17 Ampa Escola-Conservatori Música MM 400€ S 
8 Ampa POMPEU FABRA 970€ S   18 MOVIMENT RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 500€ S 
9 Ampa SANT JORDI 1.100€ S   19 SOCIETAT MATEMÀTICS DEL GARRAF 300€ S 

10 Ampa ÍTACA 1.040€ S   20 ASSOC. FOMENT LITERATURA J.SENDRA 500€ S 
      21 PLATAFORMA ESCOLA INCLUSIVA 1.000€ C 
      22 CENTRE RECURSOS PEDAGÒGICS 950€ C 
          
          

          

       TOTAL   2013 17.655€    



 

 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 

Ajuts a l’escolaritat  
 

Definició:  
El Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, amb la col·laboració de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
atorga i resolt una línia d’Ajuts a l’Escolaritat  destinada a tot l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat,  per a la despesa de 
llibres, material escolar, informàtic i/o activitats dins l’horari lectiu del centre. 

 
IMPORT ATORGAT  

2013 
IMPORT ATORGAT  

2014 
IMPORT ATORGAT  

2015 
Escoles públiques infantil i primària 49.883,66 € 65.339,00 € 100.488,01 € 

Instituts públics 1.754,60 € 5.254,00 € 15.935,63 € 

Escoles concertades 8.722,02 € 19.407,00 € 43.576,36 € 

TOTAL 60.360,28 € 90.000,00 € 160.000,00 € 
16.000,00 € 

(EI i EPO = 7.892,00 

ESO = 2.304,00 

Aportació extraordinària SS Concert = 5.804,00     
51.332,49 €   

(EI i EPO = 25.041,62   

ESO = 8.290,42   

Aportació complementària IMET   Concert = 18.000,44)   

TOTAL 
Escoles públiques infantil i primària 57.775,66 € 90.380,62 € 100.488,01 € 
Instituts públics 4.058,60 € 13.544,42 € 15.935,63 € 
Escoles concertades 14.526,02 € 37.407,44 € 43.576,36 € 

76.360,29 € 141.332,49 € 160.000,00 € 

TOTAL 
(Aport SS=5.000 press. 2012 

16.000 press. 2013) (Aportació SS = 20.000 press. 2014) (Aportació SS = 40.000 press. 2015)  



 

 

 
 
 

Competències / Projectes / actuacions Servei d’Educació IMET VNG 
 

Zona E  
 

Objectiu: 
Donar a conèixer l'oferta formativa postobligatòria (a partir de l'ESO) existent al Garraf com també oferir la possibilitat d'assistir a actes al voltant de temes 
relacionats amb l'educació i el treball. 

 
 

 ZONA E 2013 ZONA E 2014  ZONA E 2015 
RECINTE FIRAL    
Núm. aproximat de visites  1.800 2.079 2.516 
 
Núm. alumnes amb visites concertades 

 
Núm.  centres que fan visita grupal 

 
724 

 
13 

 
579 

 
11 

 
1.016 

 
18 

 
Altres visites ciutadania en general (aprox.) 

 
1.076 

 
1.500 

 
1.500 

    
SERVEI D’ORIENTACIÓ    
Atencions personalitzades 175 120 104 
    
JORNADES/CONFERÈNCIES/XERRADES...    
Assistents  87 30 99 
    
ACTIVITATS PARAL·LELES    
Nombre de participants 180 195 217 
    
Pressupost/balanç 4.594,36 € 7.801.30€ (1) 7.807,44€  

 
                                         (1) Canvi d’ubicació: pl. Soler i Carbonell (abans pl. Vila).  



 

 

 
 

Cens escolar  
      (dades a setembre de cada any) 

2012-2013  2013-2014  2014-2015 

    Parcials % TOTAL  Parcials % TOTAL  Parcials % TOTAL 
            
Centres públics 435 63,50%  434 67,50%  425 68,00% Llars infants 
Centres privats 250 36,50% 

685 
 209 32,50% 

643 
 200 32,00% 

625 

            
Centres públics  4.450 68,31%  4.413 68,06%  4.422 67,96% Inf. i Primària 
Centres concertats 2.064 31,69% 

6.514 
 2.071 31,94% 

6.484 
 2.085 32,04% 

6.507 

            
Centres públics  1.838 63,55%  1.827 63,66%  1.841 63,26% Secundària 
Centres concertats 1.054 36,45% 

2.892 
 1.043 36,34% 

2.870 
 1.069 36,74% 

2.910 

            
Centres públics 841 92,62%  917 94,24%  950 94,34% Batxillerat 
Centres privats 67 7,38% 

908 
 56 5,76% 

973 
 57 5,66% 

1.007 

            
Centres públics 924 90,50%  1.014 92,60%  1.007 92,81% 

Cicles 
Formatius 

Centres privats 97 9,50% 
1.021 

 81 7,40% 
1.095 

 78 7,19% 
1.085 

PTT-PQPI   78    78    70 
Esc-Conservatori MMM   593    626    607 
Escola d’Adults   688    755    836 

Altres 
ensenyaments 

Escola Oficial Idiomes   710    786    731 



 

 

 

 
 
 
 
 

II. SERVEI TREBALL 



 

 

1 Projecte Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) 
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda 
mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre. 
 
 
 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
 
Projecte adreçat a persones aturades perceptores de 
la renda mínima d’inserció. Combina formació teòrica 
amb contracte de treball. 

---- X X 

Nre. d’accions formatives: ---- 2 2 

Accions formatives: ---- 
• Competències digitals 1 
• Competències digitals 2 

• Competències digitals Nivell 1 
• Competències digitals Nivell 2 

 
Nombre total d’usuaris/àries: ---- 12 12 

Nre. d’hores de formació del personal intern: ---- 30 30 

Nre. d’hores de formació del personal extern: ---- ---- ---- 

 



 

 

Projecte Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones ---- 6 11 Gènere 
Homes ---- 6 1 

  

De 15 a 25 anys ---- 0 0 
De 26 a 35 anys ---- 0 1 
De 36 a 45 anys ---- 2 7 
De 46 a 55 anys ---- 10 2 

Edat 

> de 55 anys ---- 0 2 
     

De Vilanova i la Geltrú ---- 12 12 
De la comarca  ---- 0 0 Residència 
Fora de la comarca ---- 0 0 

     

Nre. de persones emigrants  ---- 8  
     

Països àrabs/subsaharians ---- 8 9 
Països de l’Europa de l’Est ---- 0 0 
P. sud-americans i centreamer. ---- 0 0 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ---- 0 0 
     

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO ---- 4 4 

De graduat a batxillerat/BUP/COU ---- 2 1 

De diplomat a llicenciat ---- 0 0 
Estudis 

Estudis d’altres països ---- 6 7 



 

 

 

2 Projecte Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o 
el subsidi per desocupació 
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions 
per al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el 
subsidi per desocupació, i s’obre convocatòria per a l’any 2014. 
 
 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
 
Projecte adreçat a persones aturades prioritàriament a 
partir de 30 anys i que hagin exhaurit la prestació i/o 
el subsidi per desocupació. Combina formació teòrica 
amb contracte de treball. 

---- ---- X 

Nre. d’accions formatives: ---- ---- 3 

Accions formatives: ---- ---- 

• Manipulació i moviments amb 
traspalés i carretilles de mà. 

• Preparació de Comandes. 
• Anglès professional per a 

activitats de venda. 
 
Nombre total d’usuaris/àries: ---- ---- 42 

Nre. d’hores de formació del personal intern: ---- ---- 0 

Nre. d’hores de formació del personal extern: ---- ---- 90 



 

 

Projecte Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 a. que hagin exhaurit la prestació i/o 
subsidi per desocupació 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Dones ---- ---- 32 Gènere 
Homes ---- ---- 10 
De 15 a 25 anys ---- ---- 0 
De 26 a 35 anys ---- ---- 8 
De 36 a 45 anys ---- ---- 24 
De 46 a 55 anys ---- ---- 8 

Edat 

> de 55 anys ---- ---- 2 
De Vilanova i la Geltrú ---- ---- 42 
De la comarca  ---- ---- 0 Residència 
Fora de la comarca ---- ---- 0 

Nre. de persones emigrants     

Països àrabs/subsaharians ---- ---- 8 
Països de l’Europa de l’Est ---- ---- 0 
P. sud-americans i centreamer. ---- ---- 0 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ---- ---- 0 
Fins a Cert. escolar/Certificat ESO ---- ---- 26 

De graduat a batxillerat/BUP/COU ---- ---- 4 

De diplomat a llicenciat ---- ----  
Estudis 

Estudis d’altres països ---- ---- 6 

 



 

 

 

3 Programa de Mesures Actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció (MARMI) 
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/220/2014, de 10 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció, i es fa 
pública la convocatòria per a l’any 2014 i modificada per l’Ordre EMO/232/2014, de 28 de juliol. 
 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
Programa de mesures actives d’inserció amb l’objectiu 
d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral 
de les persones destinatàries de la renda mínima 
d'inserció. Aquest programa combina formació a mida 
referent a les habilitats en cerca de feina, juntament amb 
orientació laboral individual 

---- ---- X 

Nre. d’accions formatives: ---- ---- 10 

Accions formatives: ---- ---- 

• Canals de recerca de feina 
(3) 

• Eines de recerca de feina (2) 
• Provés de selecció (2) 
• Autocupació (2) 
• Formació competències 

transversals (1) 
Nombre total d’usuaris/àries: ---- ---- 30 

Nre. d’hores de formació del personal intern: ---- ---- 177 

Nre. d’hores de formació del personal extern: ---- ---- 0 



 

 

 
Projecte MARMI 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones ---- ---- 18 Gènere 
Homes ---- ---- 12 
De 15 a 25 anys ---- ---- 0 
De 26 a 35 anys ---- ---- 7 
De 36 a 45 anys ---- ---- 16 
De 46 a 55 anys ---- ---- 6 

Edat 

> de 55 anys ---- ---- 1 
De Vilanova i la Geltrú ---- ---- 30 

De la comarca  ---- ---- 0 Residència 
Fora de la comarca ---- ---- 0 

Nre. de persones emigrants     

Països àrabs/subsaharians ---- ---- 11 

Països de l’Europa de l’Est ---- ---- 3 

P. sud-americans i centreamer. ---- ---- 2 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ---- ---- 0 

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO ---- ---- 10 

De graduat a batxillerat/BUP/COU ---- ---- 5 

De diplomat a llicenciat ---- ---- 0 
Estudis 

Estudis d’altres països ---- ---- 14 

 



 

 

 

4 Projecte Espais de Recerca de Feina en l’àmbit de l’orientació 
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/226/2014, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2014. 
 
 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
Projecte destinat a persones aturades de qualsevol 
edat que tinguin un objectiu laboral definit i que 
tinguin coneixements d’informàtica. Combina 
formació amb cerca de feina i assessorament 
individualitzat  

---- X X 

 
Nombre total d’usuaris/àries: ---- 111 200 

Nre. d’hores de formació del personal 
intern: ---- 8 ---- 

Nre. d’hores de formació del personal 
extern: ---- ---- ---- 

Percentatge d’Inserció: ---- 32,221 % 33,09% 

 

                                                 
1 La memòria de l’any anterior tenia una errada en aquesta dada, ara ja, corregida 



 

 

Projecte Espais de Recerca de Feina en l’àmbit de l’orientació 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones ---- 64 90 Gènere 
Homes ---- 47 110 
De 15 a 25 anys ---- 2 5 
De 26 a 35 anys ---- 12 35 
De 36 a 45 anys ---- 33 85 
De 46 a 55 anys ---- 50 58 

Edat 

> de 55 anys ---- 14 17 
De Vilanova i la Geltrú ---- 65 139 

De la comarca  ---- 111 61 Residència 
Fora de la comarca ---- 0 0 

Nre. de persones emigrants  ---- 15 29 

Països àrabs/subsaharians ---- 3 12 

Països de l’Europa de l’Est ---- 1 6 

P. sud-americans i centreamer. ---- 11 10 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ---- 0 1 

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO ---- 61 100 

De graduat a batxillerat/BUP/COU ---- 20 24 

Cicles formatius/ FP ---- 11 27 

De diplomat a llicenciat ---- 4 13 

Estudis 

Estudis d’altres països ---- 15 33 



 

 

5 Projecte de Formació i Inserció (PFI) - Pla de Transició al Treball (PTT) (antics PQPI-PTT) 
Programes organitzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’IMET, 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
 2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 
Definició: 
Adreçats a joves (entre 16 i 21 anys d’edat) que no han 
obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) que tenen una finalitat formativa i 
professionalitzadora en un perfil professional concret. 
Els PFI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la 
qualificació i les oportunitats d’incorporació al món laboral i, 
alhora, una via que faciliti l’accés tant als Cicles Formatius 
de Grau Mitjà (CFGM), com a altres ofertes formatives. 

X X X 

Accions formatives:  

1. Auxiliar d’instal·lacions 
elèctriques, d’aigua i gas 

2. Auxiliar de fabricació 
mecànica i instal·lacions 
electrotècniques 

3. Auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips 
informàtics 

4. Auxiliar de vendes, oficina 
i atenció al públic 

5. Auxiliar d’activitats 
d’oficina i serveis 
administratius generals 

1. Auxiliar d’instal·lacions 
elèctriques, d’aigua i gas 

2. Auxiliar de fabricació mecànica 
i instal·lacions electrotècniques 

3. Auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips 
informàtics 

4. Auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic 

5. Auxiliar de pastisseria i fleca 

1. Auxiliar de muntatges 
d’instal·lacions elèctriques, 
d’aigua i gas 

2. Auxiliar de fabricació mecànica 
i instal·lacions electrotècniques 

3. Auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips 
informàtics 

4. Auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic 

Nombre total d’usuaris/àries: 54 50 332 

Nre. d’hores de formació del personal intern: 1.895 947 755 

Nre. d’hores de formació del personal extern: 860 1.190 800 

                                                 
2 El nombre d’usuaris en referència a l’any passat disminueix donat que el PFI autoritzat és amb persones amb discapacitat i donades les seves característiques està 
contemplat de manera separada 



 

 

 
Projecte de Formació i Inserció (PFI) - Pla de Transició al Treball (PTT) (antics PQPI-PTT) 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones 21 8 31 Gènere 
Homes 33 42 2 

     

Edat De 15 a 25 anys 54 50 33 
     

De Vilanova i la Geltrú 38 37 21 
De la comarca  15 11 10 Residència 
Fora de la comarca 1 2 2 

     

Nre. de persones emigrants  10 12 6 
     

Països àrabs/subsaharians 4 7 2 
Països de l’Europa de l’Est 2 2 1 
P. sud-americans i centreamerica 4 3 3 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 0 0 0 
     

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO 53 50 33 Estudis 
Estudis d’altres països 1 0 0 

 
 



 

 

6 Projecte de Formació i Inserció Adaptat (PFI Adaptat) 
 
Programes organitzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’IMET, 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
 
 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
Col·lectiu: Joves amb discapacitat intel·lectual entre 16 i 
21 anys (complerts l’any 2014) que no hagin obtingut el 
Graduat en ESO (Educació Secundària Obligatòria). 

---- ---- x 

Nre. d’accions formatives: ---- ---- 1 

Accions formatives: ---- ---- 
Auxiliar de comerç i atenció al 
públic 

 
Nombre total d’usuaris/àries: ---- ---- 9 

Nre. d’hores de formació del personal 
intern: ---- ---- 306 

Nre. d’hores de formació del personal 
extern: 

  461 

 



 

 

 
Projecte de Formació i Inserció Adaptat (PFI Adaptat) 

 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones ---- ---- 5 Gènere 
Homes ---- ---- 4 

     

Edat De 15 a 25 anys ---- ---- 9 
     

De Vilanova i la Geltrú ---- ---- 8 

De la comarca  ---- ---- 1 Residència 
Fora de la comarca ---- ---- 0 

     

Nre. de persones emigrants  ---- ---- 2 
     

Països àrabs/subsaharians ---- ---- 1 

Països de l’Europa de l’Est ---- ---- 1 

P. sud-americans i centreamer. ---- ---- 0 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ---- ---- 0 
     

Estudis Fins a Cert. escolar/Certificat ESO ---- ---- 9 

 



 

 

7 Projecte TIMOL- Treball inclusiu en el mercat ordinari laboral 
Projecte subvencionat segons ORDRE EMO/340/2014, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. 
 

 2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 
Definició: 
El Timol és un projecte que té com a propòsit la inclusió a 
l’empresa ordinària de persones amb alguna discapacitat 
intel·lectual, mitjançant la metodologia de treball amb suport. 

X x x 

Nre. d’accions formatives: ---- ---- 403 

Accions formatives: ---- ---- 

• Català i atenció al client (6) 
• Competències a la carta (11) 
• Competències laborals (1) 
• Competències socials  (1) 
• Informàtica - competències i recerca- (1)  
• Iniciació a l’anglès (3) 
• Manipulador d’aliments (3) 
• Recerca activa de feina (4) 
• Tècniques de recerca de feina (5) 
• Tutoria tot el grup (5) 

Nombre total d’usuaris/àries: ---- ---- 47 

Nre. d’hores dedicació grup per personal intern ---- ---- 199,5 

Nre. d’hores de pràctiques (formació pràctica) ---- ---- 867 

Nre. hores atencions individuals ---- ---- 783,5 

                                                 
3 No apareixen dades de les edicions anteriors donat que sempre es presentaven conjuntament amb les dades del projecte MATI donada les diferències dels dos projectes a 
partir d’aquest any es presentaran les dades disgregades. 



 

 

Projecte TIMOL- Treball inclusiu en el mercat ordinari laboral 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones ---- ---- 25 Gènere 
Homes ---- ---- 22 
De 15 a 25 anys ---- ---- 19 
De 26 a 35 anys ---- ---- 16 
De 36 a 45 anys ---- ---- 8 
De 46 a 55 anys ---- ---- 4 

Edat 

> de 55 anys ---- ---- 0 
De Vilanova i la Geltrú ---- ---- 22 

De la comarca  ---- ---- 25 Residència 
Fora de la comarca ---- ---- 0 

Nre. de persones emigrants  ---- ---- 3 

Països àrabs/subsaharians ---- ---- 2 

Països de l’Europa de l’Est ---- ---- 1 

P. sud-americans i centreamer. ---- ---- 0 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ---- ---- 0 

Fins a certificat escolar/certificat ESO ---- ---- 28 
De graduat a batxillerat/BUP/COU ---- ---- 16 
Cicles Formatius/FP ---- ---- 3 

Estudis 

Diplomatures/Llicenciatures ---- ---- 0 

 
 
 



 

 

8 Projecte MATÍ - OTL GARRAF 
 
Projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona com a dispositiu OTL en concepte de fons de prestació. 
 
 
 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
És un servei d’orientació i assessorament per a la 
inserció laboral adreçat a persones de la comarca del 
Garraf, que estan en tractament psicològic i/o 
psiquiàtric i que necessiten un recolzament 
especialitzat per accedir al mercat de treball. 

X X X 

Total de persones ateses  
1 juliol 2014- 30  juny 2015  

---- ---- 804 

Persones en fase d'inserció ---- ---- 33 

Percentatge de contractació (calculat 
nombre de contractes nous) 

---- ---- 60,60% 

 

                                                 
4 No apareixen dades de les edicions anteriors donat que sempre es presentaven conjuntament amb les dades del projecte TIMOL donada les diferències dels dos projectes a 
partir d’aquest any es presentaran les dades disgregades. 



 

 

Projecte MATÍ - OTL GARRAF 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Dones ---- ---- 41 Gènere 
Homes ---- ---- 39 
De 15 a 25 anys ---- ---- 13 
De 26 a 35 anys ---- ---- 25 
De 36 a 45 anys ---- ---- 25 
De 46 a 55 anys ---- ---- 15 

Edat 

> de 55 anys ---- ---- 2 
De Vilanova i la Geltrú ---- ---- 51 

De la comarca  ---- ---- 29 Residència 
Fora de la comarca ---- ---- 0 

Nre. de persones emigrants  ---- ---- 5 

Països àrabs/subsaharians ---- ---- 1 

Països de l’Europa de l’Est ---- ---- 1 

P. sud-americans i centreamer. ---- ---- 2 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països ---- ---- 1 

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO ---- ---- 56 

De graduat a batxillerat/BUP/COU ---- ---- 11 

Cicles Formatius/FP ---- ---- 9 

De diplomat a llicenciat ---- ---- 3 

Estudis 

Estudis d’altres països ---- ---- 1 

 



 

 

9 Projecte Emprenedoria 
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el 
programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria anticipada per a l’any 2015. 
 
 
 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
És un servei que ofereix suport a aquelles persones 
que tenen una idea empresarial i volen portar-la a 
terme. Amb els recursos materials i tècnics i 
l'assessorament per a desenvolupar-la i fer-la realitat. 
També és un punt de trobada amb altres persones 
emprenedores, amb les que podràs compartir 
experiències i opinions, el que t’ajudarà a millorar la 
viabilitat del teu projecte.  
Es treballa de forma coordinada amb el Servei 
d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf. 

x x x 

 
Nombre total d’usuaris/àries: 

236 246 266 

Nre. d’hores de formació del personal 
intern: 

25 21 24 

Nre. d’hores de formació del personal 
extern: 

47 69 49 

 



 

 

 
Projecte Emprenedoria 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones 133 128 105 Gènere 
Homes 103 118 161 

     

De 15 a 25 anys 14 5 17 
De 26 a 35 anys 50 39 57 
De 36 a 45 anys 78 63 98 
De 46 a 55 anys 60 39 73 
> de 55 anys 12 11 15 

Edat 

NS/NC 22 9 6 
     

De Vilanova i la Geltrú 156 109 183 

De la comarca  67 45 73 Residència 
Fora de la comarca 13 12 10 

     

Nre. de persones emigrants  23 16 34 
     

Països àrabs/subsaharians 3 3 7 
Països de l’Europa de l’Est 5 1 4 
P. sud-americans i centreamer. 12 8 17 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 3 4 6 
     

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO 7 8 21 
De graduat a batxillerat/BUP/COU 103 50 80 
Cicles Formatius/FP ---- 39 49 
De diplomat a llicenciat 76 53 99 
Estudis d’altres països 11 8 10 

Estudis 

NS/NC 39 8 7 



 

 

10 Projecte Intermediació (Club de la Feina / Borsa de Treball) 
 
Projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona 

 2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: L’objectiu principal és la intermediació entre 
l’oferta i la demanda de treball. Es fonamenta en: 
• Club de la Feina (CF): Espai dotat del recursos materials i 

tècnics necessaris per a què aquelles persones que tenen 
dificultats a l’hora de trobar feina, puguin iniciar un procés 
de recerca activa d’ocupació, de forma autònoma. 

• Borsa de Treball (BT): Mediar, de manera directa, entre 
l’oferta i la demanda laboral de la zona, a través de 
l’atenció individualitzada, tant a les empreses que volen 
cobrir llurs ofertes de treball, com a aquelles persones que 
busquem inserir-.se (o millorar la seva inserció) en el 
mercat laboral. 

X X X 

Nre. usuaris/àries del CF i BT (demand. treball): 3.5271 792 810 

Nre. total usuaris/àries de la BT (empreses): 105 72 132 

Nre. ofertes gestionades per la BT: 212 129 263 

Nre. llocs de treball ofertats per la BT: 218 216 415 

Nre. llocs de treball coberts per la BT: 90 44 93 

Taxa cobertura (llocs ofertats/llocs coberts): 42,28% 32,65% 22,41% 

 

1 A partir de març de 2013 les persones de la comarca del Garraf no residents a Vilanova i la Geltrú van passar a usar els serveis de llurs respectives poblacions. 



 

 

 
 
Projecte Intermediació (Club de la Feina / Borsa de Treball) 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones 1.709 411 389 Gènere 
Homes 1.818 381 421 

     

De 15 a 25 anys 392 145 176 
De 26 a 35 anys 909 196 166 
De 36 a 45 anys 1.145 242 260 
De 46 a 55 anys 872 179 160 

Edat 

> de 55 anys 209 30 48 
     

De Vilanova i la Geltrú 2.652 781 790 
De la comarca  863 11 16 Residència 
Fora de la comarca 12 0 4 

     

Nre. de persones emigrants  622 280 362 
     

Països àrabs/subsaharians 313 91 118 
Països de l’Europa de l’Est 75 18 24 
P. sud-americans i centreamer. 188 71 101 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 46 100 119 
     

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO 756 174 220 
De graduat a batxillerat/BUP/COU 1.733 370 366 
Cicles Formatius/FP ---- 69 110 
De diplomat a llicenciat 291 88 80 
Estudis d’altres països 747 91 34 

Estudis 

NS/NC 0 1 0 



 

 

11 Projecte Joves per l’Ocupació (JPO) 
 
Projecte subvencionat segons Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2014 i la convocatòria anticipada per a l’any 2015. 
 
 
 

2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
Programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil a Catalunya, adreçat a jover de 16 a 25 anys 
que no disposen del Graduat en ESO i a aquell/es que, 
malgrat l’han obtingut, no han continuat amb els estudis 
postobligatoris i han abandonat el sistema educatiu. 

X X X 

Nre. d’accions formatives: 6 3 5 

Accions formatives: 

• Auxiliar de comerç i reposició 
• Auxiliar de cuina 
• Auxiliar d’estètica 
• Auxiliar de forn i pastisseria 
• Auxiliar magatzem i reposició 
• Instal·lador/a de fibra òptica 

• Auxiliar de Comerç 
• Operacions bàsiques cuina 
• Auxiliar d’estètica 

• Activitats Auxiliars de 
Comerç 

• Operacions bàsiques cuina 
(2) 

• Auxiliar d’estètica 
• Polimantenidor/a d’edificis 

 
Nombre total d’usuaris/àries: 

101 50 85 

Nre. d’hores de formació del personal 
intern: 

377 103 316,5 

Nre. d’hores de formació del personal 
extern: 

1.773 755 1.355 

 



 

 

 
Projecte Joves per l’Ocupació (JPO) 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones 42 32 49 Gènere 
Homes 59 18 36 

     

De 15 a 25 anys 100 50 85 Edat 
De 26 a 35 anys 1 0 0 

     

De Vilanova i la Geltrú 62 50 65 
De la comarca  34 0 19 Residència 
Fora de la comarca 5 0 1 

     

Nre. de persones emigrants  13 17 17 
     

Països àrabs/subsaharians 10 10 12 
Països de l’Europa de l’Est 1 1 2 
P. sud-americans i centreamer. 2 5 3 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 0 1 0 
     

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO 67 39 58 
De graduat a batxillerat/BUP/COU 30 11 27 
Cicles Formatius/FP 1 0 0 
De diplomat a llicenciat 0 0 0 

Estudis 

Estudis d’altres països 3 0 0 

 



 

 

12 Projecte Formació Professional Ocupacional (FOAP) 
 

Projecte subvencionat segons Ordre EMO/314/2014, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que 
promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014 (FOAP 2014). 
 
 2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 

Definició: 
Accions de formació adreçades a l’obtenció de 
certificats de professionalitat. Cada certificat de 
professionalitat està regulat per un Reial Decret que 
especifica les unitats de competència que els composa, 
mòduls formatius i unitats formatives. 

X X X 

Nre. d’accions formatives: 13 12 19 

Accions formatives: 

• Activitats auxiliars de venda 
• Activitats auxiliars suport buc en 

port (2) 
• Activitats de venda 
• At. sociosan. pers. dep. inst. (2) 
• Prod. audiovis. multim. inter. 
• Gestió cble. i admtiva. auditoria 
• Gestió i control aprovis. (2) 
• Serveis de bar i cafeteria 
• Soldadura elèctrodes rev. i TIC 
• Tècnic/a de so 

• Anglès: gestió comercial 
• Gestió i control aprovis. 
• Activitats aux. de comerç (2) 
• Activitats de venda (2) 
• Oper. bàs. restaurant i bar 
• Servei de bar i cafeteria 
• Amarratge port i monoboies (2) 
• At. sociosanitària pers. dom. 
• At. sociosanitària pers. inst. 

• Gestió comptable i gestió admin 
per a auditoria 

• Serveis de bar i cafeteria  (2) 
• Gestió i control de l'aprov.  (2) 
• At. a pers. dep. en inst. (2) 
• Activitats auxiliars de comerç (2)  
• Activitats de venda  (2) 
• Soldadura elèctrodes rev. i TIG 
• Activ. aux. i de sup. buc en port 
• Op. bàsiques de rest. i bar (2) 
• Anglès: atenció al públic (4) 

Nombre total d’usuaris/àries: 207 226 295 

Nre. d’hores de formació del personal 
intern: 

1.152 1.174 521 

Nre. d’hores de formació del personal 
extern: 

4.590 4.040 5.922 

 



 

 

Projecte Formació Professional Ocupacional (FOAP) 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Dones 88 121 126 Gènere 
Homes 119 105 167 
De 15 a 25 anys 24 31 70 
De 26 a 35 anys 63 56 59 
De 36 a 45 anys 62 67 98 
De 46 a 55 anys 54 64 61 

Edat 

> de 55 anys 4 7 4 
De Vilanova i la Geltrú 148 179 225 

De la comarca  51 43 60 Residència 
Fora de la comarca 8 4 8 

Nre. de persones emigrants  16 30 45 

Països àrabs/subsaharians 1 7 20 

Països de l’Europa de l’Est 1 1 4 

P. sud-americans i centreamer. 13 19 20 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 1 3 1 

Fins a Cert. escolar/Certificat ESO 23 51 38 

De graduat a batxillerat/BUP/COU 139 133 125 

De diplomat a llicenciat 22 16 25 
Estudis 

Estudis d’altres països 23 26 38 

 



 

 

 
 
 
 
 

III. SERVEI D’AERONÀUTICA 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 Projecte Formació Bàsica de la Llicència de Manteniment d’Aeronaus 

 2012-2013 2013 - 2014 2014-2015 
Definició:  
Curs de Formació Bàsica de la 
Llicència de Manteniment d’Aeronaus. 

X X X 

 
Curs de manteniment d’avions 
amb motor de pistó  
(1 grup) (11 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (1r. curs)  
(2 grups) (22 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (1r. curs)  
(2 grups) (35 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (1r. curs)  
(2 grups) (31 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (2n. curs)  
(2 grups) (24 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (2n. curs)  
(2 grups) (65 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (2n. curs)  
(2 grups) (28 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (Repetidors)   
(35 alumnes) 

 Subcateg. B1.1 (Repetidors)   
(24 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (11 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses)  
(3 grups) (22 alumnes) 

Subcateg. B1.1 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (19 alumnes) 

 

   

Especialitats: 

Subcateg. B1.2 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (2 alumnes) 

Subcateg. B1.2 (Mòdul de 
pràctiques formatives en 
empreses) (1 alumne) 

 

Nombre total d’usuaris/àries: 111 114 91 

Nre. d’hores de formació del 
personal intern: 

7.717 2.170 2.123,5 

Nre. d’hores de formació del 
personal extern: 

740 1.708 651,5 

Nombre d’hores de formació 
pràctica: 

10.696 8.948 4.950 



 

 

 
Projecte Formació Bàsica de la Llicència de Manteniment d’Aeronaus 
 
 

Perfil usuaris/àries:  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Dones 3 3 3 Gènere 
Homes 108 111 88 
De 15 a 25 anys 87 92 65 
De 26 a 35 anys 16 19 22 
De 36 a 45 anys 8 3 4 
De 46 a 55 anys 0 0 0 

Edat 

> de 55 anys 0 0 0 
De Vilanova i la Geltrú 19 16 12 
De la comarca  4 5 4 Residència 
Fora de la comarca 88 93 75 

Nre. de persones emigrants 10 8 7 

Països àrabs/subsaharians 1 1 2 
Països de l’Europa de l’Est 1 0 0 
P. sud-americans i centreamer. 4 2 2 

Procedència de les persones 
emigrants 

Altres països 4 5 3 
Fins a Cert. escolar/Certificat 
ESO 0 21 16 

De graduat a 
batxillerat/BUP/COU 

107 91 73 

De diplomat a llicenciat 2 1 1 

Estudis 

Estudis d’altres països 2 1 1 

 



 

 

 

2 Empreses col·laboradores amb l’EFAV en el Mòdul de pràctiques formatives en empreses. Curs Acadèmic 2014-2015 
 

 

 

Nom de l’empresa Número d’alumnes 

BCP Aerotecnics, S.L. 2 

Clipper National Air, S.A. 2 

Flightline, S.L. 4 

Futurhangars, S.L. 1 

PAN AIR Líneas Aéreas, S.A. 2 

Ryanair Technics, S.A. 2 

Servitec Aircraft Maintenance, S.L. 1 

Total alumnes 14 
 

 

 

INSERCIÓ LABORAL d’un 88,89% Curs acadèmic 2014 – 2015 



 

 

 

 
 
 
 
 

IV. ÀMBIT DE GESTIÓ 
 
 
 
 
 
 



 

 

Projecte INFOIMET 
 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 
Definició:  
 
L’InfoImet és un servei d’atenció personalitzada a 
la ciutadania en relació als temes que són 
competència de l’IMET: Educació, Treball i 
Mecànica d’avions. 
 

X X X 

 
Nombre total d’atencions: 
 

12.694 10.704 11.286 

 
Nombre d’hores de dedicació del personal 
intern: 
 

4.109 1 4.725 2 4.971 

 
Nombre total de demandes: 
 

12.694 10.704 11.286 

Demandes relacionades amb l’Educació: 3.215 3.167 3.824 
Demandes rel. amb sol·licitud de formació: 3.519 4.228 3.603 
Demandes rel. amb recerca de feina i orientació: 5.470 2.352 2.061 
Demandes rel. amb creació d’empreses i ocupació: 36 21 12 
Altres demandes (inclou Atenció PAS i registre): 454 936  1.786 
 
1 Són les hores de dedicació de 3 persones l’any (cal tenir en compte que no hi estan incloses les hores que el personal de l’InfoImet dedica a la Recepció del 
centre). S’ha calculat tenint en compte que, a partir del 8 d’octubre de 2012, la jornada laboral és de 37,5 hores setmanals. 
2 Són les hores de dedicació de 3 persones l’any (tampoc s’hi inclouen les hores que el personal de l’InfoImet dedica a la Recepció del centre). S’ha calculat 
tenint en compte que la jornada laboral és de 37,5 hores setmanals. 



 

 

Es vota la proposta, 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 
   Abstencions: SOM VNG = 2 vots 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
  15. URBANISME. INADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA INSTÀNCIA 

PRESENTADA PER TERRENYS I ESTATGES S.L.U., SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, MITJANÇANT LA QUAL PRESENTA 
SOL·LICITUD D’ADVERTIMENT PER A EXPEDIENT 
D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI PREVIST A 
L’ARTICLE 114.1 TRLU.  (EXP. 20/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 23 de febrer de 2016 (registre d’entrada núm. 2016004616), el Sr. 
xxxxxxxxxx, en nom i representació de l’entitat TERRENYS I ESTATGES 
S.L.U., SOCIEDAD UNIPERSONAL, ha presentat instància mitjançant la qual 
sol·licita que es tingui per realitzat l’advertiment de l’article 114.1 del Decret 
1/2010, amb relació a les finques registrals núm. 37.701, 37.702, 37.703 i 
37.704, inscrites en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, de les 
quals ostenta la titularitat d’1/3 part indivisa sobre cada una d’elles. 

D’acord amb el referit escrit, totes aquestes finques estan incloses en l’àmbit 
de gestió PA-1, creat per la Modificació puntual del PGO de Vilanova i la 
Geltrú en l’àmbit del Nucli Antic. El Pla de Millora Urbana del Nucli Antic regula 
aquest àmbit i estableix com a sistema d’actuació el d’expropiació. Les finques 
estan qualificades com a Sistema d’Habitatge Dotacional Públic, clau HD, en 
virtut de la Modificació puntual del PGO per la creació del Sistema d’habitatge 
dotacional i concreció dels sòls d’equipaments als quals s’assigna aquesta 
qualificació. 

II.- Vist l’informe del Cap de Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient, el 
qual presenta el següent contingut literal: 

INFORME SOBRE EL SÒL D’EQUIPAMENT PÚBLIC SITUAT A LA FINCA 
NÚM. 6A DEL C/ SANTA ANNA, EN RELACIÓ A L’ADVERTIMENT D’INICI 
D’EXPEDIENT D’APREUAMENT FET PEL SR. xxxxxx, EN ESCRIT DE 
DATA 23/02/2016 NÚM. 2016004616. 

 
Vist l’escrit d’advertiment d’inici d’expedient d’apreuament fet pel Sr. 
xxxxxxxxxxxx, en representació de Terrenys i Estatges SLU, i analitzat el 



 

 

planejament i la legislació urbanística d’aplicació (PGOU i les seves 
modificacions, i TRLU), s’informa: 

1r.  Pel que fa al planejament 

1,- Que el PGO de Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament el 25/07/2001, 
qualificà com a Sistema d’Equipament col·lectiu (clau E) la finca núm. 6A del 
c/ Santa Anna, dins d’un àmbit específic AE de la subzona 3a Àrea Central, i 
així fou grafiat en el full 6E de la sèrie C: Reglamentació detallada S. Urbà i 
Urbanitzable, i al plànol B de la sèrie B: Estructura Orgànica del territori.  

2,- Que en data 11/03/2009 s’aprovà definitivament per la CTUB la 
Modificació puntual del PGO, per la que es creava el sistema d’habitatge 
dotacional públic (clau HD), incorporant amb aquesta nova qualificació, entre 
d’altres, la finca núm. 6A del c/ Santa Anna, fins llavors qualificada com a 
Sistema d’Equipament col·lectiu (clau E). En la definició del sistema 
d’habitatge dotacional públic (clau HD) de l’article 106 bis de la Normativa 
d’aquesta Modificació Puntual del PGO, es diu: Els sòls destinats a habitatge 
dotacional tenen el caràcter de sistema amb caràcter general. 

3,- Que en data 05/11/2009 s’aprovà definitivament per la CTUB la 
Modificació Puntual del PGO a l’àmbit del Nucli Antic  que, entre d’altres, 
delimitava l’àmbit corresponent al sistema d’Equipaments HD del c/ Santa 
Anna núm. 6A, més la resta de l’interior d’illa no edificada com a polígon 
d’actuació PA-1 (Santa Anna), mantenint la qualificació com a sistema 
d’habitatge dotacional públic (clau HD) l’àmbit anteriorment delimitat, i 
qualificant com a sistema d’Espais lliures (clau F) la resta del polígon. 

4,- Que en data 23/01/2012, el Ple de l’Ajuntament acordà la verificació del 
text refós del Pla de Millora Urbana del Nucli Antic  que, entre d’altres, 
incorpora el polígon d’actuació PA-1 (Santa Anna) amb la delimitació i 
determinacions normatives de la Modificació puntual del PGO a l’àmbit del 
Nucli Antic que, com s’indica a l’apartat anterior, s’aprovà definitivament per la 
CTUB en data 05/11/2009. 

2n. Pel que fa a legislació 

5,- Que l’article 34 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010), que 
defineix els sistemes urbanístics generals i locals, diu: 

1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament 
urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i 
per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és d'abast municipal o 
superior. Els sistemes urbanístics generals configuren l'estructura general del 
territori i determinen el desenvolupament urbà 

2. Integren els sistemes urbanístics locals els terrenys que el planejament 
urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i 
per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és un àmbit d'actuació de 
sòl urbà o de sòl urbanitzable o el conjunt de sòl urbà d'un municipi, d'acord 



 

 

amb el que estableixin, en aquest darrer cas, el pla d'ordenació urbanística 
municipal o el programa d'actuació urbanística municipal. 

3. El planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes urbanístics 
reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. El sistema 
urbanístic d’habitatges dotacionals públics comprèn les actuacions públiques 
d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de 
persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació, justificades en 
polítiques socials prèviament definides. Aquestes polítiques s'han 
d’especificar en la memòria social del planejament urbanístic. 

4. ...  
 
6,- Que l’article 114 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010), 
modificat per l’art.45 de la Llei 3/2012, relatiu a l’expedient expropiatori per 
ministeri de la Llei, diu: 

1. Un cop transcorreguts dos anys des que s’hagi exhaurit el termini establert 
pel programa d’actuació urbanística o de les actuacions que cal desenvolupar, 
o cinc anys des que hagi entrat en vigor el pla d’ordenació urbanística 
municipal, quan aquest no estableix el termini per a l’execució de l’actuació 
urbanística corresponent, si no s’ha iniciat el procediment d’expropiació dels 
terrenys reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut de les 
determinacions del pla d’ordenació urbanística municipal, hagin d’ésser 
necessàriament de titularitat pública i que no estiguin inclosos, a l’efecte de 
llur gestió, en un polígon d’actuació urbanística o en un sector de planejament 
urbanístic, els titulars dels béns poden advertir l’administració competent en la 
matèria de llur propòsit d’iniciar l’expedient d’apreuament. Si transcorren dos 
anys des de la formulació de l’advertiment i l’administració no hi ha donat 
resposta, els titulars dels béns poden presentar el full d’apreuament. 

2. Si l’administració que pertoqui no inicia l’expedient d’expropiació en el 
termini de dos anys posteriors a l’advertiment formulat de conformitat amb 
l’apartat 1, els titulars dels béns poden presentar el full d’apreuament 
corresponent, moment en què l’expedient d’expropiació s’inicia per ministeri 
de la llei i al qual s’entén referida llur valoració. Si transcorren tres mesos 
sense que l’administració accepti la valoració, els titulars dels béns es poden 
adreçar al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just, la 
resolució del qual exhaureix la via administrativa. Un cop determinat el preu 
just, s’ha de pagar la quantitat que resulti en el termini màxim de sis mesos. 
Aquesta quantitat merita interessos per demora a favor de la persona 
expropiada des del moment en què hagi transcorregut el termini esmentat i 
fins que s’hagi pagat. 

3. Les determinacions d’aquest article s’apliquen també en el cas de terrenys 
inclosos en polígons d’actuació urbanística o en sectors de planejament 
urbanístic en què el sistema d’actuació sigui el d’expropiació. 

4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 no s’aplica a: 

a) Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o com a sòl urbanitzable 
no delimitat. 



 

 

b) Els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat, si es dediquen a 
l’explotació agrícola, ramadera, forestal o cinegètica o, en general, a activitats 
pròpies de llur naturalesa rústica i compatibles amb la classificació i l’afectació 
esmentades fins a l’execució de les determinacions del planejament 
urbanístic. 

c) Els terrenys sobre els quals s’ha obtingut l’autorització per a l’ús o l’obra 
provisionals, d’acord amb l’article 53. 

d) Els terrenys on hi hagi construccions o instal·lacions en ús o susceptibles 
d’ésser utilitzades, sia per a ús propi o per a obtenir-ne un rendiment 
econòmic. 

e) Els terrenys reservats per a sistemes generals que han d’ésser 
executats mitjançant el projecte sectorial pertinent. 

5. ... 
 
Conseqüentment, vist que: 
 
1r. El PGO de Vilanova i la Geltrú incorporà el Sistema d’Equipament 
col·lectiu (clau E) la finca núm. 6A del c/ Santa Anna al plànol B de la sèrie B: 
Estructura Orgànica del territori. 

2n. Que la Modificació puntual del PGO, per la que es creà el sistema 
d’habitatge dotacional públic (clau HD), incorporant la finca núm. 6A del c/ 
Santa Anna, determina que Els sòls destinats a habitatge dotacional tenen 
el caràcter de sistema amb caràcter general. 

3r. Que l’article 34 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010), que 
defineix els sistemes urbanístics generals i locals, diu: 

1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el 
planejament urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments 
comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és d'abast 
municipal o superior. Els sistemes urbanístics generals configuren 
l'estructura general del territori i determinen el desenvolupament urbà. 

3. El planejament urbanístic general pot preveure com a sistemes 
urbanístics reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals 
públics. El sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics comprèn 
les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els 
requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats 
d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament 
definides. Aquestes polítiques s'han d’especificar en la memòria social del 
planejament urbanístic. 

Hom conclou que el sistema d’Equipaments HD del c/ Santa Anna núm. 6 té 
el caràcter de Sistema general. 

Per tot el qual, i tenint en compte l’apartat 4 de l’article 114. del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, que exclou del procediment d’iniciació de l’expedient 



 

 

expropiatori per ministeri de la Llei els terrenys reservats per a sistemes 
generals que han d’ésser executats mitjançant el projecte sectorial 
pertinent, es considera que no procedeix l’acceptació d’aquest advertiment 
d’inici d’expedient d’apreuament. 

De la qual cosa s’informa als efectes de donar resposta a l’escrit 
d’advertiment d’inici d’expedient d’apreuament fet pel sr. xxxxxxxxxxx, en 
representació de Terrenys i Estatges SLU, sotmetent aquestes conclusions al 
superior criteri de raonaments jurídics més fonamentats”. 

 

III.- D’altra banda, a l’informe del Cap dels Serveis Jurídics i Administratius 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient figuren les següents consideracions: 

El vigent Pla Local d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú aprovat 
definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament de data 1 de juliol de 2013 i 
d’accés públic al web municipal 
(http://www.vilanova.cat/html/tema/urbanisme_i_habitatge/pla_hab.html), es 
configura com el document de referència en les polítiques d’habitatge del 
municipi per als propers anys, amb una programació de les actuacions per al 
sexenni 2013-2018, condicionada a la pròpia evolució del sector i de 
l’economia en general, revisable per una comissió gestora del Pla que 
determinarà les possibilitats reals d’anar afrontant cada actuació en funció 
dels pressupostos municipals que s’aprovin cada any.  

Dins el Programa d’actuació 2013-2018 (volum II del Pla), a l’apartat 3 dels 
Objectius específics es contempla “Preveure una oferta suficient 
d’habitatges dotacionals”, on entre els diferents sistemes d’habitatges 
dotacionals aprovats en el PGOU de Vilanova i la Geltrú es preveuen 
inicialment 14 habitatges respecte al sistema general dotacional del carrer 
Santa Anna, i s’especifica que el desenvolupament d’aquestes promocions 
quedarà condicionat a la constatació de les necessitats reals d’aquesta 
tipologia d’habitatge entre la ciutadania i a la possibilitat de trobar finançament 
per a portar-les a terme. 

Per a aconseguir aquests objectius, el Pla contempla un seguit de línies 
estratègiques i uns eixos d’actuació. La promoció d’habitatges dotacionals 
s’inclou dins l’Eix 3 (promoció d’habitatge). Cada instrument d’actuació es 
concreta en un fitxa, on s’especifica cadascun dels aspectes que recull aquest 
instrument en funció dels diferents eixos d’actuació, corresponent la promoció 
d’habitatges dotacionals del carrer Santa Anna a la Fitxa núm. 3, codi 3.1.2. 
En aquesta fitxa, apartat “Contingut” es diu el següent: 

“Promoció de 14 habitatges dotacionals destinats a gent gran/ gent jove 
i altres col·lectius amb necessitats especials en matèria d’habitatge 
segons la definició de l’art. 3 de la LDH. 



 

 

En funció de la conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH 
cercarà recursos per poder impulsar la promoció d’aquests habitatges 
dotacionals a través d’una concessió administrativa.         

L’actuació comprèn totes les operacions jurídiques i tècniques que 
implica la promoció i construcció d’habitatges un cop està disponible el 
sòl del sistema urbanístic d’habitatges dotacionals. En funció de la 
conjuntura d’aquest sexenni, el grup motor del PLH cercarà recursos per 
poder impulsar la promoció d’aquests habitatges dotacionals a través de 
concertació público-privada.” 

I a l’apartat “Programació” de l’esmentada Fitxa, figura el següent: 

“Inici a partir de 2016. Serà la Comissió impulsora del PLH qui valorarà 
l’oportunitat d’iniciar aquesta actuació. Prèviament caldrà prioritzar 
entre els sòls qualificats com a sistema d’habitatges dotacionals 
públics.” 

 
Aquest Pla equival, doncs, al projecte sectorial pertinent referit a l’apartat e) 
del punt 4t de l’article 114 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la seva redacció donada per l’article 
45 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de l’esmentat text refós. 
En conseqüència, l’expropiació d’aquestes finques, qualificades com a 
sistema general d’habitatge dotacional públic, queda condicionada per 
l’establert en aquest Pla Local d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú, als efectes 
de la seva programació i execució, i per tant no li són d’aplicació els apartats 
1, 2 i 3 de l’article 114 TRLUC, relatius a la iniciació d’un expedient 
expropiatori per ministeri de la llei, de conformitat amb l’excepció prevista a la 
lletra e) de l’apartat 4t d’aquest mateix article.     

Fonaments de dret 

1.- Article 34, apartats 1 i 3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

2.- Article 114, apartat 4t lletra e) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la seva redacció donada per 
l’article 45 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació de l’esmentat text 
refós.  

3.- Article 3.4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai 
Urbà, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 



 

 

“PRIMER. Inadmetre a tràmit la instància presentada en data 23 de febrer de 
2016 (registre d’entrada núm. 2016004616) pel Sr. xxxxxxxx, en nom i 
representació de l’entitat TERRENYS I ESTATGES S.L.U., SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, mitjançant la qual sol·licita que es tingui per realitzat 
l’advertiment de l’article 114.1 del Decret 1/2010, amb relació a les finques 
registrals núm. 37.701, 37.702, 37.703 i 37.704, inscrites en el Registre de la 
Propietat de Vilanova i la Geltrú, per tractar-se d’un supòsit exclòs del tràmit 
expropiatori per ministeri de la Llei, previst a l’article 114 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de 
conformitat amb l’apartat 4t lletra e) d’aquest mateix article, en la seva 
redacció donada per l’article 45 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació de l’esmentat text refós.  

Tot això a la vista dels informes del cap del Servei d’Urbanisme i del cap dels 
Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme, incorporats a l’expedient i 
ressenyats a la part expositiva del present acord, així com a l’empara dels 
fonaments de dret que figuren en dita part expositiva. 

SEGON. Notificar aquest acord al Sr. xxxxxxxxxx, en nom i representació de 
l’entitat TERRENYS I ESTATGES S.L.U., SOCIEDAD UNIPERSONAL.  

TERCER. 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 què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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 amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4) i PP (1) = 16 vots 
   Abstencions: CUP (5), C’s (2) i SOM VNG (2) = 9 vots 

 
 
  16. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL 

NOU PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES (PLA 
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC).  (EXP. 29/2016-AMB) 

 
Relació de fets  
 

1. La nova cimera de París sobre el Canvi Climàtic celebrada del 30 de 
novembre a l’11 de desembre de 2015 ha comportat nous reptes 
davant el canvi climàtic. 

 
2. El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, del qual l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú és un dels municipis signants, compromet a tots els municipis 
signants a elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible  
(PAES), amb un programa d’accions que permetin la reducció de més 
d’un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del 
municipi abans del 2020. 

 
3. En data 5 d’octubre de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla 

local d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)  de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i també va acordar donar continuïtat al Pacte 
d’Alcaldes, amb l’elaboració dels informes bianuals per a l’avaluació, 
control i verificació dels objectius del Pacte. 

 
4. La redacció del Pla local d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 

estableix que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a 
reduir com a mínim 52.732,25 tones de CO2 l’any 2020, que 
representa el 20,27% d’emissions de l’any base (2005). 

 
5. En aquests moments l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un dels 

seixanta-nou municipis que durant l’any 2015 ha fet un seguiment de 
les emissions de GEH. 

 
6. A partir de les dades extretes de l’informe de seguiment del PAES 

elaborat l’any 2015 s’observa que respecte el 2012 hi ha hagut una 
disminució dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) del 25%. 



 

 

 
7. Els responsables del Pacte d’Alcaldes a nivell europeu ja han 

recomanat als municipis signataris la necessitat de desenvolupar plans 
d’acció contra el canvi climàtic. Segons els experts de l’IPCC 
(Intergovernmental Panel of Climate Change) el canvi climàtic és una 
realitat i ja se’n poden constatar els impactes. Un dels objectius dels 
responsables a nivell europeu del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses va ser 
fusionar a l’octubre de 2015 la mitigació amb l’adaptació. 

 
8. Per treballar la lluita contra el canvi climàtic es poden seguir dues 

estratègies: la primera seria mantenir l’objectiu 20/20/20, que no 
suposa cap canvi respecte a la situació actual. En aquest cas 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desenvoluparà les actuacions 
necessàries per assolir a l’any 2020 una reducció de més d’un 20% de 
les emissions de GEH al nostre municipi. La segona opció o estratègia 
consisteix en fixar com a nous objectius 40/30, és a dir, aconseguir 
reduir en més d’un 40% les emissions d’efecte hivernacle fins el 2030. 

 
9. El nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia Sostenible 

i el Clima inclou també el compromís que el municipi estableixi 
mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.  

 
10. El Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic haurà d’avaluar els possibles 

riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per a 
determinar les mesures d’adaptació prioritàries. Això comportarà la 
redacció de diversos estudis com seria l’avaluació dels efectes de 
l’increment del nivell del mar, l’afectació de l’augment de les 
temperatures a la salut de les persones, els períodes de sequera, 
increment dels incendis forestals, de les inundacions, etc. 

 
11. El document derivat de l’adhesió al nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 

és el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El 
termini per a la redacció del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic (PAESC) 
és de dos anys a partir de la signatura del Nou Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses. 

 
12. Aquells municipis que es vulguin adherir a aquesta iniciativa hauran de 

realitzar els següents tràmits: 
 

• El Ple haurà de renovar i aprovar la proposta de resolució per a 
l’adhesió a la iniciativa europea Alcaldes per l’adaptació al canvi 
climàtic de la Direcció General d’Acció pel Clima de la Comissió 
Europea. 



 

 

• Caldrà ampliar les actuacions previstes al Pla d’Energia 
Sostenible (PAES) 

• Sol·licitar mitjançant el Pla de Catàleg de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2016 un ajut tècnic per a la redacció del Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic del municipi de Vilanova i la Geltrú.  

• Necessitat de treball transversal entre diferents departaments i/o 
organismes municipals: Medi Ambient, Urbanisme, Mobilitat, 
Protecció Civil, Companyia d’Aigües, etc. 

 
13. Els municipis que s’adhereixin tenen de termini per fer-ho fins el 31 de 

desembre de 2022. Atès que els nous documents d’adhesió encara no 
estan disponibles, és vàlid un acord del Ple municipal ratificant els 
nous objectius del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. 

 
Fonaments de dret 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim 
local, i els art. 66.1 i 66.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i d’acord amb l’informe 
tècnic emès al respecte, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i 
Espai Urbà aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar l’adhesió al Nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a 
l’Energia Sostenible i el Clima i la redacció d’un Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’ajut tècnic del Pla de Catàleg 
de 2016 per a la redacció del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
TERCER. Notificar el present acord al president de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i a l’òrgan representant del Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses a nivell europeu. 
 
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 el 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 (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). 

 
 
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 

 
  17. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTIVACIÓ DEL CONSELL 

MUNICIPAL DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 
68/2016-DES) 

 
Relació de fets 
 
1.- Atès l’interès i la preocupació pel port de la ciutat, han estat una constant 
històrica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tot i que és la Generalitat de 
Catalunya qui, a través de Ports de la Generalitat, té les competències legals 
sobre l’equipament. 
 
2.- Vist l’acord que es va adoptar per unanimitat en sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de data 13 de desembre de 1999, al respecte de constituir el 
Consell Municipal del Port com un òrgan de participació ciutadana, que 
conegués i opinés sobre totes aquelles qüestions que afectaven al port de la 
nostra ciutat, amb la participació dels diferents grups municipals de la ciutat i 
els acords del Ple en sessió extraordinària de data 31 de juliol de 2000 i 6 de 
novembre de 2000, pels que es va aprovar la creació del Consell Municipal del 
Port de Vilanova i la Geltrú i el nomenament dels seus membres en 
representació dels diferents grups municipals, les entitats i institucions com la 
comissió permanent amb una periodicitat de reunions trimestral. 



 

 

 
3.- Atès que de conformitat amb la disposició addicional segona de les 
disposicions generals aprovades en el seu dia pel Ple de la Corporació, el 
Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú establia que aquest quedaria 
dissolt i sense efecte després d’un any d’inactivitat continuada. 
 
4.- Vista la conveniència de reactivar el Consell Municipal del Port, com a 
espai de debat i d’aportacions de les entitats i organismes vinculats a aquesta 
infraestructura, per tal de millorar-ne el dinamisme econòmic i incrementar 
l’activitat, considerant necessària la seva recuperació que permeti incidir de 
forma positiva en la gestió del port, aportant suggeriments i propostes 
argumentades, donant resposta a la moció per dinamitzar l’activitat del port de 
Vilanova i la Geltrú com un dels motors del creixement econòmic de la ciutat, 
aprovada per aquest Ajuntament en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament 
de data 2 de novembre de 2015. 
 
5.- Vist que el funcionament del Consell estava regulat per les Disposicions 
Generals que han de ser objecte de revisió davant el temps transcorregut 
sense activitat del mateix. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Reglament Orgànic Municipal, aprovat al Ple de 2 de novembre de 2008, 
amb les modificacions aprovades pel Ple del dia 10 de març de 2014. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR la reactivació del CONSELL MUNICIPAL DEL PORT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, procedint a la iniciació dels tràmits 
d’actualització dels estatuts originaris i posterior nomenament dels membres 
del Consell. 
 
SEGON. Facultar l’Alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
executar el present acord. 
 
TERCER. 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 què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART. 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.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (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). 

 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

  18. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDESSA NÚM. 1833, DE 7.03.2016, D’AVOCACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL SR. GERARD FIGUERAS I ALBÀ. (EXP. 
81/2016-SEC) 

 
Es DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldessa núm. 
1833-2016, de 7 de març de 2016, i que transcrit literalment és el següent: 
 

“DECRET DE L’ALCALDESSA 
AVOCACIÓ COMPETÈNCIES GERARD FIGUERAS ALBÀ 

 
Relació de fets 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de 13 de juliol de 2015 es van delegar les 
atribucions relatives a l’àmbit funcional de la Regidoria de Promoció 



 

 

Econòmica i Projecció Exterior a favor del Sr. GERARD MARTÍ FIGUERAS I 
ALBÀ. 
 
Atès que el passat dia 20 de febrer de 2016, el Sr. Gerard Figueras va 
presentar la seva renúncia com a regidor d’aquest Ajuntament i que, tot i que 
no serà efectiva fins el proper Ple del dia 7 de març, es considera adient 
l’avocació de les seves atribucions en aquesta Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Procedir a l’AVOCACIÓ de les atribucions conferides al Sr. 
GERARD FIGUERAS ALBÀ pel Decret de l’Alcaldia de 13 de juliol de 2015, 
amb número d’expedient 211/2015-SEC. 
 
SEGON. Donar trasllat d’aquest Decret a l’interessat, així com ordenar la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte al Ple i als 
portaveus dels grups municipals.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquest Decret. 

 
 
  19. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDESSA NÚM. 2214, DE 10.03.2016, D’AMPLIACIÓ DELS 
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (EXP. 151/2015-
SEC) 
 

Es dóna compte del decret de l’Alcaldia núm. 2214-2016, de 10 de març de 
2016, i que transcrit literalment diu el següent: 
 

“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
En data 16 de juny de 2015 es van nomenar els membres de la Junta de 
Govern Local per Decret d’aquesta Alcaldia, que fins ara han estat cinc i que 
corresponen als regidors i regidores que són tinents d’alcalde. 
 
Per tal que hi pugui haver quòrum en les sessions de la Junta de Govern 
Local s’ha cregut convenient augmentar el nombre de membres a set, que no 
superen el terç del nombre legal de membres de la Corporació. 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1. Article 23 de la Llei reguladora de les bases del règim local, de 4 d'abril de 
1985. 
2. Article 52 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
“PRIMER. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, 
estarà integrada per SET (7) regidors/ores, nombre no superior al terç del 
nombre legal de membres de la Corporació, els quals s’indiquen a 
continuació: 
 

Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, primer tinent d’alcalde 
Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO, segona tinenta d’alcalde 
Sra. TERESA LLORENS I CARBONELL, tercera tinenta d’alcalde 
Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA, quarta tinenta d’alcalde 
Sr. GERARD LLOBET I SÁNCHEZ, cinquè tinent d’alcalde 
Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
Sra. GISELA VARGAS REYES 

 
SEGON. D'aquest Decret se'n donarà compte en el proper Ple de 
l'Ajuntament, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província." 

 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquest Decret. 

 
 
 20. HISENDA. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE 

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 DE L’AJUNTAMENT I 
ORGANISMES AUTÒNOMS.  (EXP. 2/2016-INT) 
 

Relació de fets 
 
Atès que el dia 23 de març de 2016 l’alcaldessa va signar el Decret 
d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i dels Organismes 
Autònoms Locals Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) i de Patrimoni 
Víctor Balaguer. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposa l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 



 

 

 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de la corporació del Decret de l’alcaldessa de 23 
de març de 2016, que es transcriu literalment a continuació: 
 

“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
1. En data 21 de març de 2016 s’ha realitzat el tancament definitiu de la 
comptabilitat i s’ha confeccionat la liquidació del pressupost corresponent a 
l’exercici 2015 de l’Ajuntament i els seus OOAA, d’acord amb l’ORDRE 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció per al 
model normal de comptabilitat local (ICAL 2013). 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 191, apartat 3, del RDL2/2004, Text refós de la Llei d’hisendes 
locals, em confereix l’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’entitat i 
dels seus OOAA, previ informe de la Intervenció. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i dels seus OOAA, corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb les 
dades següents: 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Deutors per ingressos de l'exercici corrent  10.140.799,80 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats  20.603.954,52 
Deutors per operacions no pressupostàries           388.880,00 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament  -5.813.643,84 
Ingressos pendents d'aplicació        -118.986,71 
Total deutors a finals de l'exercici  25.201.003,77 
 
Creditors per despeses de l'exercici corrent 17.400.303,35 
Creditors per despeses d'exercicis tancats      1.891.935,65 
Creditors per operacions no pressupostàries 11.374.802,34 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació                  -5.749,90 
Total creditors a finals de l'exercici  30.661.291,44 
 
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici   4.738.494,31 



 

 

Romanent líquid de tresoreria        -721.793,36 
Romanent per a despeses amb finançament afectat      -542.385,62 
Romanent disponible per a despeses generals         -1.264.178,98 
 
O.A. IMET Institut Municipal d’Educació i Treball 
Deutors per ingressos de l'exercici corrent   1.209.662,35 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats      952.391,29 
Deutors per operacions no pressupostàries    -0,02 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament     0,00 
Ingressos pendents d'aplicació                0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 2.162.053,62 
 
Creditors per despeses de l'exercici corrent 1.134.526,87 
Creditors per despeses d'exercicis tancats       20.791,04 
Creditors per operacions no pressupostàries    968.417,35 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació      0,00 
Total creditors a finals de l'exercici  2.123.735,26 
 
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici      23.177,69 
Romanent líquid de tresoreria       61.496,05 
Romanent per a despeses amb finançament afectat     0,00 
Romanent disponible per a despeses generals       61.496,05 
 
O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer 
 
Deutors per ingressos de l'exercici corrent     160.972,54 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats     101.925,54 
Deutors per operacions no pressupostàries      14.506,54 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament     0,00 
Ingressos pendents d'aplicació      0,00 
Total deutors a finals de l'exercici     277.404,62 
 
Creditors per despeses de l'exercici corrent       77.396,15 
Creditors per despeses d'exercicis tancats        57.004,33 
Creditors per operacions no pressupostàries        26.848,53 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació       0,00 
Total creditors a finals de l'exercici      161.249,01 
 
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici       49.709,33 
Romanent líquid de tresoreria      165.864,94 
Romanent per a despeses amb finançament afectat      0,00 
Romanent disponible per a despeses generals      165.864,94 

 



 

 

SEGON. Tenir en compte l’informe de la Intervenció municipal en relació amb 
el compliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER. Donar compte d’aquesta aprovació al Ple Municipal en la primera 
sessió que celebri, de conformitat amb el que estableixen els articles 193.4 de 
la TRLRHL i 90.2 del RD 500/90. 
 
QUART. 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.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquest Decret. 

 
 

  21. SALUT. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA REGIDORA 
DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS I SALUT DE 15.03.2016, EN 
RELACIÓ AMB L’ADHESIÓ AL PROJECTE “NO PUC 
ESPERAR”. (EXP. 11/2016-SAL) 

 
Relació de fets 
 
En data 15 de març de 2016, mitjançant Decret de la regidora delegada es va 
aprovar l’adhesió al Projecte “NO PUC ESPERAR” i que literalment diu: 
 

“Relació de fets 
 
El projecte NO PUC ESPERAR, està adreçat a totes aquelles persones que per algun 
problema mèdic, necessiten utilitzar urgentment un lavabo: pacients amb malaltia 
inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), pacients ostomitzats per 
qualsevol circumstància, pacients colectomitzats parcialment o totalment i pacients 
intervinguts de càncer de recte.  
 
NO PUC ESPERAR és un projecte de l’Associació de malalts de Crohn i colitis 
ulcerosa de Catalunya (ACCU) i la Unitat de malaltia inflamatòria Intestinal de 
l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona i compta amb el suport del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
 
Un dels problemes que més angoixa i preocupa a aquests pacients és la necessitat 
contínua, i a vegades imprevisible, d’anar al bany. Algunes persones veuen minvada 



 

 

la seva qualitat de vida per aquesta situació que fa que els costi sortir de casa o fer 
vida social per por a no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Per tant, 
el projecte té com a objectiu, millorar la qualitat de vida dels pacients, procurant-los 
un accés ràpid i gratuït als lavabos en els llocs on els necessitin. Les persones 
afectades per alguna de les malalties citades, podran tenir una targeta identificativa 
que els permetrà l’accés lliure. 
 
Tot i que els lavabos dels equipaments públics són gratuïts i accessibles: museus, 
biblioteques, centres cívics, equipaments esportius, etc..., és important fer visible a 
tota la ciutadania que amb l’adhesió dels equipaments municipals al projecte NO PUC 
ESPERAR, per una banda es consciencia la societat sobre les malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i Colitis ulcerosa) i per altra es dóna suport a les 
necessitats de les persones afectades per aquests tipus de malalties.  
 
Al projecte s’hi han adherit els següents equipaments municipals:  
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Plaça de la Vila, 8 
Auditori Municipal Eduard Toldrà Carrer d'Olesa de Bonesvalls, 8 
Biblioteca Municipal Armand Cardona 
Torrandell Carrer de Menéndez y Pelayo, 15-17 
Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà Plaça de la Vila, 13 
Biblioteca Víctor Balaguer Carrer de Narcís Monturiol, 2 
Can Pahissa Rambla de la Pau, 44 
Casa de Cultura Plaça de la Vila, 11 
Castell de la Geltrú Plaça de Font i Gumà, 1 
Centre Cívic i Esportiu La Collada - Els Sis 
Camins Carrer de la Turbina, 19 

Centre Cívic La Geltrú Pl. Associació d'Alumnes Obrers, 1 
Centre Cívic La Sardana Carrer de Josep Anselm Clavé, 74 
Centre Cívic Mar Passeig Marítim, 73 
Centre Cívic Molí de Vent Carrer de l'Aigua, 203-205 
Centre Cívic Sant Joan Jardins de Francesc Macià, s/n 

Centre Cívic Tacó Av. de Vilafranca del Penedès, 26 
Centre d'art contemporani LA SALA Carrer de Joaquim Mir, 12 
Centre Esportiu Municipal Isaac Gálvez Ronda Ibèrica, 66 
Complex Municipal de Futbol Rambla de Sant Jordi, s/n 
EBASP Llevant. EBASP Ponent Plaça d'Enric Cristòfol Ricart, 12 
Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat Carrer de l'Escorxador, 4 
Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAID) Plaça de les Casernes, 8 
Esportiu la Piscina. Centre Municipal 
d'Esport i Salut Carrer de Josep Coroleu, 82 

Gimnàs del Pavelló Municipal d'Esports Plaça de les Casernes, s/n 
IMET 
Institut Municipal d'Educació i Treball Carrer de la Unió, 81-87 
Mercat de Mar Carrer de la Llibertat, 137 



 

 

Mercat del Centre Plaça de Soler i Carbonell, s/n 
Molí de Mar Pujada del Far de Sant Cristòfol, 12 
Neàpolis. Espai de la tecnologia i les idees Rambla de l'Exposició, 59-69 
Parc del Garraf  
(Complex Esportiu Municipal) Ronda Ibèrica, 60 
Pavelló Municipal d'Esports Plaça de les Casernes, s/n 
Peixateria Vella Carrer de la Unió, 5 
Pista Annexa CEM Isaac Gàlvez Ronda Ibèrica, 66 
Pistes d'atletisme i poliesportives Ronda Ibèrica, 58 
Pistes Poliesportives Parc de Ribes Roges, s/n 

Regidoria de Serveis Socials i Salut C/ del Marquesat de Marianao, 2 
Teatre Principal Rambla Principal, 2B 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei de Salut Pública. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut de les facultats atorgades per delegació de l’Alcaldia realitzada per Decret 
de 13 de juliol de 2015 a favor de la regidora de Serveis Socials i Salut. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Adherir-nos al projecte “NO PUC ESPERAR”. 
 
SEGON. Notificar a tots els equipaments municipals abans esmentats l’adhesió a 
aquest projecte. 
 
TERCER. Notificar a l’Associació de malalts de Crohn i colitis ulcerosa de Catalunya 
(ACCU), a la Unitat de malaltia inflamatòria Intestinal de l’Hospital Universitari Josep 
Trueta de Girona i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Donar compte en el proper Ple municipal. 
 
CINQUÈ. 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. 
 



 

 

SISÈ. 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.” 
 
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 de l’adhesió al projecte “NO PUC 
ESPERAR”. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquest Decret. 
 
 

MOCIONS 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

  22. MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL 
DELS FONS PROCEDENTS DEL 0’7% DE L’IRPF. 

 
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació 
de serveis sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten 
un valor afegit que, per la seva naturalesa civil, han ajudat històricament a 
innovar i a generar noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La 
seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació social, 
comunitària i no mercantil, ha generat una confiança ciutadana vers un teixit 
assistencial de primer ordre en àmbits on l’Administració no arriba 
directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen a Catalunya un 
esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les situacions 
de vulnerabilitat social que pateixen. 
 
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya 
ha manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 
0,7% per a programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li 



 

 

atorga la Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el 
transcurs dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació 
estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només en rep anualment el 
14% en forma de programes socials que tenen lloc en territori de Catalunya. 
Això significa que el conjunt d’entitats catalanes deixa de rebre aquest any un 
total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i oportunitats per als 
nostres conciutadans més vulnerables. 
 
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional 
havien dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i 
distribuir aquestes subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats 
Autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal Suprem ha 
desestimat un recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya 
contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment estatal de fons a 
les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del Tribunal 
Suprem 610/2016, de 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències 
anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó 
a la Generalitat en aquest tema. 
 
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 
3.000 entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que 
suposarà que una seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de 
la recepció de fons de l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució 
d’aquests ajuts a les entitats que siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que 
actuen només en l’àmbit local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a qui 
atenen.  
 
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en 
les darreres convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘”assistència social” 
de les bases de les subvencions per esquivar aquestes sentències 
desfavorables del Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el 
conjunt de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions es dediquen a 
l’assistència social, i que els projectes subvencionats tenen tots relació amb 
l’assistència social, una matèria de competència exclusiva de les Comunitats 
Autònomes. 
 
És per això que a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, de 17 de març 
de 2016, que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en 
què reclamava la gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a 



 

 

finalitats socials; així com el nou sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat 
que perjudica les entitats d’àmbit local i autonòmic, i donar suport a totes les 
accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa de les seves 
competències. 
 
SEGON. Manifestar el suport del Consistori a les entitats del tercer sector del 
municipi i de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la 
garantia dels drets socials. 
 
TERCER. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol, que 
perjudica directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic, i el 
greuge que suposa el fet que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 
25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només 
n’hagi rebut anualment el 14% en forma de programes socials al territori 
català. 
 
QUART.  Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya.” 
  
Es vota la moció, 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  
  Vots en contra: Francisco Álvarez (C’s) i PP (1) = 2 vots 
  Abstenció: Carmen Reina (C’s) = 1 vot 
 
 

 23. MOCIÓ PER A LA REDACCIÓ I PUBLICACIÓ DEL RETRAT 
JOAN VENTOSA I ROIG I PER A L’INICI DE PUBLICACIONS EN 
FORMAT DIGITAL. 

 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar la col·lecció Retrats, una sèrie 
de reculls biogràfics de petit format que a dia d’avui compta amb 38 exemplars 
publicats. L’objectiu bàsic d’aquesta col·lecció és distingir ciutadans i 
ciutadanes del municipi que hagin tingut una marcada rellevància o algun 
protagonisme especial en l'àmbit de la creació, la història, la vida social en 
general... i que per aquesta raó hagin contribuït a augmentar el prestigi de la 
ciutat. 
 
La publicació d’un exemplar és també un acte de reconeixement a la 
trajectòria personal o pública d’un personatge relacionat amb la nostra ciutat. 
Ja formen part d’aquesta col·lecció persones destacades com Joan Magrinyà, 



 

 

Eduard Toldrà, Albert Virella, Joan Lloveras, Manuel de Cabanyes, Teresa 
Mañé, Martí Torrents, Alexandre de Cabanyes, Armand Cardona, Leonora 
Milà, Antoni Urgellès, Enric Cristòfol Ricart, Joaquim Budesca, Teresa Basora, 
Francesc Macià, Josep Pers i Ricart, Francesc Xavier Lluch i Rafecas o 
Francesc Gumà i Ferran, entre altres. 
 
La publicació d’aquests retrats és la contribució a la memòria col·lectiva que 
des de l’Administració tenim el deure d’anar impulsant. Les dificultats 
econòmiques dels últim anys han significat l’eliminació de noves publicacions. 
Des de l’Administració, la contribució a la creació de coneixement no pot 
veure’s minvada i és per això necessari estudiar la possibilitat de poder fer 
publicacions en altres formats, especialment el digital. 
 
En aquest, adoptant la demanda que des de l’Institut d’Estudis Penedesencs 
s’ha realitzat en els últims anys a la Comissió de la Memòria Històrica d’aquest 
Ajuntament, cal dur a terme la redacció i publicació d’un nou exemplar de la 
col·lecció Retrats dedicat a la figura de Joan Ventosa i Roig. Un personatge 
que fou destacat en el món del cooperativisme nacional i internacional, 
vicepresident de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, alcalde de Vilanova i la 
Geltrú que el 14 d’abril del 1931 va proclamar la República Catalana des del 
balcó d’aquest ajuntament i conseller d’Economia i Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
És per això que, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Estudiar la possibilitat de publicar nous exemplars de la col·lecció 
Retrats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en nous formats, especialment 
en format de llibre digital. 
 
SEGON. Encarregar la redacció d’un nou exemplar de la col·lecció Retrats 
dedicada al personatge Joan Ventosa i Roig i publicar-lo. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord de Ple a la Comissió de la Memòria 
Històrica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM 
      VNG (2) i PP (1) = 23 vots 
   Vots en contra:  C’s = 2 vots 



 

 

 
   

Grup Municipal de C’s 
 

 24. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA VIA PÚBLICA. 
 

La seguridad del tráfico en la red de calles y avenidas de Vilanova y la Geltrú 
debería ser el objetivo básico que presida la actuación de la Regiduría de Vía 
Pública. 
 
En determinados tramos y puntos singulares de esta red se requiere una 
velocidad reducida o una especial atención en la conducción, y para ello se 
hace uso de la señalización vial, para lograr que en esos tramos el conductor 
reduzca la velocidad, utilizando los badenes o reductores de velocidad. 
 
Muchos badenes son molestos, incluso cuando se pasan a una velocidad 
legal, dañando la suspensión y otros componentes del vehículo a medio plazo. 
Además de resultar extremadamente perjudiciales para el trasporte público, 
ambulancias y vehículos de extinción de incendios. 
 
Según la reforma del reglamento de circulación de 2003, en su artículo 5.2 
dice: "los resaltos serán legales siempre que cumplan la regulación básica 
establecida por el Ministerio de Fomento". 
 
Desde este momento todos los badenes o resaltos que no se ajusten a la 
normativa serán considerados "Obstáculos en la calzada" y estarán 
prohibidos. 
 
En Noviembre de 2010 entró en vigor la nueva normativa sobre instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta (orden 3053/2008). 
 
Los reductores de velocidad son de dos tipos: el paso peatonal sobre elevado 
y los de "lomo de asno".  Los pasos peatonales sobre elevados deben estar 
formados por una plataforma de estructura trapezoidal hecha de hormigón o 
material asfáltico, con una altura de unos 10 centímetros como máximo y con 
una longitud máxima de 4 metros. Las rampas de subida y bajada de cada 
lado tendrán entre 1 y 2,5 metros, según sea el límite de velocidad de la zona. 
 
Los llamados "lomo de asno" serán una estructura semicircular, fijada o 
construída sobre la calzada, y con una altura máxima de 6 centímetros y 4 
metros de longitud. 
 
Por todo lo expuesto pedimos la corrección de esta anomalía, que además 
hace perder el principio de autoridad a los responsables locales, ya que no se 



 

 

puede pedir al ciudadano que cumpla la ley cuando ellos no la aplican 
correctamente. 
 
Por todo esto el Grupo de Ciutadans de VNG propone los siguientes 
              

ACUERDOS: 
 

“PRIMERO. Prestar especial atención a las vías de circulación de nuestro 
municipio con el fin de lograr la conciliación entre el peatón y los vehículos. 
 
SEGUNDO. Instar al consistorio a adecuar los “Obstáculos en la calzada” para 
que cumplan con la normativa de tráfico, buscando la seguridad y la fluidez 
del trafico rodado.” 
 
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), SOM 
       VNG (2) i PP (1) = 20 vots 
   Abstencions:   CUP = 5 vots 
 
El text aprovat és el següent:  
 
La seguridad del tráfico en la red de calles y avenidas de Vilanova y la Geltrú 
debería ser el objetivo básico que presida la actuación de la Regiduría de Vía 
Pública. 
 
En determinados tramos y puntos singulares de esta red se requiere una 
velocidad reducida o una especial atención en la conducción, y para ello se 
hace uso de la señalización vial, para lograr que en esos tramos el conductor 
reduzca la velocidad, utilizando los badenes o reductores de velocidad. 
 
Muchos badenes son molestos, incluso cuando se pasan a una velocidad 
legal, dañando la suspensión y otros componentes del vehículo a medio plazo. 
Además de resultar extremadamente perjudiciales para el trasporte público, 
ambulancias y vehículos de extinción de incendios. 
 
Según la reforma del reglamento de circulación de 2003, en su artículo 5.2 
dice: "los resaltos serán legales siempre que cumplan la regulación básica 
establecida por el Ministerio de Fomento". 
 
Desde este momento todos los badenes o resaltos que no se ajusten a la 
normativa serán considerados "Obstáculos en la calzada" y estarán 
prohibidos. 



 

 

 
En Noviembre de 2010 entró en vigor la nueva normativa sobre instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta (orden 3053/2008). 
 
Los reductores de velocidad son de dos tipos: el paso peatonal sobre elevado 
y los de "lomo de asno".  Los pasos peatonales sobre elevados deben estar 
formados por una plataforma de estructura trapezoidal hecha de hormigón o 
material asfáltico, con una altura de unos 10 centímetros como máximo y con 
una longitud máxima de 4 metros. Las rampas de subida y bajada de cada 
lado tendrán entre 1 y 2,5 metros, según sea el límite de velocidad de la zona. 
 
Los llamados "lomo de asno" serán una estructura semicircular, fijada o 
construida sobre la calzada, y con una altura máxima de 6 centímetros y 4 
metros de longitud. 
 
Por todo lo expuesto pedimos la corrección de esta anomalía, que además 
hace perder el principio de autoridad a los responsables locales, ya que no se 
puede pedir al ciudadano que cumpla la ley cuando ellos no la aplican 
correctamente. 
 
Por todo esto, a propuesta del Grupo de Ciutadans de VNG, este Pleno del 
Ayuntamiento               

ACUERDA: 
 
“PRIMERO. Prestar especial atención a las vías de circulación de nuestro 
municipio con el fin de lograr la conciliación entre el peatón y los vehículos. 
 
SEGUNDO. Pedir al gobierno municipal que prepare una revisión de la 
Ordenanza municipal de circulación que regule la adecuación de los 
obstáculos en la calzada.” 
 

 
 25. MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE ANTIJIHADISTA. 

 
De todos es conocido el terror que causa ISIS -Estado Islámico-, y el 
terrorismo yihadista en general, tanto en Europa como en los países árabes. A 
pesar de que no nos hace falta recordar los atentados de Madrid, Londres, 
París y el último perpetrado en Bruselas, no debemos de olvidar que el 
terrorismo islámico también causa miles de muertes en los países de origen 
de estas organizaciones terroristas.  
 
El Pacto Anti-yihadista firmado en 2015 por un gran número de 
organizaciones políticas de nuestro país, busca la erradicación de estos 
movimientos que causan terror en todo nuestro planeta, es un acuerdo para 



 

 

afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el 
terrorismo. 
 
Entre los principales puntos de este pacto encontramos: 
 

� Modificación del Código Penal para redefinir el delito de terrorismo y 
recoger las «nuevas amenazas». Se persigue la captación y el 
adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso 
de las redes sociales e Internet a estos efectos, el envío de 
combatientes, las conexiones con las redes de facilitación de 
terroristas, la financiación de las organizaciones terroristas, el papel de 
los retornados y los denominados «lobos solitarios» 

 
� Acordar que a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les 

será siempre aplicable la «máxima pena privativa de libertad» 
 
� El impulso de las reformas legislativas necesarias para reforzar el 

marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Cuerpos de Seguridad 
ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de 
terrorismo. 

 
� Mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo. 
 
� Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar 

más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de 
inteligencia. 

 
� Poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de 

cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de 
racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia 
respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas. 

 
� Promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones 

internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, 
cooperación y sanción penal contra el terrorismo. 

 
Debemos de recordar que quien nos está coartando los derechos 
fundamentales y las libertades públicas reconocidas en nuestra Constitución 
de 1978, como son: Derecho a la vida, Libertad ideológica y religiosa, Derecho 
a la libertad personal, Derecho a la intimidad, Libertad de residencia y 
circulación, Libertad de expresión, Derecho de reunión, etc., son aquellos que 
están causando el terror y la muerte, tanto en nuestras sociedades europeas 



 

 

como en los países de creación de estos grupos terroristas. No debemos 
quedarnos de brazos cruzados viendo como merman nuestra voluntad y 
hacen desaparecer lo que tanto nos ha costado construir desde la II Guerra 
Mundial.   
 
Por todo esto el Grupo de Ciutadans de VNG propone los siguientes 
              

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Instar al compromiso de los grupos políticos del consistorio para 
mostrar el apoyo a todas las víctimas causadas por el terrorismo. 
 
SEGUNDO. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de VNG al Pacto Antiyihadista 
y realizar todas las acciones necesarias para contribuir a que éste tenga 
efecto en nuestra población. 
 
TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al Presidente de las Cortes 
Generales, a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, al resto de miembros 
de la Mesa de ambas cortes y a los presidentes de todos los grupos, tanto de 
las Cortes Generales como del Parlamento de Cataluña.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 8 vots 
  Vots en contra: CiU (6), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 17 vots 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG, amb el suport de la CUP 
 

 26. MOCIÓ PER LA LLIBERTAT D’ALFONSO FERNÁNDEZ ORTEGA 
I DE CONDEMNA A LA REPRESSIÓ DE LA PROTESTA. 

 
L'actual crisi econòmica que per desgràcia recorre les nostres taules, llars i 
carrers, juntament amb els continus escàndols de corrupció d'alguns polítics i 
alts càrrecs de l'administració, unit a les abusives retallades socials, salarials, 
educatives, sanitàries, de drets, les males pràctiques (quan no frau) de la 
banca i tot el conjunt de tensions, han suposat una presa de consciència de la 
població, un rebuig profund a la deriva moral, social i econòmica a la qual ens 
dirigíem, a dir “Ja n'hi ha prou de tant abús!”. Aquest nou moviment s'ha 
traduït als nostres carrers en un vigorós augment de l'activisme participatiu 
directe i de les seves reivindicacions, exigint un gir en les polítiques 
econòmiques i socials. 
 



 

 

La reacció del Govern davant tals circumstàncies ha estat fer oïdes sordes a 
aquests missatges en contra de l'empobriment de la població, dirigint, sense 
escrúpols, les polítiques més injustes cap als més desfavorits. Davant de 
l’allau de protestes l’estratègia simplement ha consistit a intentar doblegar, fer 
callar, amenaçar, criminalitzar i reprimir qualsevol protesta o mobilitzacions, no 
ha tingut cap objecció a fer por als participants amb identificacions, multes i 
detencions indiscriminades, assetjar els nostres drets i l'essència de l'exercici 
de les nostres llibertats. L’aparició de l’anomenada “Llei Mordassa” en aquest 
període respon a aquesta realitat: en el moment que apareix més tensió social 
per polítiques injustes, més repressió es pretén cap a la protesta. 
 
Hi ha infinitat d’exemples.  Avui portem a col·lació el cas d’un jove afectat per 
aquestes polítiques repressives: Alfonso Fernández Ortega, també conegut 
com Alfon. Va ser detingut en la VAGA GENERAL EUROPEA del 14 de 
novembre de 2012, quan es dirigia al piquet informatiu unitari del seu barri, 
Vallecas. És detingut per la Policia per, presumptament, portar una motxilla 
amb explosius, amb la qual pretenia causar danys a objectes o persones. Ell 
al·lega que no portava aquella motxilla en el moment de la seva detenció i que 
els mateixos policies la van portar per incriminar-lo. Durant la detenció, 
denuncia nombroses irregularitats i negació del seu dret de defensa, i durant 
la seva estança a presó es queixa del tracte que se li fa com un delinqüent 
d’alta perillositat, ja que va ser considerat un pres FIES, és a dir, sotmès a un 
règim penitenciari molt estricte, i que alguns treballs consideren proper a la 
tortura (amb privació sensorial, monotonia estimular i pèrdua de contrast amb 
la realitat). Val a dir que aquest règim està planificat per als casos de 
terrorisme i en aquest cas s’ha activat contra un jove que es dirigia a una 
manifestació legalment convocada. 
  
Alfon es troba en l'actualitat a la presó, complint una condemna de 4 anys amb 
l'acarnissament i agreujant d'haver-lo etiquetat el Ministeri de l'Interior com a 
FIES. En el judici no es va presentar cap prova incriminatòria demostrada, la 
sentència es va basar només en la “veracitat” del testimoni dels policies que el 
van detenir, malgrat les seves innombrables contradiccions, obviant la resta 
de testimonis de la part defensora i on es va eclipsar la presumpció 
d'innocència. 
 
Davant d’un altre cas on les sentències judicials semblen posicionaments 
polítics, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
”PRIMER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mostra el seu rebuig absolut a 
la criminalització dels moviments socials i mostra el seu respecte al dret 



 

 

democràtic a la protesta i a les vagues i accions exercides cada dia per milers 
de persones per tot el territori.  
 
SEGON. Sol·licitar a l’autoritat competent la immediata LLIBERTAT 
INCONDICIONAL del condemnat Alfonso Fernández Ortega. 
 
TERCER. Mentre es produeix aquesta resolució de posada en llibertat per 
l'autoritat competent, retirada del règim FIES al condemnat. 
 
QUART. L'obertura d'una recerca interna en el Ministeri de l'Interior sobre els 
procediments realitzats sobre els fets i, si en conseqüència fos oportú, l'inici 
del procediment sancionador de qui correspongui. 
 
CINQUÈ. La revisió per part del Ministeri de Justícia de la condemna. 
 
SISÈ. Traslladar aquest acord a les diferents entitats, organismes i 
administracions a les que pugui interessar. 
 
SETÈ. Donar trasllat de l’acord del Ple municipal al Govern de l’Estat, al 
Ministeri de l’Interior, al Ministeri de Justícia i a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.” 
 
 
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 vots 
   Abstencions: CiU (6), PSC (5) i PP (1) = 12 vots 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

 27. MOCIÓ DE SUPORT A L’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA DE LES 
FAMÍLIES A LES PROVES DE TERCER I DE SISÈ DE PRIMÀRIA 
PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA DE LA 
QUALITAT EDUCATIVA. 
 

El 9 de desembre de 2013 es va aprovar la Llei Orgànica per a la Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMQE). Aquesta llei és la setena llei orgànica educativa 
d’ençà de l’adveniment de la democràcia a Espanya i va ser aprovada en 
solitari pel Partit Popular, sense un debat polític ni científic previ i sense el 
suport de cap altra formació política.  
 



 

 

Quines eren les dues raons adduïdes pel govern estatal per dur a terme una 
reforma integral del sistema educatiu? El fracàs o abandonament escolar i el 
baix nivell educatiu. L’abandonament escolar i els mals resultats del sistema 
educatiu espanyol en algunes avaluacions internacionals, com PISA, eren, 
segons ells, fets evidents. Tanmateix, els estudis especialitzats demostraven 
que aquests mals resultats del sistema espanyol podien atribuir-se clarament 
a l’avorriment i l’absència d’interès de l’alumnat davant d’una escola amb un 
model pedagògic academicista i obsolet. 
 
El govern del Partit Popular va optar per implementar una sèrie d’innovacions 
que lluny de solucionar les causes profundes del fracàs del sistema, el que fan 
és perpetuar la desmotivació a través del seu model pedagògic conservador. 
L’exministre d’Educació José Ignacio Wert va basar la nova llei en dos eixos 
bàsics:  

- els continguts memorístics, dirigits i tancats;  
- el model d’ensenyament tradicional i directiu.  
 

Sota aquest model es trobava un marc ètic profundament conservador i 
centralista que pretenia, a més, introduir els preceptes del neoliberalisme 
econòmic en el moll de l’ós de la societat, és a dir, en el nostre sistema 
educatiu. 
 
Les proves externes estandarditzades són una eina fonamental per a fer 
funcionar la LOMQE i per a poder controlar, desgastar i justificar decisions 
polítiques per produir canvi. Les proves de tercer i de sisè condicionen el 
funcionament de l’escola pública i també la concertada en benefici dels 
interessos del partit que va aprovar la Llei. L’única manera de fer visible el 
nostre rebuig i la nostra protesta és la mobilització i l’objecció.  
 

1. Les proves externes previstes a la LOMQE serveixen per 
mercantilitzar l’educació  

 
Per fer competir unes escoles amb les altres cal comparar-les d’acord amb 
uns estàndards comuns. Les proves externes són precisament aquests 
estàndards que no entenen de contextos socioeconòmics ni projectes de 
centre específics. Avaluen uns resultats que no tenen perquè coincidir amb els 
objectius dels centres. Simplement calculen la mitjana de les notes assolides 
pels alumnes i posen nota a tot el centre. És llavors quan esdevenen 
l’instrument primordial per submergir l’educació dins la lògica mercantil de la 
competència: el resultat de les proves, que per llei es fan públiques, serveix 
per classificar els centres, establir rànquings i, en conseqüència, promoure la 
competència entre persones i escoles. Emmascarades com a proves de 
diagnòstic, el seu objectiu és, en realitat, classificar i assignar valor de mercat 
a cada escola. Treure bona puntuació servirà per aconseguir alumnes, 



 

 

aconseguir recursos, destacar en els diferents mercats escolars i submergir 
l’educació (els centres, els mestres, els alumnes) en una cultura competitiva i 
mercantil.  
 
La competència pot ser el motor de l’economia, però mai hauria de ser-ho de 
l’educació. 
 
Hi ha molts altres fonaments prioritaris sobre els quals construir l’educació:  la 
curiositat, la motivació, la creativitat, el desig de conèixer i descobrir, la 
socialització, la convivència...  
 

2. Les proves externes serveixen per precaritzar i desprestigiar la 
funció docent 

 
La LOMQE introdueix el funcionament competitiu i de premi/càstig a tots els 
nivells. No se n’escapen ni mestres ni professors, que cada cop veuen més 
precaritzada la seva situació laboral amb el creixement dels interinatges, el 
naixement de les places contingents i la supressió lenta però imparable de les 
places fixes. 
 
Mestres i professors es veuen forçats a moure’s en un entorn de competició, 
relacions de poder i incentius econòmics que distorsionen el sentit últim de la 
seva feina i vocació: l’educació dels nostres fills. Les proves externes, 
novament, són l’eina per posar nota de manera absolutament reduccionista a 
la tasca dels docents que de cop es veuen treballant en un sistema de gestió 
de resultats i rendició de comptes més proper a l’empresa que a l’escola.  

 
3. Les proves externes serveixen per centralitzar l’ensenyament 

 
La LOMQE és una llei molt intrusiva que ha desenvolupat les matèries i 
l’organització de les assignatures amb un grau de precisió que no és propi 
d’una llei. Es re-centralitza el currículum, el Ministeri d’Educació dicta el 50% 
de tot el contingut curricular, deixant poc marge a les comunitats autònomes. 
Recordem que, en matèria d’educació, tot i ser competència compartida amb 
l’Estat, a aquest només s’atribueix la fixació de les bases o principis i es 
reserva per a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament legislatiu i la 
fixació de polítiques pròpies. Però a més de condicionar i controlar el 
currículum, les proves externes estandarditzades imposades per 
l’administració central determinaran què ensenyen els nostres docents i com 
ho ensenyen: amb la implementació d’aquests exàmens, es prioritzarà 
l’ensinistrament dels alumnes cap a les proves, i tercer i sisè de primària es 
convertiran en cursos on es focalitzi l’esforç en superar proves tipus test 
estandarditzades, obviant tot allò que tingui a veure amb promoure habilitats 
de desenvolupament de pensament crític, indagació, innovació, reflexió, 



 

 

avaluació i aprenentatge autònom, treball en equip i cooperació, etc. Davant 
els exàmens Wert, comunitats autònomes i escoles tenen poc marge de 
maniobra a l’hora de desenvolupar currículums propis. En definitiva, les proves 
acaben condicionant el currículum i limitant l’autonomia pedagògica.  
 

4. Les proves externes serveixen per tornar a una educació 
academicista 

  
Les proves externes de la LOMCE retornen l’educació a un model conductista 
que té com a motor d’aprenentatge, no pas la curiositat i les ganes d’aprendre, 
sinó en la motivació extrínseca de superació d’exàmens, revàlides i notes. La 
focalització en les motivacions extrínseques contribueix a enfortir l’avorriment i 
la falta d’interès real de l’alumnat per aprendre de manera significativa, 
rellevant i creativa.  
 
Simplement “s’aprèn” per a superar obstacles. Això no només va en detriment 
de quina és la millor manera d’aprendre significativament, tal com vénen 
demostrant el constructivisme i les ciències cognitives des de fa dècades, sinó 
que el model conductista de la LOMQE i les seves proves externes contribueix 
a l’avorriment i la falta de motivació de l’alumnat, una de les principals causes 
del fracàs del nostre sistema educatiu. 
 
Per altra part, les proves externes es focalitzen en dues o tres assignatures i 
deixen de banda les competències, els processos d’aprenentatge, les 
dinàmiques de grup, etc. Suposen el retorn a una educació basada en 
l’acumulació de continguts i forcen a mestres i escoles a reconduir 
l’ensenyament cap a aquesta línia pedagògica clarament regressiva de 
currículum tancat, basat només en continguts i academicista. Les proves 
externes es converteixen així en instruments per neutralitzar altres models 
d’escola i arraconen els projectes educatius innovadors, cada cop més 
sol·licitats. 
 

5. Les proves externes serveixen per inhabilitar el model d’immersió 
lingüística en català 

  
Si bé el model lingüístic és competència de cada comunitat autònoma, la 
LOMQE assalta directament aquesta competència i imposa el model de 
llengua familiar a l’única comunitat, Catalunya, que havia assolit un 
reconeixement i consens social majoritari gràcies al model universal 
d’immersió lingüística. La regulació en normes de desenvolupament de la 
LOMQE (en concret, RD 1058/2015, de 20 de novembre) de les proves 
externes de sisè apunta directament contra aquest model i les competències 
que Catalunya té en matèria de política lingüística, ja que de facto obliguen a 
fer les proves en les dues llengües. 



 

 

 
Catalunya ha aplicat el model universal de la immersió lingüística amb un èxit 
indiscutible pel que fa a la inclusió social, el nivell acadèmic (els alumnes 
acaben coneixent català i castellà per igual) i la pluralitat cultural.  
 

6. Les proves externes serveixen per augmentar les desigualtats sota 
la bandera de l’estandardització 

  
Les proves externes esdevenen mecanismes de separació i selecció de 
l’alumnat en edats primerenques. Atès que són proves estandarditzades, que 
no tenen en compte les peculiaritats socioeconòmiques i geogràfiques de 
cada centre, ni la situació personal de cada alumne, les proves esdevenen 
instruments de classificació i segregació de l’alumnat. Són elles les que 
ajuden a determinar l’accés a les diferents vies diversificadores de l’educació 
secundària, com ara la FP Bàsica, i es carreguen, per tant, la garantia d’una 
educació obligatòria universal per a totes les persones, independentment de la 
seva situació personal i socioeconòmica. 
 
Mentre que a països com Finlàndia és pràcticament a l’edat de les proves de 
tercer quan comença l’escolarització, sempre inclusiva, per contra, amb les 
proves Wert és als 8 anys quan ja s’inicia la voluntat de cribatge prematur dels 
alumnes “menys competents” i s’apunta cap a la separació precoç entre 
“alumnes bons” i “dolents” menystenint, recordem-ho, la situació personal i 
socioeconòmica de cada alumne, ja que es tracta de proves estandarditzades 
idèntiques per a tots els alumnes.  
 

7. Les proves externes ataquen el model d’Escola inclusiva 
 
L’educació inclusiva exigeix a la societat que eduqui als seus infants en el 
respecte a la diversitat, necessitats i aptituds, característiques i expectatives 
d’aprenentatge de tots els alumnes; posa èmfasi en el que la diversitat aporta: 
la inclusió no beneficia únicament a l’alumnat amb diversitat, sinó a tots els 
alumnes. 
 
El sistema educatiu ha de vetllar per la qualitat i l’equitat de l’alumnat, però el 
foment de la competitivitat, tal i com es recull en la LOMQE, ens allunyen molt 
de la igualtat i el respecte a la diversitat, per fomentar la divergència i la 
segregació de l’alumnat que, tot i tenir suficient capacitat, no assoleix el 
rendiment acadèmic esperat quan aquest es valora en base a conceptes com 
“èxit”, “fracàs” o “competitivitat”. 
 

8. Les proves externes de la LOMQE NO són avaluacions 
  



 

 

Malgrat que es parli de proves diagnòstiques o avaluacions, les proves de 3r i 
6è de primària no són avaluacions, són exàmens clàssics i academicistes de 
llengua, matemàtiques i ciències (a sisè). No avaluen ni competències, ni 
processos, ni causes, ni possibles millores. No pretenen conèixer l’estat 
d’aspectes específics de l’aprenentatge dels alumnes, sobretot dificultats, 
maduració, motivació, etc. Ni, en el cas de dificultats, n’investiguen les causes 
i ajusten els ajuts pedagògics que necessitin. Tampoc són avaluacions 
integrades en el procés educatiu que, mitjançant un coneixement com més 
exacte millor de l’alumne en tots els aspectes de la seva personalitat i una 
informació ajustada sobre el procés educatiu i sobre els factors personals que 
hi incideixen, tenen l’objectiu d’aconseguir la millora contínua d’aquest procés.  
 
Si bé l’avaluació hauria de ser una anàlisi profunda dels processos 
d’aprenentatge dels alumnes, del mestratge dels professors i del funcionament 
de cada centre, les proves de 3r o 6è de primària simplement són exàmens 
clàssics i academicistes. Només es fan als alumnes individualment. Res de 
dinàmiques de grup i treball en equip, res a nivell de mestres i res a nivell 
d’escola. No analitzen ni avaluen, simplement posen nota. 
  
Per altra part, les proves no estan lligades ni a programes ni a partides 
pressupostàries. Es desconeixen les mesures ordinàries i extraordinàries 
previstes de cara al recolzament de l’alumnat i el professorat en cas que els 
resultats de les proves resultin desfavorables. No hi ha diners explícitament 
destinats a aquesta fi. De fet, els darrers anys han estat marcats per una 
política clara de desinversió en educació. Unes proves com les de tercer i sisè 
de primària acompanyades de la política de desinversió en educació que ha 
marcat els darrers anys de govern palesen que no existeix la intenció de 
canvis i millores sinó de filtratges i reduccions.  
 

9. Hi ha avaluacions alternatives a les proves externes de la LOMQE 
  
Des de fa anys la renovació pedagògica ha arribat també a l’avaluació. 
Existeixen un munt de projectes, recerques i experiències d’avaluació 
innovadora i qualitativa que, lluny de reduir el diagnòstic a una categoria, 
numèrica o verbal, per a facilitar la comparació, la classificació i la selecció 
dels individus, el que fa és realitzar un procés complex i el més complert 
possible i flexible de diagnòstic, descripció i interpretació del desenvolupament 
dels individus (alumnes, mestres i professors) i les institucions. 
  
L’avaluació formativa i formadora, l’autoavaluació, la co-avaluació, l’avaluació 
comunitària... les noves tendències en l’avaluació pedagògica són molt més 
enriquidores, interessants i eficients que els exàmens finalistes tradicionals. 
Cal exigir una renovació en l’avaluació educativa i aquesta demanda comença 



 

 

per rebutjar els exàmens externs de la LOMQE, absolutament simplistes i 
reduccionistes.  
 

10.  La construcció d’una nova educació 
  
L’objecció de consciència a la LOMQE no és destructiva sinó constructiva. La 
fem perquè volem construir una nova educació que es fonamenta en la 
democràcia, la tolerància, la igualtat d’oportunitats, la renovació pedagògica i 
la formació integral de les persones.  
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en Ple municipal es pronuncia 
contra la realització de les proves de tercer i sisè de primària previstes a la 
LOMQE a tots els centres de Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en Ple municipal manifesta el 
seu suport a la comunitat educativa de la ciutat en totes aquelles accions de 
caràcter reivindicatiu i pacífic i d’objecció de consciència a les proves de tercer 
i sisè previstes a la LOMQE. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en Ple Municipal demana el 
compliment del compromís de tots els partits polítics que van signar l’acord per 
derogar la LOMQE quan el Partit Popular deixés de tenir majoria absoluta al 
Congrés dels Diputats. 
 
QUART. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Departament d’Ensenyament, 
al Parlament de Catalunya i a la FAPAC.” 
 
Es vota la moció, 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 
 

 
Grup Municipal de la CUP 

 
 28. MOCIÓ PEL COMPLIMENT DE LA LLEI 24/2015, AMB ACCIONS 

ESPECÍFIQUES RELACIONADES AMB LA POBRESA 
ENERGÈTICA. 



 

 

 
Un dels efectes més greus d'aquesta estafa que han anomenat crisi és el que 
es coneix amb el concepte de Pobresa Energètica, que és la dificultat per 
pagar les factures d'aigua, llum i gas, i per mantenir la llar en una temperatura 
de confort. Es tracta d'un problema creixent que s'emmarca en el dret d'accés 
a un habitatge digne. Hem d'entendre que aquest dret no es tradueix només 
en l'accés a un sostre, sinó també als subministraments bàsics per viure-hi. És 
en aquest sentit que diem que el dret a l'aigua i a l'energia és un dret bàsic 
com l’educació, l’alimentació o la salut, que els poders públics han de garantir. 
 
La pobresa energètica és conseqüència de diversos factors: 
 

1. Les males condicions dels edificis i l'ús poc eficient de l'energia. 
2. La pujada continuada dels preus dels subministraments. 
3. La disminució de les rendes familiars. 

Si anem a les causes profundes, la pobresa energètica no és un problema 
simplement de manca de recursos sinó que està molt lligat a la política 
energètica i de l’aigua. Les privatitzacions, els oligopolis i la liberalització del 
mercat de l’energia ens han portat a una situació en la qual els serveis bàsics 
d’accés a l’aigua i a l’energia necessaris per a la supervivència es troben en 
mans de poques empreses privades que en controlen els preus i que poden 
privar-nos de l’accés a aquests serveis. 
 
Es dóna la particularitat que a l’Estat, la generació, la distribució i la 
comercialització de l’energia la fa la mateixa empresa (comprant-se-la a ella 
mateixa), sistema que els genera beneficis multimilionaris. 
 
Només a Catalunya, hi ha 320.000 famílies en situació de pobresa energètica 
(a Vilanova i la Geltrú, s’estima que en pateixen vora un miler de persones). A 
l’Estat espanyol es produeixen prop de dos milions de talls de llum, gas i aigua 
cada any, talls que precaritzen les condicions de vida de moltes famílies i 
creen una situació d’emergència social, i que afecten directament la salut de 
les persones. L’Estat espanyol és l’estat europeu on hi ha més mortalitat 
addicional a l’hivern, i la major part dels incendis que es produeixen dins les 
llars són ocasionats a l’hora d’intentar escalfar la casa amb sistemes 
rudimentaris. 
 
A Catalunya, l'any 2013, la Generalitat va modificar el Codi de Consum per tal 
d’evitar els talls de subministraments a famílies en situació de vulnerabilitat. 
Més recentment, el mes de juliol de 2015, el Parlament va aprovar per 
unanimitat la Llei 24/2015 d’emergència habitacional, a partir de la Iniciativa 
Legislativa Popular presentada per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la 
PAH. 



 

 

 
La Llei tenia per objectiu fer front a l’emergència social aplicant el principi de 
precaució als talls de subministrament: si abans era l’afectat el que havia de 
justificar a l’empresa subministradora que no podia pagar les factures, ara són 
les empreses les que, un cop s'ha produït l'impagament de dues factures, ha 
de demanar un informe a Serveis Socials sobre el seu client, i no pot tallar el 
subministrament fins que no es demostri que aquest no es troba en situació de 
vulnerabilitat. 
 
Tot i les bones intencions de la llei, cal que, des de les institucions, es treballi 
per fer-la complir en tots els seus punts. 
 
És per aquests motius que, des de la Candidatura d'Unitat Popular demanem 
l’aplicació immediata per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la Llei 
24/2015, pel que fa a la lluita contra la pobresa energètica, i proposem al Ple 
de l'Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Crear un punt d’informació únic, amb atenció telefònica i per correu 
electrònic, per informar sobre els drets de les persones en relació amb la Llei 
24/2015 i per assessorar en temes relacionats amb factures energètiques i 
d’aigua. 
 
SEGON. Realitzar una campanya d’informació massiva sobre la Llei 24/2015, 
abans de l’estiu de 2016, centrant-se a explicar els protocols per evitar talls de 
subministrament. 
 
TERCER. Arribar a acords amb totes les companyies comercialitzadores i 
distribuïdores de llum, gas i aigua perquè compleixin els protocols que preveu 
la Llei amb relació al pagament de les factures impagades. Aquests acords es 
formalitzaran abans del dia 30 de juny de 2016 i es faran públics. 
 
Els convenis amb les empreses han de regular el percentatge que cada actor 
ha d’assumir per cobrir les factures impagades de les persones que 
compleixin les condicions d’exclusió residencial segons la Llei 24/2015. En les 
negociacions, es farà la següent proposta de repartició: 
 

a) Persona afectada per l’impagament: assumiria un màxim equivalent al 
8% dels seus ingressos mensuals (aquest percentatge és una mica 
inferior al 10% dels ingressos, que és el llindar de pobresa considerat 
per l’European Anti Powerty Network, EAPN). 
 



 

 

b) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: assumiria el 25% de l’import de les 
factures, excloent-ne l’IVA.  
 

c) La resta de l’import seria assumit per les empreses comercialitzadores i 
distribuïdores. Les empreses comercialitzadores assumirien els termes 
corresponents al consum d’energia i aigua i l’IVA proporcional. Les 
empreses distribuïdores de gas i electricitat assumirien la resta de 
l’import, incloent-hi els peatges d’accés, els impostos relacionats amb el 
sistema elèctric i de gas i els costos de lloguer dels equips de mesura, 
així com l’IVA proporcional. 

 
QUART. Fer que els fons públics provinents de la Generalitat o els 
pressupostos que habiliti l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per lluitar contra 
la pobresa energètica es destinin a la posada en pràctica d’una sèrie de 
mesures complementàries, com ara la realització de tallers sobre factures 
energètiques i d’aigua, la formació dels treballadors i les treballadores de 
Serveis Socials, la realització d’auditories als habitatges de les persones que 
pateixen pobresa energètica, incloses les que queden fora de la Llei 24/2015, 
com són el col·lectiu de sense papers, i per a la subvenció directa de petites 
inversions en mesures de reducció de consum a les llars de persones 
vulnerables. 
 
CINQUÈ. Implementar un procés de seguiment, dins de la comissió de 
Polítiques de Ciutadania, que informi cada tres mesos els grups polítics i les 
entitats de la Taula de Pobresa Energètica sobre les negociacions amb les 
companyies subministradores i sobre l’evolució estadística dels casos de 
famílies en situació de pobresa energètica. 
 
SISÈ. Traslladar tota la informació sobre els acords esmentats al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica i a totes les empreses subministradores que 
operen a Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
Es vota la moció, amb les transaccions proposades, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots (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: 
 
Un dels efectes més greus d'aquesta estafa que han anomenat crisi és el que 
es coneix amb el concepte de Pobresa Energètica, que és la dificultat per 
pagar les factures d'aigua, llum i gas, i per mantenir la llar en una temperatura 



 

 

de confort. Es tracta d'un problema creixent que s'emmarca en el dret d'accés 
a un habitatge digne. Hem d'entendre que aquest dret no es tradueix només 
en l'accés a un sostre, sinó també als subministraments bàsics per viure-hi. És 
en aquest sentit que diem que el dret a l'aigua i a l'energia és un dret bàsic 
com l’educació, l’alimentació o la salut, que els poders públics han de garantir. 
 
La pobresa energètica és conseqüència de diversos factors: 
 

1.  Les males condicions dels edificis i l'ús poc eficient de l'energia. 
2.  La pujada continuada dels preus dels subministraments. 
3.  La disminució de les rendes familiars. 

Si anem a les causes profundes, la pobresa energètica no és un problema 
simplement de manca de recursos sinó que està molt lligat a la política 
energètica i de l’aigua. Les privatitzacions, els oligopolis i la liberalització del 
mercat de l’energia ens han portat a una situació en la qual els serveis bàsics 
d’accés a l’aigua i a l’energia necessaris per a la supervivència es troben en 
mans de poques empreses privades que en controlen els preus i que poden 
privar-nos de l’accés a aquests serveis. 
 
Es dóna la particularitat que a l’Estat, la generació, la distribució i la 
comercialització de l’energia la fa la mateixa empresa (comprant-se-la a ella 
mateixa), sistema que els genera beneficis multimilionaris. 
 
Només a Catalunya, hi ha 320.000 famílies en situació de pobresa energètica 
(a Vilanova i la Geltrú, s’estima que en pateixen vora un miler de persones). A 
l’Estat espanyol es produeixen prop de dos milions de talls de llum, gas i aigua 
cada any, talls que precaritzen les condicions de vida de moltes famílies i 
creen una situació d’emergència social, i que afecten directament la salut de 
les persones. L’Estat espanyol és l’estat europeu on hi ha més mortalitat 
addicional a l’hivern, i la major part dels incendis que es produeixen dins les 
llars són ocasionats a l’hora d’intentar escalfar la casa amb sistemes 
rudimentaris. 
 
A Catalunya, l'any 2013, la Generalitat va modificar el Codi de Consum per tal 
d’evitar els talls de subministraments a famílies en situació de vulnerabilitat. 
Més recentment, el mes de juliol de 2015, el Parlament va aprovar per 
unanimitat la Llei 24/2015 d’emergència habitacional, a partir de la Iniciativa 
Legislativa Popular presentada per l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la 
PAH. 
 
La Llei tenia per objectiu fer front a l’emergència social aplicant el principi de 
precaució als talls de subministrament: si abans era l’afectat el que havia de 
justificar a l’empresa subministradora que no podia pagar les factures, ara són 



 

 

les empreses les que, un cop s'ha produït l'impagament de dues factures, ha 
de demanar un informe a Serveis Socials sobre el seu client, i no pot tallar el 
subministrament fins que no es demostri que aquest no es troba en situació de 
vulnerabilitat. 
 
Tot i les bones intencions de la llei, cal que, des de les institucions, es treballi 
per fer-la complir en tots els seus punts. 
 
És per aquests motius que, a proposta de la Candidatura d'Unitat Popular, que 
demana l’aplicació immediata per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
de la Llei 24/2015 pel que fa a la lluita contra la pobresa energètica, aquest 
Ple de l'Ajuntament  

ACORDA: 
 
“PRIMER. Crear un punt d’informació únic, amb atenció telefònica i per correu 
electrònic, per informar sobre els drets de les persones en relació amb la Llei 
24/2015 i per assessorar en temes relacionats amb factures energètiques i 
d’aigua. 
  
SEGON. Realitzar una campanya d’informació massiva sobre la Llei 24/2015, 
abans de l’estiu de 2016, centrant-se a explicar els protocols per evitar talls de 
subministrament. 
 
TERCER. Concertar reunions amb totes les companyies comercialitzadores i 
distribuïdores de llum, gas i aigua perquè compleixin els protocols que preveu 
la Llei amb relació al pagament de les factures impagades.  Aquestes reunions 
es faran abans del dia 30 de juny de 2016 i els acords a què s’arribi es faran 
públics.  En tot cas, si les companyies no responen al requeriment, 
l’Ajuntament ho comunicarà a l’Agència Catalana del Consum i, si escau, a 
l’organisme europeu que correspongui. 

Els convenis amb les empreses han de regular el percentatge que cada actor 
ha d’assumir per cobrir les factures impagades de les persones que 
compleixin les condicions d’exclusió residencial segons la Llei 24/2015. En les 
negociacions, es farà la següent proposta de repartició: 

 a)  Persona afectada per l’impagament: assumiria un màxim equivalent al 
8% dels seus ingressos mensuals (aquest percentatge és una mica 
inferior al 10% dels ingressos, que és el llindar de pobresa considerat per 
l’European Anti Powerty Network, EAPN). 

 b)   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: assumiria el 25% de l’import de les 
factures, excloent-ne l’IVA.  



 

 

 c)   La resta de l’import seria assumit per les empreses comercialitzadores i 
distribuïdores. Les empreses comercialitzadores assumirien els termes 
corresponents al consum d’energia i aigua i l’IVA proporcional. Les 
empreses distribuïdores de gas i electricitat assumirien la resta de 
l’import, incloent-hi els peatges d’accés, els impostos relacionats amb el 
sistema elèctric i de gas i els costos de lloguer dels equips de mesura, 
així com l’IVA proporcional. 

  
QUART. Fer que els fons públics provinents de la Generalitat o els 
pressupostos que habiliti l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per lluitar contra 
la pobresa energètica es destinin a la posada en pràctica d’una sèrie de 
mesures complementàries, com ara la realització de tallers sobre factures 
energètiques i d’aigua, la formació dels treballadors i les treballadores de 
Serveis Socials, la realització d’auditories als habitatges de les persones que 
pateixen pobresa energètica, incloses les que queden fora de la Llei 24/2015, 
com són el col·lectiu de sense papers, i per a la subvenció directa de petites 
inversions en mesures de reducció de consum a les llars de persones 
vulnerables. 
 
CINQUÈ. Implementar un procés de seguiment, dins del grup de treball 
d’Emergència Habitacional, que informi cada tres mesos els grups polítics i les 
entitats de la Taula de Pobresa Energètica sobre les negociacions amb les 
companyies subministradores i sobre l’evolució estadística dels casos de 
famílies en situació de pobresa energètica. 
  
SISÈ. Traslladar tota la informació sobre els acords esmentats al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica i a totes les empreses subministradores que 
operen a Vilanova i la Geltrú.” 

 
 
 29. MOCIÓ EN SOLIDARITAT AMB EL REGIDOR DE VIC, SR. JOAN 

COMA, I AMB L’ALCALDESSA DE BERGA, SRA. MONTSE 
VENTURÓS. 

 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes del Principat vam ser cridats pel govern de la Generalitat de 
Catalunya a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 
40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vam acudir a les 
urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser 
querellar-se contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, i la 
consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. Se’ls imputen quatre delictes: 



 

 

desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació 
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la 
inhabilitació fins a la presó. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dia 5 d’octubre de 2015 va 
aprovar amb 15 vots a favor, 9 en contra i una abstenció, una moció de suport 
a aquests tres representants públics, per “denunciar l’escassa qualitat 
democràtica” de l’Estat i per “refermar el compromís de l’Ajuntament amb el 
dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur”. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dia 21 de desembre de 2015 
va aprovar amb 14 vots a favor, 5 en contra i dues abstencions una moció per 
“manifestar el ple suport de l’Ajuntament a la resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la població 
del municipi”, tot i la sentència de nul·litat dictada pel Tribunal Constitucional 
espanyol del dia 2 de desembre. La resolució parlamentària declarava 
solemnement “l’inici del procés de creació d’un estat català independent en 
forma de república”. 
 
L’obstinació de la Fiscalia espanyola per judicialitzar el procés independentista 
intentant obrir vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, els 
regidors i regidores dels nostres ajuntaments, s’ha vist emparada pel magistrat 
Ismael Moreno, del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid, amb l’excusa de les 
resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de 
Catalunya. 
 
Aquest mateix magistrat no només manté oberts procediments concrets contra 
diversos ajuntaments sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el 
responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat 
perquè es dirigeixin als ajuntaments del país que han aprovat mocions de 
suport per tal que li aportin tota mena d’informació. 
 
Encara aquest mateix magistrat ha demanat, a començaments del mes de 
març, que s’imputi el regidor de Vic Joan Coma per un suposat delicte 
d’incitació o provocació a la sedició per les seves declaracions, fetes en el 
marc d’un Ple municipal el mes de desembre passat, a favor de la resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
Paral·lelament, l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, ha estat citada a 
declarar al jutjat per haver permès que l’estelada lluís al balcó de l’Ajuntament 
durant les jornades electorals del 27 de setembre i el 20 de desembre de 
2015. A l’Ajuntament de Berga, l’estelada hi oneja des de fa tres anys, en 
virtut d’un acord del Ple del 6 de desembre de 2012. 
 



 

 

Totes aquestes actuacions judicials que, d’una banda, busquen acovardir la 
ciutadania en la seva lluita democràtica per la Independència, representen, de 
l’altra, una greu agressió de l’Estat contra les institucions catalanes i els 
representants de la sobirania popular. 
 
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adopta el 
següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar el suport del Ple a la resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 
 
SEGON. Obeir els mandats d’aquest Ple per sobre de qualsevol requeriment 
que pugui arribar de la Fiscalia o de la Delegació del Govern espanyoles. 
 
TERCER. Instar el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya a 
ordenar als Mossos d’Esquadra que s’abstinguin de dirigir-se als ajuntaments 
per tal d’exigir qualsevol documentació requerida per l’Audiència Nacional 
espanyola en relació amb la criminalització de l’activitat democràtica dels 
ajuntaments. 
 
QUART. Manifestar el suport del Ple al regidor de Vic, Joan Coma, investigat 
per haver fet ús de la seva llibertat d’expressió en un Ple municipal, i a 
l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, per haver obeït el mandat del Ple. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a Joan Coma, regidor de l’Ajuntament de 
Vic; a Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga; a la Conselleria d’Interior, a 
la Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència.” 
  
 
Es fa una votació separada dels punts.   
 
En primer lloc es voten els punts SEGON i TERCER, que queden 
DESESTIMATS pels vots següents: 
 
   Vots a favor: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
   Vots en contra: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 14 vots 
   Abstencions: ERC = 4 vots 
 
En segon lloc es voten els punts PRIMER, QUART i CINQUÈ de la moció, els 
quals s’aproven amb el resultat següent: 
 



 

 

   Vots a favor: CiU (6), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2)  
     = 17 vots 
   Vots en contra:  PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 8 vots 
 
Per tant, l’acord adoptat és el següent: 
 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes del Principat vam ser cridats pel govern de la Generalitat de 
Catalunya a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 
40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vam acudir a les 
urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser 
querellar-se contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, i la 
consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. Se’ls imputen quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació 
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la 
inhabilitació fins a la presó. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dia 5 d’octubre de 2015 va 
aprovar amb 15 vots a favor, 9 en contra i una abstenció, una moció de suport 
a aquests tres representants públics, per “denunciar l’escassa qualitat 
democràtica” de l’Estat i per “refermar el compromís de l’Ajuntament amb el 
dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur”. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dia 21 de desembre de 2015 
va aprovar amb 14 vots a favor, 5 en contra i dues abstencions una moció per 
“manifestar el ple suport de l’Ajuntament a la resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la població 
del municipi”, tot i la sentència de nul·litat dictada pel Tribunal Constitucional 
espanyol del dia 2 de desembre. La resolució parlamentària declarava 
solemnement “l’inici del procés de creació d’un estat català independent en 
forma de república”. 
 
L’obstinació de la Fiscalia espanyola per judicialitzar el procés independentista 
intentant obrir vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, els 
regidors i regidores dels nostres ajuntaments, s’ha vist emparada pel magistrat 
Ismael Moreno, del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid, amb l’excusa de les 
resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de 
Catalunya. 
 
Aquest mateix magistrat no només manté oberts procediments concrets contra 
diversos ajuntaments sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el 
responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat 



 

 

perquè es dirigeixin als ajuntaments del país que han aprovat mocions de 
suport per tal que li aportin tota mena d’informació. 
 
Encara aquest mateix magistrat ha demanat, a començaments del mes de 
març, que s’imputi el regidor de Vic Joan Coma per un suposat delicte 
d’incitació o provocació a la sedició per les seves declaracions, fetes en el 
marc d’un Ple municipal el mes de desembre passat, a favor de la resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
Paral·lelament, l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, ha estat citada a 
declarar al jutjat per haver permès que l’estelada lluís al balcó de l’Ajuntament 
durant les jornades electorals del 27 de setembre i el 20 de desembre de 
2015. A l’Ajuntament de Berga, l’estelada hi oneja des de fa tres anys, en 
virtut d’un acord del Ple del 6 de desembre de 2012. 
 
Totes aquestes actuacions judicials que, d’una banda, busquen acovardir la 
ciutadania en la seva lluita democràtica per la Independència, representen, de 
l’altra, una greu agressió de l’Estat contra les institucions catalanes i els 
representants de la sobirania popular. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Ratificar el suport del Ple a la resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 
 
SEGON. Manifestar el suport del Ple al regidor de Vic, Joan Coma, investigat 
per haver fet ús de la seva llibertat d’expressió en un Ple municipal, i a 
l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, per haver obeït el mandat del Ple. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a Joan Coma, regidor de l’Ajuntament de 
Vic; a Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga; a la Conselleria d’Interior, a 
la Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència.” 

 
Grups Municipals del PSC i CiU 

 
 30. MOCIÓ EN SUPORT AL SR. MARCEL SURIÀ, EXALCALDE DE 

SANTA FE DEL PENEDÈS. 
 
El dia 29 de febrer va ingressar a la presó el Sr. Marcel Surià, exalcalde de 
Santa Fe del Penedès, per complir la incomprensible condemna de dos anys i 



 

 

tres mesos imposada pel Tribunal Suprem. Una sentència que va arribar 
després que Fiscalia presentés recurs a una primera sentència de dos anys i 
una multa econòmica de l’Audiència de Barcelona, en la qual l’exalcalde 
evitava el seu ingrés a presó. 
  
La signatura d’informes irregulars de residència per a immigrants del seu 
municipi li ha comportat a aquest exalcalde una condemna final de més de 
dos anys de presó que el va obligar a entrar al centre penitenciari. 
  
Al llarg periple judicial, amb reconeixement de delicte i col·laboració amb els 
cossos policials per evitar l’entrada a presó, s’hi afegeix la denegació per part 
del govern del Partit Popular de l’indult sol·licitat per l’exalcalde. Per aquest 
indult es va al·legar vulnerabilitat de les persones a qui anaven destinats els 
informes signats i la demostració que en cap cas hi va haver benefici 
econòmic. 
  
Davant d’aquesta negativa del govern espanyol, cal expressar disconformitat 
per aquesta decisió. Una decisió que, d’acord amb la normativa que regula 
l’indult, no cal justificar ni raonar, donant a l’executiu espanyol un poder 
incomprensible, i que en aquest cas ha portat a la presó a una persona les 
actuacions de la qual no han generat cap perjudici a ningú. 
  
Ens posem al costat del Sr. Surià perquè considerem que, un cop més, es 
descarrega sobre determinades autoritats públiques les culpes d’uns 
problemes que no només els sobrepassen en mitjans personals, materials i 
econòmics, sinó que desborden de lluny les seves competències. 
  
El Sr. Surià només va ser conscient d’un problema humanitari al seu municipi 
que afectava a les persones, i la seva resposta va ser ajudar i buscar 
solucions; la feina que fan dia a dia tots i cadascun dels alcaldes i alcaldesses 
del nostre país. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

ACORDA: 
 

“PRIMER. Mostrar la solidaritat del Ple de l’Ajuntament amb l’exalcalde de 
Santa Fe del Penedès, Marcel Surià, per la condemna que l’ha obligat a entrar 
a presó per la signatura d’informes de residència per a immigrants. 
 
SEGON. Demanar des l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Consell de 
Ministres espanyol que concedeixi l’indult a l’exalcalde Marcel Surià. 
 



 

 

TERCER. Donar trasllat de l’aprovació d’aquesta moció a la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Justícia del govern 
espanyol i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.” 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (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). 
 
 

Grups Municipals del PSC, la CUP, SOM VNG, ERC i CiU 
 

 31. MOCIÓ PROPOSADA PER L’ASSOCIACIÓ GARRAFCOOPERA, 
GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS, ASSOCIACIÓ OXFAM-
INTERMÓN I ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA, DE REBUIG 
A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I L’ESTAT DE TURQUIA 
I DE SUPORT A LA POBLACIÓ MIGRANT I REFUGIADA. 
 

El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la 
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets 
humans. 
 
La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, que va servir per 
tancar un acord entre les dues parts en el marc de la crisi humanitària que 
s’està vivint a les costes del sud d’Europa, lluny de trobar una sortida que 
garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb l’obligació dels 
estats d’acollir els sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar 
l’externalització de fronteres i la subcontractació d’aquestes responsabilitats a 
l’Estat turc a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir de 2018 –a 
banda dels ja assignats fins al 2017-, la liberalització de visats i avançar en la 
negociació de l’adhesió de Turquia a la UE. 
 
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de 
milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de 
persecucions és triple.  Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb 
l’increment de les operacions de control de fronteres exteriors amb la 
participació militar de l’OTAN; segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells 
que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la 
Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que 
el 2015 van utilitzar 900.000 persones. 
 
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de 
les polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els 
suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets 
humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin 



 

 

de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no 
existeix una altra via que no sigui la irregularitat. 
 
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les 
fronteres d’Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània.  
Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar 
amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la del territori comunitari, i prioritzar les 
operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües 
frontereres.  Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a 
la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats 
humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus 
en els països d’origen i trànsit, etc. 
 
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper 
vergonyós que tenen els estats i les institucions europees des de l’inici 
d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció 
de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, 
segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 
 
Atès que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja es va aprovar una 
Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes 
armats a la Mediterrània, i davant d’una Europa incapaç de donar una 
resposta adequada que garanteixi condicions dignes a totes les persones dins 
del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a 
Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al món 
local, a la societat civil organitzada, a les organitzacions no governamentals 
que treballem per la cooperació, la pau i la justícia social, i a la ciutadania en 
general de Vilanova i la Geltrú, ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que 
ens fa vergonya. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb el suport de les 
entitats signants,  
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Mostrar el seu rebuig a l’acord assolit entre els i les caps d’Estat i 
de Govern de la Unió Europea amb Turquia, que contempla la devolució a 
Turquia de tots els migrants (incloses les persones demandants d’asil sirians i 
de qualsevol altra nacionalitat), que arribin a la Unió Europea. 
 
SEGON. Reiterar el compromís d’oferir el municipi com a territori d’acolliment i 
protecció.  I instar al govern municipal a adaptar els plans d’acollida municipal 
a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la 
seva vida en família i la seva integració. 



 

 

 
TERCER. Instar el Congrés a exigir al Govern en funcions que bloquegi 
l’acord entre la Unió Europea i Turquia, que permetrà tornar a territori turc als 
refugiats que han arribat a Grècia, que reclami que es garanteixin vies d’accés 
a la protecció internacional legals i segures en països d’origen i trànsit i que 
exigeixi que tota negociació en el Consell Europeu estigui subjecta al respecte 
dels drets humans i el Dret Internacional. 
 
QUART. Exigir al govern espanyol en funcions que assumeixi la seva 
responsabilitat en l’acolliment de persones refugiades i possibiliti el seu asil. 
 
CINQUÈ. Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el 
salvament, l’acolliment i l’acompanyament de les persones refugiades que 
estan en ruta a Grècia. 
 
SISÈ. Instar el govern de la Generalitat a assegurar el desplegament del Pla 
de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo del pressupost adequat i 
suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que 
garanteixin una acollida estable i de qualitat. 
 
SETÈ. Instar el govern municipal a donar i rebre suport i col·laborar amb les 
entitats locals per a constituir i dirigir una xarxa d’entitats i a la ciutadania que 
treballin en l’acolliment, acompanyament i seguiment, establint un servei 
integral d’acolliment a les persones sol·licitants d’asil. 
 
VUITÈ. Demanar al govern municipal que defineixi els serveis i 
infraestructures que pot oferir el municipi en el seu conjunt i coordinar aquells 
necessaris per acollir les persones sol·licitants d’asil. 
 
NOVÈ. Treballar amb la ciutadania i amb les entitats de la ciutat en la 
sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 
integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció 
necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió 
social. 
 
DESÈ. Garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora. 
 
ONZÈ. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Govern de l’Estat 
espanyol i a l’òrgan competent en matèria de persones refugiades de la 
Unió Europea.” 
 



 

 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (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). 
 
 

PREGUNTES 
 
 
32. Preguntes d’ERC:   
 
- Sobre La Botiga de Vilanova. 
- Sobre el pagament a entitats. 
 

 
33. Pregunta de SOM VNG:   

 
- Sobre les permutes derivades dels convenis signats per l’Ajuntament. 
 
 
34. Preguntes de la CUP: 

 
- Sobre els convenis urbanístics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
- Sobre l'estat actual i les perspectives de futur de l'Arxiu Molas de la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
-  Sobre la convivència a les platges. 
 
 
35. Pregunta del PP: 
 
-  Tenen coneixement que alguna resolució judicial i/o administrativa s’hagi 

pronunciat sobre l’incompliment de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
relació amb la normativa de les banderes oficials?  En cas afirmatiu, quina 
és i quines actuacions al respecte s’han dut a terme per a la seva 
execució? 

 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

Grup Municipal CUP 
 
23 de febrer de 2016 
 



 

 

� Actuacions/notificacions policials que s’han fet responent les 
queixes de contaminació ambiental i/o acústica de veïns i veïnes 
de les immediacions de l’empresa Componentes Vilanova durant 
els últims dos anys.  

 
En la comissió informativa de l’Àrea de Territori i Espai Urbà de dates 14 i 21 
de març, es van explicar les accions realitzades per part de l’Ajuntament 
respecte a les denúncies presentades pels veïns de les Llunes per les 
molèsties de soroll i contaminació ambiental ocasionades pel funcionament de 
l’empresa Grupo Componentes Vilanova. 
 
A tal efecte es va comentar la reunió mantinguda amb els veïns en data 18 de 
març, així com les accions realitzades per part de l’Ajuntament amb la 
Generalitat pel que fa a noves mesures de soroll dins del tràmit de canvi 
substancial i instal·lació de captadors i accions de control de qualitat de l’aire.  
 
En el marc de la comissió informativa es va comentar que s’aniria informant de 
les diferents accions que es portin a terme tant per part de l’Ajuntament com 
de la Generalitat. 
 
 
10 de març de 2016 
 
Dissabte 5 de març al migdia va ser convocada una concentració de 
Societat Civil Catalana (SCC) amb el lema “Nuestros símbolos, Nuestros 
Derechos”. 
 
Les entrades a la Plaça de la Vila van ser bloquejades per un dispositiu 
de l’Àrea de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra, que 
discriminaven el pas de les persones amb criteris purament estètics. 
 
Per aquests motius sol·licitem que siguin ateses les següents preguntes: 
 

� Resta Societat Civil Catalana inscrita al Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú?  En cas afirmatiu, 
en quina data es va registrar? En cas negatiu, a nom de qui es va 
fer la sol·licitud de l’acte i en quina data es va autoritzar? 

 
Societat Civil Catalana consta en el nostre Registre d’Entitats amb el número 
439. Aquesta entitat es va donar d’alta a la JGL el 2 de febrer de 2016. 
 

� Qui va autoritzar la concentració? 
 
La Direcció General d’Administració de la Seguretat. 



 

 

 
� Que s’expliqui detalladament quin va ser el protocol seguit entre 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els Mossos d’Esquadra un 
cop va ser autoritzada la concentració. 

 
La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra, en el seu Article 12 diu que el Cos de Mossos d’Esquadra, com a 
policia ordinària i integral, exercirà les funcions que l’ordenament jurídic 
atribueix a les forces i els cossos de seguretat i, en concret, en relació a 
funcions de policia de seguretat ciutadana, li atribueix, entre altres, les 
següents competències: 
   

b) Mantenir l’ordre públic 
e) Protegir les manifestacions i mantenir l’ordre en grans concentracions 

humanes. 
 
Un cop es rep la comunicació de la Direcció General d’Administració de la 
Seguretat sobre l’autorització de la concentració, el cap de Seguretat 
Ciutadana del Cos de Mossos d’Esquadra de l’ABP del Garraf ho comunica al 
Sotsinspector cap operatiu de la Policia Local d’aquest Ajuntament i, si escau, 
sol·licita col·laboració. 
 

� Era la regidoria de Seguretat coneixedora del dispositiu de la 
policia autonòmica que contemplava el tancament dels accessos a 
la plaça de la Vila? 

 
La regidora només era coneixedora que s’havia autoritzat la concentració a la 
plaça de la Vila i que el Cos de Mossos d’Esquadra organitzava el dispositiu 
de seguretat, per ser competència exclusiva d’aquest Cos.  
 

� Té previst l’equip de govern demanar explicacions al Departament 
d’Interior sobre l’actuació del Mossos d’Esquadra duran l’acte de 
SCC? 

 
No. 
 

� Té coneixement la regidora de Seguretat de cap agressió per part 
d’algun agent dels Mossos d’Esquadra cap a un manifestant 
antifeixista? 

 
La regidora de seguretat no ha tingut coneixement de cap agressió, vist que 
en el dispositiu no va participar la Policia Local, ni a les dependències 
d’aquest col·lectiu s’ha adreçat cap persona per tramitar una denúncia per 



 

 

agressió d’algun agent dels Mossos d’Esquadra, ni tampoc s’ha deixat 
constància per part de ningú de cap informació al respecte. 
 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
25 de febrer 2016 
 

� Quines són les retribucions actuals de l’alcaldessa per part 
d’aquest ajuntament? 

 
Amb motiu del nomenament de la Sra. Neus Lloveras Massana com a 
Diputada al Parlament de Catalunya va presentar la seva renúncia a la 
retribució en dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  

� Cobra alguna retribució en concepte de dietes o assistència a 
reunions?  

 
L’Alcaldessa percep únicament el règim d’indemnitzacions establert per 
l’Acord de Ple de 29 de juny de 2015, corresponents als Regidors sense 
dedicació. 
______________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23:20 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


