
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 17 DE SETEMBRE DE 2012 

 
 
Acta núm. 12 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 17 de setembre de 2012, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA (PSC) 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
 CLÀUDIA DURAN MAS (PSC) 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (PP) 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ (CUP) 
MARC FONT I RIMBAU (CUP) 
MARTA RIUS GALLART (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO (ICV) 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 



 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
    1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 4 de juny de 2012. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
    2. Ratificació del decret de canvi de sessió ordinària del Ple. 
  
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
    3. Ratificar l’acord de JGL de 4 de setembre de 2012, d’adhesió al Pla 

extraordinari d’assistència financera local, fase II. 
    4. Aprovació del Compte general 2011. 
    5. Creació d’una comissió d’estudi per a l’aplicació de la tarifació social a 

les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
    6. Ratificació del Decret d’Alcaldia de revisió de tarifes de transport públic 

urbà arran de la modificació de l’IVA. 
    7. Aprovació del conveni amb el Servei Català de Trànsit per a l’adhesió al 

sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de 
trànsit a Catalunya.  

    8. Creació d’una comissió d’estudi per a la redefinició de la forma de gestió 
del cicle integral de l’aigua, competència d’aquest Ajuntament. 

    9. Creació d’una comissió d’estudi per al canvi de gestió directa de Serveis 
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM. 

 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
 10. Donar compte de l’acord de JGL de 31.07.2012, pel qual s’aprova 

l’addenda al conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de 
programes de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat 
Pla de Transició al Treball, per a joves que han finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense obtenir el títol de graduat. 

  
  
 
 



 

 MOCIONS 
 
  11. Moció del PP per a la millora de les comunicacions amb el barri del Prat 

de Vilanova. 
  12. Moció d’ICV sol·licitant la presentació d’un requeriment previ a la 

interposició de recurs contenciós administratiu contra la licitació del 
Departament de Territori i Sostenibilitat per la Xarxa de Proveïment Ter-
Llobregat. 

  13. Moció del PSC en defensa del model públic del servei d’aigües i en 
contra de l’increment de tarifes. 

  14. Moció del PSC per ajudar les famílies en la compra de llibres de text i 
material escolar. 

  15. Moció del PSC per a la reimplantació del programa PREPARA, segons el 
Reial Decret Llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per a 
promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació professional 
per a les persones desocupades. 

  16. Moció de la CUP per a la protecció especial de l’ensenyament local 
d’instruments populars i tradicionals. 

  17. Moció de la CUP en suport al servei de menjadors escolars a la ciutat. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
  18. Pregunta del grup municipal del PP: 
 

• Sobre la dificultat de practicar la pesca amb canya a la nostra 
ciutat. 

 
  19. Pregunta del grup municipal socialista: 
 

• Sobre la Plataforma Centre Multiserveis. 
 

 PRECS 
 
 
   1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE 

LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE JUNY DE 2012. 
 

ALCALDESSA 
 
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior, que va ser la del 4 de juny.  No hem rebut cap notificació ni cap 
esmena.  Entenc que no n’hi ha cap.  Per tant, si no hi ha res a dir donem per 
aprovada l’última acta. 
 



 

S’aprova l’esborrany de l’acta corresponent al Ple ordinari del dia 4 de juny de 
2012. 

  
    2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 

CANVI DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE. 
 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és la ratificació del Decret de canvi de sessió ordinària del Ple.  
Com saben, cada cop que el Ple no es celebra el primer dilluns de mes, s’ha 
de fer aquesta aprovació de canvi de data.  És un tràmit administratiu que l’únic 
que hem de fer és ratificar que acceptem aquest canvi de data.   
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
S’ACORDA: RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 4 de setembre de 
2012, que diu literalment el següent: 
 
Atès que l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), estableix que els ajuntaments de municipis de més de 
20.000 habitants hauran de celebrar un Ple en sessió ordinària cada mes com 
a mínim. 
 
Atès que per acord de Ple en sessió extraordinària posterior a la sessió 
constitutiva es va acordar que la periodicitat dels plens en sessió ordinària 
seria el primer dilluns de cada mes a les 18 hores. 
 
Atès que després del període de vacances s’ha considerat més adient celebrar 
el Ple ordinari de setembre el proper dia 17 de setembre. 
 
D’acord amb les potestats que em confereix la llei, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Acordar el canvi de sessió ordinària del Ple ordinari del 3 de 
setembre al proper dia 17 de setembre a les 18 hores. 
 
SEGON. Elevar proposta al Ple als efectes de la seva ratificació. 
 
TERCER. Comunicar la present resolució a tots els portaveus dels grups 
polítics municipals i demés interessats.” 
 



 

ALCALDESSA 
 
S’ha de votar, secretari?  Doncs per tant passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
  
      3. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 4 DE 

SETEMBRE DE 2012, D’ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI 
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL, FASE II. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S’ACORDA: RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 4 de 
setembre de 2012, en virtut del qual l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
acorda adherir-se al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local Fase II, el 
qual ha estat aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 26 de juliol 
de 2012, i que literalment és el següent: 
 
“Primer. Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de 
Municipis de Catalunya, publicat al BOPB de data 15 de març de 2012, amb 
què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local, Fase II, el qual ha estat 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 26 de juliol de 2012. 
 
Segon. Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a 
la Diputació de Barcelona un pagament per import de 61.466,98 euros, per 
compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de 
Catalunya i que es relacionen tot seguit: 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Data document  23.01.2012 
Núm. document financer 2000012194 
Centre Gestor  GO03-Dir.Gral.d’Adm. Local 
Partida pressupostària D/460000300/7110/0000  
Descripció Programa Suport financer de la GC als ens locals  
Import Net  61.466,98€ 
 
Import total Ajuntament 61.466,98€ 
 
  



 

Tercer. Que, en contraprestació pel pagament de l’import sol·licitat, 
l’Ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de 
la Diputació de Barcelona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la 
Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta 
Diputació. 
 
Quart. Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local, Fase II, exclusivament a satisfer 
despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, 
concessionaris i altres proveïdors. 
 
Cinquè. Que, per tal de garantir el compliment del que s’estableix en la Base 
8.1 de les d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
per al període 2008-2012, l’Ajuntament sol·licita que l’import que correspongui 
a subvencions del referit PUOSC, si n’hi ha, sigui ingressat al compte bancari 
del Consell Comarcal del Garraf, que actua com a entitat col·laboradora de la 
Generalitat en la gestió d’aquestes subvencions.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  És el Pla extraordinari d’assistència financera local, fase II.  Senyor 
Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, bona tarda, gràcies alcaldessa.  Tal i com es va plantejar al mes d’abril en 
el primer Pla, es tracta de l’adhesió d’una segona fase del conveni que ha 
establert la Generalitat amb la Diputació per tal de que aquesta darrera 
s’avanci als ajuntaments subvencions pendents de la Generalitat de l’any 2011.  
En aquesta darrera fase la quantitat anticipada a l’Ajuntament de Vilanova serà 
en tot cas de 61.467 euros, que correspon a l’aportació al Fons de Cooperació 
Local.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Paraules?  Molt bé, doncs per tant passem a la votació.  És simplement com 
explicava el regidor, un avançament de diners que fa la Diputació dels deutes 
de la Generalitat.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 



 

   4. SERVEIS A LES PERSONES. COMPTE GENERAL 2011. 
 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
1. La Comissió Especial de Comptes, en la sessió de 25 de juliol de 2012, va 
informar els comptes anuals de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, dels seus organismes autònoms, de les seves societats municipals, així 
com de l’entitat pública empresarial. 
 
2. El Compte General de l’exercici 2011 ha estat exposat al públic, Edicte 
publicat al BOP d’1 d’agost de 2012 i inserit al tauler d’edictes electrònic de la 
web municipal, d’acord amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, sense que s’hagin presentat reclamacions. 
 
Per tot això, es proposa  al Ple de l’Ajuntament: 
 
“Aprovar l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2011 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels organismes autònoms locals OAL 
IMET i OAL de Patrimoni Víctor Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les societats 
municipals Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM), Informació i Comunicació 
de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM), Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú (SAVSAM) i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (CAVSAM).” 



 
 
Liquidació 2011            
Consolidació d'ingressos i despeses grup municipal         
           

  Ajuntament 
V. 

Balaguer IMET PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües 
EPEL 

Neàpolis 
Trans. 

Internes Total grup 
Ingressos:           
Cap. I 28.836.888,65         28.836.888,65 
Cap. II 77.689,36         77.689,36 
Cap. III 14.306.882,10 17.707,09 1.514.438,39 4.046.725,63 1.824.428,22 2.648.971,32 5.862.344,27 697.369,63  30.918.866,65 
Cap. IV 19.041.670,28 733.737,32 6.620.293,31     274.309,81 5.105.560,00 21.564.450,72 
Cap. V 865.047,20  198,12 46.440,14 6,13 46.353,61 25.490,12   983.535,32 
Total corrent 63.128.177,59 751.444,41 8.134.929,82 4.093.165,77 1.824.434,35 2.695.324,93 5.887.834,39 971.679,44 5.105.560,00 82.381.430,70 
Cap. VII 7.333.258,06        0,00 7.333.258,06 
Cap. VIII 1.553.978,62         1.553.978,62 
Cap. IX 2.799.126,50         2.799.126,50 
Total 74.814.540,77 751.444,41 8.134.929,82 4.093.165,77 1.824.434,35 2.695.324,93 5.887.834,39 971.679,44 5.105.560,00 94.067.793,88 
    (**) (**) (**) (**) (**)   
Despeses:           
Cap. I 25.725.156,32 547.784,19 3.324.172,46 874.024,06 974.060,62 1.347.804,71 1.707.642,71 194.238,01  34.694.883,08 
Cap. II 25.241.851,22 203.651,28 3.717.313,20 3.087.582,75 510.333,40 960.928,79 3.643.826,09 797.074,36  38.162.561,09 
Cap. III 2.236.286,63  14.674,10 550.578,20 14.507,18 158.263,03 121.506,08 770,75  3.096.585,97 
Cap. IV 10.835.678,84  49.972,31      5.105.560,00 5.780.091,15 
Total corrent 64.038.973,01 751.435,47 7.106.132,07 4.512.185,01 1.498.901,20 2.466.996,53 5.472.974,88 992.083,12 5.105.560,00 81.734.121,29 
Cap. VI 16.708.266,80         16.708.266,80 
Cap. VII 33.725,53        0,00 33.725,53 
Cap. VIII 1.553.978,62         1.553.978,62 
Cap. IX 2.705.595,15  1.217.741,40       3.923.336,55 
Total 85.040.539,11 751.435,47 8.323.873,47 4.512.185,01 1.498.901,20 2.466.996,53 5.472.974,88 992.083,12 5.105.560,00 103.953.428,79 
Resultat Pressupost -10.225.998,34 8,94 -188.943,65 -419.019,24 325.533,15 228.328,40 414.859,51 -20.403,68 0,00 -9.885.634,91 
Pressup. Ajustat -911.031,21 8,94 -188.943,65             -1.099.965,92 
 
           



 
 
 
 
 Ajuntament 

V. 
Balaguer IMET PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües 

EPEL 
Neàpolis 

Trans. 
Internes Total grup 

 
Romanent/ -3.104.771,20 24.708,41 -664.865,86       -3.744.928,65 
Resultat    -498.305,50 -21.501,95 -233.154,67 23.454,73 -41.164,34  -770.671,73 
 
          -4.515.600,38 
Detall transferències 
internes:              
  Corrents IV Capital VII Total   (**) No s'han comptabilitzat  les amortitzacions comptables, ni les dotacions per a 
O.A.de Patrimoni Víctor 
Balaguer 548.000,00  548.000,00   

insolvències, ni les pèrdues o guanys d'exercicis 
anteriors.   

O.A. IMET 4.325.000,00  4.325.000,00         
EPEL Neàpolis 232.560,00   232.560,00         
Total 5.105.560,00 0,00 5.105.560,00         

 



 
 
Consolidació d'ingressos i despeses amb els ens dependents     
       

  Ajuntament 
V. 

Balaguer IMET 
Trans. 

Internes Total grup Estabilitat 
Ingressos:       
Cap. I 28.836.888,65    28.836.888,65  
Cap. II 77.689,36    77.689,36  
Cap. III 14.306.882,10 17.707,09 1.514.438,39  15.839.027,58  
Cap. IV 19.041.670,28 733.737,32 6.620.293,31 4.873.000,00 21.522.700,91  
Cap. V 865.047,20  198,12  865.245,32  
Total corrent 63.128.177,59 751.444,41 8.134.929,82 4.873.000,00 67.141.551,82  
Cap. VI 0,00  0,00  0,00  
Cap. VII 7.333.258,06  0,00 33.725,53 7.299.532,53  
Cap. VIII 1.553.978,62  0,00  1.553.978,62  
Cap. IX 2.799.126,50  0,00  2.799.126,50  
Total 74.814.540,77 751.444,41 8.134.929,82 4.906.725,53 78.794.189,47 74.441.084,35 
       
Despeses:       
Cap. I 25.725.156,32 547.784,19 3.324.172,46  29.597.112,97  
Cap. II 25.241.851,22 203.651,28 3.717.313,20  29.162.815,70  
Cap. III 2.236.286,63  14.674,10  2.250.960,73  
Cap. IV 10.835.678,84  49.972,31 4.873.000,00 6.012.651,15  
Total corrent 64.038.973,01 751.435,47 7.106.132,07 4.873.000,00 67.023.540,55  
Cap. VI 16.708.266,80  0,00  16.708.266,80  
Cap. VII 33.725,53   33.725,53 0,00  
Cap. VIII 1.553.978,62    1.553.978,62  
Cap. IX 2.705.595,15  1.217.741,40  3.923.336,55  
Total 85.040.539,11 751.435,47 8.323.873,47 4.906.725,53 89.209.122,52 83.731.807,35 
Resultat pressupostari -10.225.998,34 8,94 -188.943,65 0,00 -10.414.933,05  
Resultat Pressupostari Ajustat -911.031,21 8,94 -188.943,65   -1.099.965,92   
 
       



 
 

  Ajuntament 
V. 

Balaguer IMET 
Trans. 

Internes Total grup Estabilitat 

       
       
Romanent/ -3.104.771,20 24.708,41 -664.865,86  -3.744.928,65 -9.290.723,00 
Resultat       
       
Detall transferències internes: 
          
  Corrents IV Capital VII Total    
O.A.de Patrimoni Víctor Balaguer 548.000,00 33.725,53 581.725,53    
O.A. IMET 4.325.000,00 0,00 4.325.000,00    
Total 4.873.000,00 33.725,53 4.906.725,53    



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En data 25 de juliol es va reunir la Comissió de 
Comptes per informar dels comptes del 2011.  L’expedient ha estat en 
exposició pública el termini reglamentari que finalitzava el 29 d’agost, i per tant 
ara només resta la presentació al Ple municipal i posteriorment la tramesa a la 
Sindicatura de Comptes.   
 
De manera esquemàtica podem concretar que la liquidació de l’Ajuntament 
més els seus organismes autònoms IMET i Biblioteca Balaguer, dóna un 
resultat negatiu de 3.745.000 euros, i per una altra banda el resultat consolidat 
de les empreses municipals, més l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis, dóna 
un import negatiu de 770.672 euros.  Aquestes xifres ja es va analitzar a les 
diferents comissions informatives de l’Àrea de Serveis a les Persones i als 
òrgans corresponents de les diferents societats i entitats municipals.  Val a dir 
que el 30 de març passat al Ple es va aprovar el Pla d’Ajust del 2012, en el 
marc que establia el Real Decret Llei 4/2012, com vostès saben, que 
contemplava el sanejament del dèficit.  Així mateix, s’ha establert o està en 
vies d’aprovació altres plans de Viabilitat per tal de millorar els comptes de les 
diferents empreses i entitats municipals.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies regidor Gargallo.  Paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldesa.  Per posicionar-nos respecte l’aprovació definitiva de les 
comptes de 2011.  Des de la visió del nostre grup municipal, aquestes comptes 
el que reflecteixen, creiem que d’una forma clara i nítida, és molts dels 
arguments que històricament en governs anteriors aquest grup municipal 
s’havia queixat i havia posat en evidència que hi havia doncs una sèrie de 
qüestions que no ens agradaven i el que nosaltres enteníem que era una 
deficient gestió econòmica de l’Ajuntament, que entre d’altres coses també es 
posava en evidència amb les comptes que s’anaven aprovant any rere any en 
anys anteriors, no precisament al 2011, sinó en exercicis anteriors.  Els 
resultats que apareixen són també el fruit que d’alguna manera els ingressos 
que arribaven per via ordinària, però que no deixaven de ser ingressos 
extraordinaris, s’acabaven gastant en despesa ordinària, i això comportava, dit 
d’una altra manera, era allò que històricament s’havia dit i havien dit molts 



 

grups, molts grups, inclús alguns dels que estaven al govern en legislatures 
anteriors, que era bo que dels ingressos dels recursos ordinaris, hi hagués 
sempre un excedent per destinar a inversions i no destinar tots els ingressos a 
despeses ordinàries.  Per tant, aquesta absència d’estalvi ordinari ens ha 
portat al llarg del temps doncs a una situació en la que a dia d’avui, amb 
aquestes comptes, creiem que mostren amb tota cruesa una realitat que són 
aquests saldos deficitaris, importants deficitaris que hi han en les comptes. 
 
També creiem que es posa en evidència en aquests comptes un altre aspecte 
que el nostre grup havia denunciat en els darrers anys de l’anterior legislatura, 
que era la previsió d’ingressos per multes sobredimensionada.  El nostre grup 
havia denunciat que comptes d’exercicis anteriors s’havien quadrat amb una 
previsió de multes sobredimensionada i era un maquillatge dels comptes per 
tal de que no apareguessin dèficits i apareguessin doncs uns números més o 
menys quadrats. 
 
Hi ha un altre aspecte també important com és l’increment de la dotació dels 
saldos de dubtós cobrament, que al nostre entendre són bastant més realistes 
que els que s’havien fet fins a aquest moment i al final jo crec que d’aquestes 
comptes jo crec que tots plegats n’hem de treure una lliçó, en el sentit que és 
imprescindible, considerem imprescindible que cal adequar les despeses als 
ingressos que es tenen i no es pot gastar allò que no es té, perquè sinó el que 
comporta són dificultats com les que mostren els comptes de 2011.   
 
El nostre grup en aquesta ocasió votarà a favor d’aquests comptes.  No perquè 
ens agradi el resultat dels comptes, que no ens agraden, però sí en el sentit de 
que desapareixen aquelles incògnites que respecte de comptes anteriors 
havíem expresat i creiem que aquests comptes reflecteixen d’una forma més 
evident quina és la situació real de les finances d’aquest Ajuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Alguna paraula més?  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, en tot cas per donar per reproduïdes les... el debat que sobre aquests 
mateixos comptes vam tenir i els arguments que aquest regidor, en nom del 
grup socialista, va expresar i que no compartim amb relació a l’anàlisi que s’ha 
fet, però insisteixo que aquest és un debat que s’ha produït en altres ocasions i 
per tant reprodueixo els arguments que en altres debats, i concretament en 
aquest mateix, doncs he fet en altres ocasions. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Si no hi han més paraules, passem a la votació.  
Vots a favor de l’aprovació dels comptes?  Vots en contra?  Abstencions?  
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del grup de la 
CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 

      5. SERVEIS A LES PERSONES. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 
D’ESTUDI PER A L’APLICACIÓ DE LA TARIFACIÓ SOCIAL A 
LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
Arran de la constatació que l’actual sistema tarifari contingut a les Ordenances 
Fiscals Locals no garanteix l’accés de tothom amb els mateixos drets als 
serveis municipals, es proposa la creació d’una Comissió d’Estudi de la 
possible implantació d’una Tarifació Social en els tributs i preus públics 
municipals recollits a les ordenances fiscals. 
 
Aquesta Comissió haurà d’estudiar la possibilitat d’implantació progressiva de 
la Tarifació social, amb l’objectiu de mantenir un servei públic de qualitat, 
d’accés per a tothom, econòmicament i financerament sostenible.  
 
El sistema de Tarifació social pot contemplar l’establiment d’un ventall de 
beneficis fiscals en funció de la capacitat econòmica dels subjectes passius i 
les unitats familiars o mitjançant l’establiment de diversos preus d’un mateix 
servei segons el nivell de renda dels usuaris/àries, i d’altres circumstàncies 
personals i familiars, establint franges d’usuaris i un preu per a cada franja, 
que cobreixi un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei. 
 
El resultat serà anar ajustant els preus d’una manera progressiva al cost real 
del servei sense impossibilitar l’accés de qualsevol ciutadà o ciutadana.  
 
Una vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 12 de 
setembre de 2012, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent    

 
A C O R D 



 

 
“PRIMER. Aprovar la constitució d’una Comissió d’Estudi de la possible 
implantació d’un sistema de Tarifació Social en els tributs i preus públics 
municipals, formada pel regidor d’Hisenda, 3 tècnics municipals i 1 
representant de cada grup polític amb representació municipal. 
 
SEGON. El funcionament de la Comissió s’ajustarà a la normativa de règim 
local i al ROM. No obstant, les reunions s’efectuaran, prèvia convocatòria, 
sense una periodicitat regular establerta.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Arran de la moció proposada en tot cas pel grup d’IC 
respecte a plantejar una comissió que estudiï el sistema tarifari contingut a les 
Ordenances fiscals, més que res perquè en tot cas es pugui comprovar si en 
tot cas l’aplicació, com s’ha fet en altres ajuntaments, podria ser factible de fer-
lo al nostre propi municipi, planteja més que res que les Ordenances fiscals no 
garanteixen l’accés de tothom amb els mateixos drets als serveis municipals.  
Es proposa la creació d’aquesta Comissió d’estudi d’una possible implantació 
d’una tarifació social dels tributs i els preus públics municipals recollits en les 
Ordenances fiscals, i aquesta Comissió haurà d’estudiar la possible 
implantació, entenem progressiva, més que res donada la situació financera 
del nostre municipi, en tot cas és un tema que haurem de parlar, no estem 
tancats a qualsevol mena de proposta, i que hem plantejat en tot cas a partir 
de tres tècnics municipals, el regidor d’Hisenda i un representant per cada grup 
polític amb representació municipal.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Alguna paraula sobre aquest fet?  Senyor 
Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, primer manifestar que ens congratulem que 
el presentin, però a la vegada no ens ha deixat de sorprendre, senyor Gargallo, 
que ens presentin el que és de fet un acord ja aprovat el 7 de novembre de 
2011 per aquest Ple.  Sap que hem parlat moltes vegades amb vostè, fins i tot 
el nostre grup ha anat parlant grup per grup sobre la tarifació social, i ho hem 



 

fet perquè enteníem que realment era un canvi molt important del tipo de taxes 
dels nostres serveis municipals.  També sempre hem manifestat de la seva 
complexitat, sempre hem manifestat la seva complexitat.  I la nostra proposta 
el 7 de novembre, aprovada per aquest Ple, plantejava la taxa per al 2013, és a 
dir, ens donàvem un any perquè aquest Ple, amb els tècnics adients, 
poguessin estudiar aquesta proposta. 
 
Reitero, ens alegrem que ens presenti, però demanem que esperem... i 
esperem celeritat per intentar que per a les properes taxes aquesta tarifació 
social es pugui completar de la manera més rigorosa possible.  Gràcies, 
senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Alguna paraula més?  Passem, per tant, a la votació.  
Vots a favor de la creació?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

   6. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICAR EL DECRET 
D’ALCALDIA DE REVISIÓ DE TARIFES DE TRANSPORT 
PÚBLIC URBÀ ARRAN DE LA MODIFICACIÓ DE L’IVA. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
1. El Consell de Ministres del dia 13.07.2012 va aprovar el Reial Decret-Llei 
20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, publicat al BOE núm. 168 en data 14.07.2012 i que 
posteriorment va ser degudament convalidat pel Congrés de Diputats. 
 
2. El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, al Títol IV Mesures fiscals, en 
l’article 23 modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, i amb efectes des de l’1 de setembre de 2012, es concreta la 
modificació de l’article 91 UNO 2 1º de la Llei de l’IVA, que s’aplicarà el tipus 
impositiu reduït del 10 per cent a la prestació de serveis de transports de 
viatgers i el seu equipatge. 
 
3. Per això, l’alcaldessa accidental va decretar en data 17.08.2012 aplicar els 
increments amb arrodoniments per aproximació de cinc cèntims a tots els 
tipus de bitllets i abonaments multiviatge de transport col·lectiu urbà de 
viatgers.  
 



 

Atès l’informe favorable del tècnic responsable de Mobilitat i d’acord amb les 
competències previstes a l’art. 52 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa accidental de data 17 d’agost de 
2012, pel qual es resol: 
 
“PRIMER. Aprovar les següents tarifes del servei de transport públic col·lectiu 
urbà de viatgers del municipi de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2012, vigents a 
partir del dia 1 de setembre de 2012: 
 

Bitllet senzill (feiner i festiu) 1,20 € 
T-10 7,15 €  

T-ACTIVA 3,55 €  
T-JOVE 4,70 € 

 
SEGON.  Els títols adquirits amb anterioritat a l’1 de gener de 2012 deixaran 
de ser vàlids a partir del proper 29 de febrer de 2013.“ 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas seria només per puntualitzar que degut a la 
modificació de l’IVA del Consell de Ministres del 13 de juliol de 2012, aprovat 
en el Real Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat en el BOE, i 
degudament convalidat pel Congrés dels Diputats.  En el Real Decret, lo que 
és a títol fiscal es modifica tot lo que fa referència a l’Impost sobre el Valor 
Afegit, i en tot cas les úniques tarifes que tenim en les quals estan l’IVA inclòs 
són lo que fa referència a les tarifes del servei de transport públic col·lectiu, i 
per tant ens obliga directament a canviar lo que són les Ordenances fiscals fent 
referència a l’adequació d’aquests imports a la tarifació amb l’IVA en tot cas 
incrementat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Alguna paraula sobre aquest punt?  Passem doncs a la votació.  Vots 
a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots 
els grups i l’abstenció de la CUP. 



 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 

 
    7. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB 

EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT PER A L’ADHESIÓ AL 
SISTEMA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES I 
AFECTATS D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT A CATALUNYA.  

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
El Departament d’Interior, mitjançant el Servei Català de Trànsit, ha posat en 
marxa un servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de 
trànsit (SIAVT) com a eina fonamental per atendre les víctimes i per acostar les 
polítiques contra els accidents a la societat catalana. 
 
És d’interès per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú oferir el suport que 
s’ofereix a través del servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats 
d’accidents de trànsit (SIAVT) a les víctimes i afectats d’accidents produïts a 
les vies urbanes i interurbanes de la ciutat. 
 
Dit això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Servei 
Català de Trànsit del Departament d’Interior i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats 
d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit. 
 
SEGON. Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura de tots aquells 
documents necessaris per formalitzar l’esmentat conveni de col·laboració.” 
 

 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT DEL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE ......... PER A L’ADHESIÓ AL 
SISTEMA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES I AFECTATS 
D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT A CATALUNYA DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT. 
 
 



 

Barcelona,      d                         de 2012 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Joan Aregio i Navarro, director del Servei Català de Trànsit, en 
nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Departament d’Interior i creat per la Llei 14/1997, de 24 de 
desembre, en virtut de l’autorització de 29 de març de 2012. 
 
I de l’altra, l’Il·lustríssima Sra. .................................., qui actua ........................ 
 
MANIFESTEN 
 
El Departament d’Interior i l’Ajuntament de ................., com a administracions 
públiques competents en matèria de seguretat viària en el seu àmbit territorial 
comparteixen la voluntat de desplegar polítiques actives destinades a assistir al 
ciutadà en aquells casos en què aquest, com a conseqüència d’un accident de trànsit, 
es converteix en víctima o afectat, donant d’aquesta forma un nou estàndard 
d’atenció i informació en aquells casos que malgrat les polítiques de prevenció dels 
riscos i les accions derivades de l’aplicació dels plans de seguretat vial, es produeix 
un accident que derivat de la circulació de vehicles per les vies del país ocasiona la 
necessitat de conèixer els recursos existents que els assisteixen. 
 
El Departament d’Interior, mitjançant el Servei Català de Trànsit, ha posat en marxa 
un servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit (SIAVT) 
com a eina fonamental per atendre les víctimes i per acostar les polítiques contra els 
accidents a la societat catalana. 
 
És d’interès per a l’Ajuntament de ........................., per tal d’oferir aquest suport a les 
víctimes i afectats dels accidents produïts a les vies urbanes i interurbanes de 
l’Ajuntament, l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats 
d’accidents de trànsit de Catalunya (SIAVT) esmentat, en constituir aquest servei un 
sistema d’atenció de país. 
 
En conseqüència, aquest conveni té per objecte establir les bases, l’extensió de la 
col·laboració institucional, i fixar els aspectes per fer efectiva la prestació al ciutadà 
víctima o afectat per accidents de trànsit i produïts a les vies urbanes i interurbanes 
de l’Ajuntament de ........................, d’acord amb les següents  
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Les persones que han estat víctimes i/o afectades per accidents de trànsit 
succeïts a les vies urbanes i interurbanes del municipi de ................... podran accedir 
i rebran mitjançant el servei d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents 
de trànsit SIAVT del Servei Català de Trànsit la informació i orientació jurídica, 
administrativa, social i psicològica, per tal de minimitzar la situació traumàtica que hi 
ha després d’un accident de trànsit. 
 



 

SEGONA. L’Ajuntament de .............................., a fi de fer efectiva la disponibilitat del 
servei a les persones víctimes i/o afectades per accidents de trànsit i que la 
ciutadania pertanyent a aquest col·lectiu pugui accedir al servei, informarà de 
l’existència del servei d’atenció a la víctima i afectats d’accidents de Catalunya que 
presta el Servei Català de Trànsit. 
 
L’Ajuntament de ..................................... establirà els protocols d’informació interns 
per tal de definir, en funció de la condició de víctima i/o afectat/ada i de les 
circumstàncies de l’accident, el moment adient i els subjectes operadors de la policia 
local o dels serveis municipals responsables per tal de facilitar la informació i 
documentació institucional sobre el servei. 
 
Previ consentiment de la persona víctima o persones afectades, i dels seus familiars, 
pel cas d’incapacitat de la víctima, l’Ajuntament de .......................... podrà facilitar les 
dades bàsiques de contacte recavades de la víctima per tal que el SIAVT pugui 
desplegar les prestacions del servei. 
 
TERCERA. El Servei Català de Trànsit, sempre que la continuïtat del SIAVT estigui 
recollida en el Pla de seguretat viària corresponent, es compromet a disposar amb 
vocació de continuïtat i disponibilitat d’un centre d’atenció telefònica gratuït en jornada 
laboral, dotat de professionals amb experiència i coneixement en els recursos 
assistencials públics de l’administració o d’altres entitats, i en els aspectes tècnics, 
jurídics, socials i psicològics inherents al SIAVT. 
 
En els casos necessaris d’acord amb els protocols del SIAVT, les persones afectades 
seran ateses personalment per un/a psicòleg/psicòloga i un/a professional de l’àmbit 
social amb la voluntat que aquestes persones puguin rebre una atenció adient a les 
especials circumstàncies que concorrin en cada cas. 
 
QUARTA.  A fi que les víctimes o afectats pels accidents comptin amb una informació 
de qualitat sobre el SIAVT, el Servei Català de Trànsit comunicarà, dintre d’un 
període màxim de dos mesos, a l’Ajuntament de .............................. les modificacions 
introduïdes en la forma i nivell de prestació del servei, i donarà trasllat dels díptics i de 
la documentació informativa que, adreçada a la ciutadania, s’ajusti en cada moment a 
l’estàndard de servei ofert i el catàleg de recursos vigent. 
 
CINQUENA. L’Ajuntament de ...................................... facilitarà amb caràcter anyal, a 
comptar des de l’entrada en vigor del present conveni, les dades no personals dels 
accidents de trànsit amb víctimes al Servei Català de Trànsit.  Aquestes dades del 
sistema d’informació municipal estaran integrades per les característiques de les 
unitats implicades, de les persones conductores i de les que s’han vist implicades en 
l’accident. 
 
SISENA. La durada del conveni serà de dos anys des de la data de la seva signatura 
per les parts, prorrogant-se tàcitament per igual període si no existeix denúncia de les 
parts i si el corresponent Pla de seguretat viària preveu el manteniment del SIAVT. 
 
SETENA. Aquest conveni es podrà rescindir abans de la finalització de la seva 
durada natural per alguna de les següents causes: 



 

 
1.  Acord exprés de les parts. 
2.  Voluntat d’una de les parts, comunicant-ho a l’altre amb tres mesos d’antelació. 
3.  Incompliment per alguna de les parts de les clàusules d’aquest conveni, prèvia 

advertència del seu incompliment. 
4.  Causes d’interès públic previstes a la legislació vigent. 
5.  Impossibilitat sobrevinguda d’acomplir les clàusules i desenvolupar les 

prestacions i activitats previstes que en constitueixen l’objecte del conveni. 
 
VUITENA. Qualsevol divergència que pugui sorgir entre les parts es resoldrà entre 
ells, i en el cas que això no fos possible es sotmetran als Jutjats i Tribunals del 
Contenciós Administratiu de Catalunya. 
 
Per tal que així consti, s’estén aquest document, en duplicat exemplar, i en prova de 
conformitat, les parts implicades el signen a un sol efecte, en el lloc i data fixats a 
l’encapçalament. 
______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bona tarda, bona tarda alcaldesa.  En tot cas simplement és un conveni que 
es signa amb el Servei Català de Trànsit, pel qual ells han creat un servei 
d’atenció a les víctimes de trànsit i l’Ajuntament s’adhereix o firma aquest 
conveni per tal que aquelles persones que en l’àmbit urbà i interurbà a la 
nostra ciutat pateixin algun tipo d’accident disposin d’un servei, tant jurídic com 
d’atenció que disposa la Generalitat.  També hi haurà un telèfon gratuït 
d’atenció per a aquesta gent i per tant enteníem que era un bon servei per 
oferir a la ciutadania de la nostra vila i per tant hem cregut oportú plantejar al 
Ple municipal l’adopció d’aquest conveni. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula sobre aquest punt?  Doncs passem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 8 i 9 de l’ordre del dia. 
  
 

 



 

 8. SERVEIS A LES PERSONES. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 
D’ESTUDI PER A LA REDEFINICIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ 
DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, COMPETÈNCIA D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Jo els hi proposaria que tractéssim de manera conjunta els punts 8 i 9, perquè 
els dos són sobre la creació d’una comisió d’estudi, i per tant, si no hi ha 
inconvenient, els tractem de manera conjunta.  Per tant, demanaria al secretari 
que llegís l’encapçalament dels dos punts 8 i 9 a la vegada. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent:: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 6 de setembre de 
2004, va acordar aprovar definitivament el projecte de la iniciativa, continguda 
a la memòria justificativa per a l’exercici de l’activitat econòmica per a la 
realització de totes aquelles activitats encaminades a la millor gestió i 
administració del cicle integral de l’aigua, constituint-se la societat anònima 
municipal Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 
Atès que la Corporació municipal està interessada en determinar les 
possibilitats tècniques, econòmiques i jurídiques per establir la participació de 
la iniciativa privada en la gestió o cogestió de les competències que 
desenvolupa actualment l’abans esmentada empresa. 
 
Atès que, en conseqüència, es tracta de determinar la possibilitat d’establir una 
nova forma de gestió de l’activitat econòmica i el servei públic del cicle integral 
de l’aigua que presta l’esmentada empresa. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 243 de la Llei municipal i de règim 
municipal de Catalunya, en relació amb l’art. 142.3 del ROAS, cal tramitar 
l’expedient previ per tal de determinar la conveniència i l’oportunitat de la 
iniciativa i la concurrència de l’interès públic pel que fa a un eventual canvi en 
la forma de gestió, en el sentit d’instrumentar les formes de gestió indirecta 
previstes a l’art. 249.3 de la LMRLC. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 243.2.c) de LMRLC, en connexió amb l’art. 
146.b) del ROAS, s’estableix el contingut de la memòria. 
 
Atès que l’article 283.1.d) del ROAS determina com un possible procediment 
de creació d’una societat mercantil de capital mixt, la transformació d’una 
societat de capital íntegrament públic. 
 



 

Atès que l’art. 144 del ROAS estableix que la comissió d’estudi ha de ser 
paritària entre tècnics degudament qualificats i membres de la Corporació. 
 
Atès que de forma simultània a aquesta mateixa proposta, es proposa la 
creació d’una Comissió d’estudi de l’eventual canvi en la forma de gestió del 
servei que actualment presta la Companyia d’Aparcaments. 
 
Atès que, en funció del resultat final de la memòria que ha d’elaborar la 
comissió designada a tal efecte, pel que fa a la Companyia d’Aparcaments, 
sigui necessari o no continuar amb la tramitació i execució de  la memòria que 
eventualment pugui aprovar el Ple, fruit de la proposta de la Comissió d’estudi 
per al cas de la Companyia d’Aigües. 
 
És a dir, que es considera necessari condicionar l’execució de l’eventual acord 
plenari pel qual es prengui en consideració la memòria que ha d’elaborar la 
Comissió d’estudi per al cas de la Companyia d’Aigües, al resultat final de 
l’aprovació i execució de la memòria que simultàniament es tramita en el cas 
de la Companyia d’Aparcaments, en funció dels resultats esperats i suficients 
de caire econòmic i de gestió del servei. 
 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa de Serveis a les Persones, i sense 
que això políticament representi prejutjar el resultat final del contingut de 
l’acord que es sotmet a votació, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la creació d’una Comissió que estudiï la conveniència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici de l’activitat 
econòmica i la prestació del servei del cicle integral de l’aigua que incorpori la 
participació de la iniciativa privada, i per tant, l’eventual canvi en la forma de 
gestió directa que actualment es presta a través de la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 
SEGON. Designar com a membres de l’esmentada Comissió les persones 
següents: 
 
Representants polítics: 
 
- 1 representant per cada grup polític municipal 
 
Representants tècnics: 
 
- Javier Martínez Gómez 
- Cèsar Rodríguez Solà 
- Julián Sagarra Aparicio 



 

-  Isidre Martí i Sardà 
- Josep Gomariz Meseguer 
- Jordi Campamà Pujol 
 
Assistirà, igualment, un representant dels treballadors de l’empresa, amb veu i 
sense vot. 
 
TERCER. L’esmentada Comissió haurà d’elaborar, en un termini de tres 
mesos, la memòria prevista a l’article 146 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, per a 
la presa en consideració del Ple de l’Ajuntament. 
 
QUART. Condicionar l’execució del contingut que es derivi de l’eventual presa 
en consideració de l’esmentada memòria, al resultat final en funció dels 
objectius econòmics i de gestió assolits en el procés d’execució del contingut 
de la memòria que l’Ajuntament pugui prendre en consideració amb relació a la 
conveniència, oportunitat i concurrència de l’interès públic en l’eventual canvi 
en la forma de gestió directa que actualment presta la Companyia Serveis 
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM.” 

 
    9. SERVEIS A LES PERSONES. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 

D’ESTUDI PER AL CANVI DE GESTIÓ DIRECTA DE SERVEIS 
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 de desembre de 
2001, va acordar aprovar definitivament el projecte de la iniciativa, continguda 
a la memòria justificativa per a l’exercici de l’activitat econòmica per a la 
construcció, gestió, administració i explotació d’aparcaments mitjançant la 
creació d’una societat anònima de capital íntegrament municipal.  
 
Atès que la Corporació municipal està interessada en determinar les 
possibilitats tècniques, econòmiques i jurídiques per establir la participació de 
la iniciativa privada en la gestió o cogestió de les competències que 
desenvolupa actualment l’abans esmentada empresa. 
 
Atès que, en conseqüència, es tracta de determinar la possibilitat d’establir una 
nova forma de gestió de l’activitat econòmica i el servei públic d’aparcaments.  
 
Atès que de conformitat amb l’article 243 de la Llei municipal i de règim 
municipal de Catalunya, en relació amb l’art. 142.3. del ROAS, cal tramitar 
l’expedient previ per tal de determinar la conveniència i oportunitat de la 



 

iniciativa i la concurrència de l’interès públic pel que fa a un eventual canvi en 
la forma de gestió en el sentit d’instrumentar les formes de gestió indirecta 
previstes a l’art. 249.3 de la LMRLC. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 243.2.c) de la LMRLC, en connexió amb 
l’art. 146.b) del ROAS, s’estableix el contingut de la memòria. 
 
Atès que l’article 283.1.d) del ROAS determina com un possible procediment 
de creació d’una societat mercantil de capital mixt, la transformació d’una 
societat de capital íntegrament públic, i l’art. 40 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, preveu 
la possibilitat de la venda, total o parcial, d’accions o participacions de les 
societats o empreses on participi l’ajuntament. 
 
Atès que l’art. 144 del ROAS estableix que la comissió d’estudi ha de ser 
paritària entre tècnics degudament qualificats i membres de la Corporació. 
 
Per tot això,  aquesta Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la creació d’una Comissió que estudiï la conveniència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici de l’activitat 
econòmica i la prestació del servei d’aparcaments de titularitat municipal, que 
incorpori la participació de la iniciativa privada, i per tant, l’eventual canvi en la 
forma de gestió directa que actualment es presta a través de la companyia 
SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. 
 
SEGON. Designar com a membres de l’esmentada Comissió les persones 
següents: 
 
Representants polítics: 
 
- 1 representant de cada grup polític municipal 
 
Representants tècnics: 
 
- Javier Martínez Gómez 
- Cèsar Rodríguez Solà 
-  Daniel Llobera Adan 
- Isidre Martí i Sardà 
- Josep Gomariz Meseguer 
- Jordi Campamà Pujol 
 



 

Assistirà, igualment, un representant dels treballadors de l’empresa, amb veu i 
sense vot. 
 
TERCER. L’esmentada Comissió haurà d’elaborar, en un termini de tres 
mesos, la memòria prevista a l’article 146 del Decret 179/95, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
per a la presa en consideració del Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, moltes gràcies alcaldessa.  Ja a finals del 2011, i després de l’audiència 
pública, va quedar clar quina era la greu situació de tresoreria i de fort 
endeutament a curt termini de l’Ajuntament.   
 
A principis del 2012 el govern de la ciutat va presentar possibles solucions per 
a la problemàtica existent de les finances municipals, i entre altres es van 
avaluar aquestes que es van proposar per part del govern: efectuar 
finançaments de () en equipaments municipals, renunciació financera a llarg 
termini i a curt termini del deute bancari.  En aquest cas s’han tingut repetides 
trobades amb diferents nivells de més d’una dotzena d’entitats bancàries, 
sense cap èxit degut a la poca liquiditat bancària disponible i a la situació 
general de l’administració pública i de l’Estat, així com la situació concreta del 
nostre Ajuntament. 
 
Altres temes que s’han estudiat és la implantació del sistema holding en 
societats municipals per fomentar les economies d’escala, inclús el possible pla 
de sanejament dels ingressos del sòl no produïts. 
 
Finalment es va decidir efectuar un ajust fiscal progressiu per als pròxims anys, 
sense traumes per als ciutadans i l’Ajuntament, corregint el desfasament 
financer amb l’entrada de capital privat per dues empreses públiques locals: 
VNG Aparcaments i la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú.  
 
El tema s’ha parlat i s’ha debatut amb l’oposició en nombroses ocasions en 
Comissions Informatives de Serveis a les Persones, i d’igual forma en els 
darrers tres mesos s’ha tingut contacte els entesos amb la representació dels 
treballadors de les dues companyies per informar-los de les propostes del 
govern. 
 



 

En aquest moment veiem que l’estat de tresoreria de l’Ajuntament es manté en 
un dèficit constant des de fa mesos, vora els 26,5 millons d’euros, incloses les 
pòlisses de crèdit, es fa necessari portar sense més dilació al Ple municipal 
l’aprovació de la creació d’una comissió d’estudi per la conveniència de 
l’entrada de capital privat en aquestes dues empreses.  Aquesta comissió és la 
que de forma legal preceptiva és necessària per a l’estudi en seu municipal de 
qualsevol variació de la titularitat de les accions d’aquestes dugues empreses 
públiques. Caldria, pues, la creació d’una comissió per a cadascuna d’elles, tal 
i com consta en l’ordre del dia.    
 
És a la comissió on s’hauran de discutir les diferents possibilitats de canvis en 
la gestió directa del servei, a les possibilitats d’entrada de la iniciativa privada 
amb el capital empresa i si aquesta iniciativa privada correspon a una única 
persona jurídica o per exemple, i com ha apuntat algun grup de l’oposició, es 
pogués donar el cas de l’entrada de diferents petits inversors o a múltiples o 
petites participacions, i altres diferents possibilitats, que és el tema justament 
que es decidirà a la mateixa comissió. 
 
Aquesta comissió estarà representada per cada partit polític amb representació 
en el Ple municipal, així com diferents tècnics municipals.  També estarà el 
representant dels treballadors. 
 
La concessió no implica una disminució de la qualitat del servei, ni el traspàs 
de poder de decidir preus públics, tal i com s’ha dit.  Tot això no és cert, 
solament la gestió privada o mixta d’uns serveis o altres pliques que tenim en 
aquest moment a l’Ajuntament, com podia ser la plica de la brossa. 
 
Hem de dir que des del govern hem explorat totes les alternatives possibles 
per fer front al dèficit de tresoreria municipal.  Així doncs, en cas de que el 
govern no obtingués els recolzaments necessaris per portar endavant aquestes 
comissions, es deixaria que les solucions per intentar disminuir el dèficit 
financer només es podrien efectuar mitjançant estalvi pressupostari, establint 
mesures que podrien afectar directament al moll de l’ós de l’administració 
pública, suprimint alguns serveis prestats fins ara en l’Ajuntament, així com 
mesures d’impacte directe a la plantilla municipal, tant a nivell d’ocupació com 
en condicions laborals. 
 
La situació és tal que no es soluciona només amb una reducció lineal de 
despesa d’un percentatge respecte de l’exercici anterior, tal i com hem fet en 
aquest últim pressupost.  Primer, perquè hi ha serveis en els quals una 
reducció suplementària voldria dir el seu tancament, i a part perquè potser una 
reducció lineal en un conjunt dels serveis encara no seria suficient per poder 
afrontar la continuïtat de l’activitat per la pròpia administració sense arribar al 
col·lapse. 



 

 
Tal i com vaig dir en el meu parlament del pressupost, només depenem de 
nosaltres mateixos, dels nostros actes i de la nostra responsabilitat.  Cal tenir 
present que l’actual situació financera de la Corporació provoca, per una 
banda, un deteriorament del teixit econòmic local, ja que molts proveïdors no 
poden suportar els períodes de pagament que estem donant, incomplint 
reiteradament la llei de morositat i generant un greu problema a l’economia real 
de la nostra ciutat.  I a la vegada, i com a organització prestadora de serveis, 
ens arrisquem a no poder donar aquests serveis perquè ja alguns d’aquests 
proveïdors no volen treballar amb nosaltres amb aquesta mancança de 
pagament.   
 
Seria molt inconscient seguir amb la situació tal i com està, en un context 
extern que no es preveu augmentar les aportacions d’altres administracions, al 
contrari, i amb un risc d’impagament continuat.  El risc d’arribar al col·lapse de 
la institució, de no poder prestar ni els serveis més bàsics, és massa elevat per 
no tindre que evitar-ho.  És per tant () del govern en el cas de no poder crear 
aquestes dues comissions d’estudi, el prendre mesures molt més dràstiques i 
unes conseqüències molt més perjudicials per a la () i la plantilla municipal.  
Entenem que l’opció no ens agrada, però no veiem altra alternativa. 
 
Per últim, vull deixar clar i que en tot cas consti en acta que aquest govern, 
amb sentit de responsabilitat, està proposant efectuar les mesures necessàries 
per poder corregir el dèficit i els problemes de liquiditat, d’acord amb les 
premisses de la Llei d’estabilitat pressupostària.  Això vol dir que en tot cas el 
que voti podria ser, i dic podria ser, en tot cas estigués incorrent en una sèrie 
de responsabilitats davant del Tribunal de Comptes.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Demanaria silenci, si us plau.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bona tarda.  Aquests últims mesos hem estat doncs immersos, diria tots els 
grups, a proposta del govern, en l’estudi, la valoració i submergint-nos en 
quadres excels, xifres i més xifres, i segurament s’ha aparcat la política que en 
teoria és el que ens han escollit els ciutadans i les ciutadanes és per fer 
política.  La nostra intervenció en aquest sentit intentarà no caure doncs en el 
debat de les xifres, sinó en argumentar les raons polítiques per les quals 
valorem doncs la proposta que avui fa el govern.  I en direm tres arguments, 
tres valoracions en aquest sentit, pels quals no podem avalar aquesta 
proposta, i en tot cas primer de tot demanaríem també doncs que el govern es 



 

plantegés altre cop la retirada dels punts.  Però en tot cas entraré en aquests 
arguments, els tres. 
 
El primer argument és que Iniciativa defensa la gestió pública com a 
mecanisme que contribueix realment a la prestació de servei i retorna benefici 
a la col·lectivitat.  Ens resistim a desmantellar-ho.  El segon argument: defugim 
de la política, de l’actual política que es dóna a l’Estat, que es dóna en general 
en molts nivells, del “no hi ha més remei”.   I el tercer argument, intentem 
treballar o volem treballar per trobar alternatives noves i algunes agosarades i 
valentes. 
 
Intentaré breument exposar els tres arguments concrets.  Per què entenem des 
d’Iniciativa que allò públic construeix servei i benefici col·lectiu?  Doncs perquè 
ho entenem ideològicament, perquè els nostres valors i els nostres principis 
avui defensem que el manteniment de la gestió pública i la titularitat pública 
són la millor resistència i la forma de garantir que hi ha retorn per a la 
col·lectivitat, i més en aquest cas, pel que fa a l’aigua potable i de sanejament, 
que no són un bé econòmic, sinó al contrari, un dret humà. 
 
Com deia el regidor d’Hisenda, no hi ha i es veu que no hi ha una justificació 
pel canvi de gestió, perquè cap de les dues empreses hagin... veiem, valorem 
que siguin... no siguin viables, siguin ineficients, no tinguin una bona gestió, o 
com tota la vida doncs la gestió sempre és millorable, o únicament han fet el 
que els hi pertoca com a objectiu històric des de la seva constitució, en el cas 
de la Companyia d’Aigües, i en la de VNG Aparcaments: treballar per generar 
benefici col·lectiu a la nostra ciutat.  Així la Companyia d’Aigua ha servit a la 
ciutat tot prestant un bon servei d’abastament d’aigua i generant les inversions 
necessàries perquè avui tinguem una bona xarxa de distribució i de 
sanejament.  Pensem, i aquí creiem realment que la Companyia ha tingut un 
valor històric en aquesta contribució col·lectiva, solucionant un problema que, 
recordem, de manca d’aigua, que avui sembla oblidat i que no tants anys 
enrere era un dels principals problemes de la pròpia ciutat.   
 
Així, VNG Aparcaments, la seva funció, el seu servei a la ciutat ha estat una, la 
de crear aparcament públic en superfície i soterrat, però bàsicament la funció 
de garantir que hi hagi un camí d’una mobilitat pacificada, on el cotxe avui deixi 
de ser un privilegiat en els nostres carrers.  Per tant, han generat benefici i 
servei a la col·lectivitat.   
 
Donar l’entrada a la participació a empreses privades ens fa perdre 
col·lectivament, i ens fa perdre com a ciutat.  Crec que tothom té clar que 
l’interès que poden tenir alguns operadors privats en participar en la gestió de 
l’aigua o dels aparcaments, ni molt menys serà aquest interès o benefici públic 
o col·lectiu, sinó com és clar l’interès de les empreses privades i el seu objectiu 



 

és generar dividends per als seus accionistes.  I poso un exemple d’això.  Un 
possible operador candidat a la participació és el grup Agbar, i donaré 
algunes... sí, en aquest cas entraré algunes xifres.  El grup Agbar al 2002 va 
acomiadar 194 treballadors, i paral·lelament repartia 92 milions d’euros de 
dividends i comprava per 165 milions d’euros la torre Agbar.  I al 2009 també 
va tenir la xifra de 379 milions d’euros.  On creiem que han anat a parar 
aquests dividends?  S’han reinvertit a les ciutats de les que ja són 
concessionaris del cicle de l’aigua?  De la distribució de l’aigua?  S’invertiran a 
la nostra ciutat aquests dividends en cas que participessin de la concessió?   
 
Per tant, entenem primer, que la proposta no s’origina per al sistema públic de 
gestió de les companyies o de les empreses, sinó per la, és evident, situació 
de la nostra hisenda municipal i concretament dels problemes de liquiditat.   I 
per tant entenem que és un retrocés i un error que, com diu la dita, intentem 
despullar un sant per vestir-ne un altre.  I si el problema és la liquiditat 
municipal, la hisenda municipal, anem a () de base i amb rigor.  Dir-lis que 
tampoc és res nou problemes de liquiditat, es vénen duent en anys, en els 
últims anys, i històricament aquest Ajuntament i els diferents governs de 
diferents colors, doncs a cap d’ells se’ls hi va passar pel cap doncs proposar 
en aquest cas la participació privada en la companyia concretament de l’aigua. 
 
Doncs no ens resignem, no ens resignem a aquesta nova política del “no hi ha 
més remei”.  Entenem que mai la decisió política pot ser fruit d’aquest cert 
victimisme, de la política de la por, de l’alarmisme, de l’emergència, perquè 
això ens pot dur a errors.  La decisió política s’ha d’originar des de la voluntat 
política ideològica.  I en aquest sentit no ens queda clar què mou al govern.  Hi 
ha una certa ambigüetat, un cert rerefons respecte això.  Neix la seva proposta 
realment de la seva opció ideològica, que la que representa?  Si és així, doncs 
no hi ha cap problema, no s’amaguin, cap por, vostès estan per la privatització 
i l’entrada de capital privat en el sector públic.  No hi ha cap problema, és un 
posicionament ideològic, legítim.  Ara, el que ens preocupa és que la proposta 
realment, vull dir, i en aquest sistema de legitimació de la seva proposta 
ideològica, doncs en aquest Ple clarament fem política i clarament 
democràticament decidim conforme els nostres models i propostes polítiques.  
O bé la proposta neix i ens la presenta el govern tal i com ha fet algunes 
manifestacions la senyora alcaldesa, de la política del “no hi ha més remei”?  
“No tinc més remei, no m’agrada haver de prendre aquesta decisió, però les 
circumstàncies així ho dictaminen”.  Bé, doncs tampoc ens agrada haver de 
claudicar en aquesta política del “no hi ha més remei”.  
 
I ho hem pogut comprovar, que el nerviosisme, la pressa, l’alarmisme, no són 
bons consellers, i en el mateix procés s’ha vist.  I poso un exemple molt clar.  
Des del mes de gener el govern ens comença a esbossar, i dic esbossar 
perquè no ha concretat, quines són les possibles línies en les que estan 



 

treballant sobre la solvència o la capacitat de solució de la liquiditat municipal, i 
entre elles s’apunta doncs la que avui es porta a aprovació.  Al mes de maig 
se’ns dóna la previsió que fa el govern anunciant-nos doncs la situació crítica, 
amb l’alarmisme que s’anuncia, la situació en la que està la nostra tresoreria, i 
anunciant-nos evidentment doncs l’esforç i el treball que ha realitzat l’equip de 
govern per intentar solventar aquesta situació.  Bé, en unes setmanes de 
treball dels grups municipals, i concretament amb observacions fetes, 
interpel·lacions a la mateixa Comisió Informativa, passem d’una previsió 
d’ingressos que feia de la recaptació de 55 milions d’euros, a una previsió, que 
és la que es va donar al juliol, de 60 milions d’euros.  És a dir, en unes 
setmanes d’intentar imbuir-nos en els números, sorgeixen 5 milions d’euros.  
Per tant, la política de la pressa, del “no hi ha més remei”, de l’alarmisme, no 
és bona consellera, i per això no volem caure. 
 
Encara a hores d’ara el nostre grup municipal no té clar i no té clares les xifres 
concretes de la previsió de tresoreria real.  El govern la situa sobre els 16, 
bueno, 26 comptant les pòlisses de crèdit, i nosaltres les situem en les 
valoracions que hem fet sobre 9-10 milions d’euros.  I per tant, no està clar 
realment la situació de la tresoreria actualment, sobre la que hem de treballar i 
buscar solucions.  Entenem que hem de construir alternatives i volem construir 
alternatives.  Avui li diem que intenti retirar el punt i que treballem sobre el que 
és el problema, la dificultat i la tensió de tresoreria que tenim.  I deixi’m, en 
aquest sentit, de que ens reunim, a vegades en reunions certament 
improductives, perquè no s’avança i comencem a posar-nos i a treballar junts 
en buscar aquestes solucions, i algunes que ja s’han plantejat a la mateixa 
comisió informativa i que vostès han valorat doncs diguem-ne d’una forma... 
deixi’m dir... doncs poc rigorosa, o en tot cas dient-nos que no són viables.  
Doncs a vegades en política no hi han viabilitats, hi han desitjos i capacitat de 
treball i de voluntat. 
 
I li avancem algunes.  Sí, fem el procés de pacte fiscal a la vilanovina, com ha 
fet el president Artur Mas, cridant a tots els grups del Parlament i dient que 
junts anem a reclamar a Madrid i a l’Estat un tracte just per a la nostra nació.  
Doncs anem junts, i ens oferim com a grup i a la resta de grups els hi diem: 
anem junts, una: a veure la Generalitat de Catalunya, perquè els compromisos 
que estan pressupostats, vora els 7 milions d’euros, i el seu pagament arribi al 
dia i a l’hora, i si és possible que el millori, per la insuficiència financera 
d’aquest municipi, com d’altres.  Pacte a la vilanovina, pacte fiscal i de treball 
conjunt.  Anem a veure les entitats, ens comprometem a acompanyar-la a 
veure les entitats bancàries i els bancs perquè renovin les pòlisses de crèdit i 
les incrementin.  Hem passat d’una pòlissa de crèdit que estava en 17 milions 
al 2011, a una pòlissa de crèdit de 10 milions d’euros.  És evident que això 
agreuja la tensió de tresoreria que tenim.  Ens comprometem a anar a veure-la, 
a tornar a anar a veure-les, i a utilitzar també la presió ciutadana.  O és que els 



 

ciutadans de Vilanova i la Geltrú no han de saber que els seus bancs no 
ajuden al nostre ajuntament?  O no contribueixen al benefici col·lectiu? 
 
Creiem que s’ha d’estudiar amb rigorositat i seriositat la proposta que va fer la 
CUP en el si de la Comisió Informativa, d’obrir l’escenari de participacions, no 
tan sols de la companyia, sinó en altres qüestions municipals i econòmiques.  
Si el govern està, treballem-ho conjuntament. 
 
I entenem també que en aquest sentit estem disposats a treballar, en valorar 
els ajustos pressupostaris necessaris d’aquelles despeses que poden existir 
avui en dia encara, del tot supèrflues o que encara doncs poden... anem a 
treballar en els ajustos pressupostaris com així, i en aquest cas els hi hem dit 
reiteradament, en una tarifació social que realment anunciï i provoqui que el 
nostre Ajuntament realment té ingressos.   
 
Nosaltres entenem que hi ha alternatives, poden rebutjar-les o acceptar-les, 
algunes agafar-les, altres deixar-les, però en tot cas els hi diem que no ens 
volem conformar i no entenem que el nostre govern es deixi portar per aquesta 
política del “no hi ha més remei”.  Hi han remeis.  Cal exclusivament que en 
aquest Ple i en la política les decisions es prenguin, com deia al començament, 
per les idees, pels valors i per la voluntat política i ideològica. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, disculpin, però jo crec que hi ha un fet que haig de dir-li i 
demanar-li, i crec que em sento amb l’obligació de dir-ho aquí.  Quan es 
presenten uns números... faig referència al que vostè ha qüestionat uns 
números que han presentat els tècnics municipals, no el govern municipal, i per 
tant li demano que si els qüestiona segueixi els procediments per impugnar-los, 
però aquests números són números presentats pels tècnics.  Si vostè en 
dubta, faci els tràmits convenients, però no els posi en dubte, perquè nosaltres 
tenim plena confiança amb els números que presenten els tècnics de la casa.  
D’acord?  I disculpi’m.   
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Primer, a aquests números no els hi veig cap mena d’oficialitat per fer un tràmit 
d’impugnació, perquè en tot cas són previsions, esborranys de previsions que 
fan els tècnics municipals, i en els quals vostès van acceptar les rectificacions 
que vàrem fer, i van aparèixer.  O sigui, no em digui que ara he de fer un 
procés d’impugnació, perquè nosaltres valorarem si fem el procés 
d’impugnació, però no entenc que els números presentats s’hagin aprovat o 



 

tinguin el formalisme d’aprovació requerit.  En tot cas, demanaré informe al 
secretari si així és, si aquests números presentats a les comisions informatives 
tenen algun sistema d’aprovació i si en aquest cas cal alguna impugnació. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, he volgut rectificar perquè vostè ha dit que el govern 
municipal ha presentat uns números que després no han estat correctes, i per 
això he volgut matisar que són uns números presentats pel tresorer de la casa i 
per tant si hi algun problema en parlem en un altre nivell.  D’acord? 
 
Els altres temes contestarà el regidor seguidament, quan hagin parlat tots.  
Gràcies. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bona tarda.  Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular hem entès des del 
principi que el govern ho va plantejar, ja des de l’any passat, que hi ha un 
evident problema de liquiditat a l’Ajuntament, és a dir, se’ns deuen massa 
diners o s’han fet previsions d’ingressos de diners que no han arribat, que 
encara estan per arribar o que trigaran per arribar, i per tant falta diner líquid 
per poder fer els pagaments. 
 
No sabem, perquè hi entenem el que hi entenem i ens creiem les xifres que 
ens donen, quina és l’exactitud, quina és la magnitud exacta del problema de 
liquiditat.  Sabem segurament que està entre els 9-10 milions, els 17 milions 
per a enguany i que és un total de 25-26 milions el que acumulem de 
pagaments que se’ns han de fer a l’Ajuntament i que no se’ns fan per diferents 
motius.  Sabem també, sempre a través de l’Ajuntament, perquè moltes 
vegades hem insistit que es plantegés i així s’ha fet, o així se’ns diu que s’ha 
fet, la negociació amb els bancs per passar deute de curt a llarg, per poder 
augmentar les pòlisses de crèdit, perquè efectivament els bancs han jugat 
fortament contra l’Ajuntament, contra la seva estabilitat financera, o contra la 
seva supervivència, diguéssim, davant d’aquest problema de liquiditat.  Sabem 
també, però, que amb un govern... amb una mentalitat de govern, sobretot del 
govern anterior, que no hagués confiat tant en el creixement perpetu de la 
construcció, les finances segurament s’haguessin equilibrat de forma diferent, 
no s’hagués gastat més del que després en una situació de crisi es pot 
ingressar.  I sabem que el problema de liquiditat és un problema general de 
totes les administracions públiques, és un problema... tots els rescats que 
s’estan demanant es demanen a banda del deute, o de l’endeutament de cada 
administració, existeix el problema de liquiditat en totes les administracions i 
per això bàsicament es demanen els rescats, perquè no hi ha més diners per 
pagar els serveis que efectivament estan pressupostats. 



 

 
Sabem que hi ha hagut errors pel mig, que entenem nosaltres importants, 
humans, polítics, però importants, com haver pressupostat els 8 milions d’uns 
terrenys que finalment no s’han pogut arribar a vendre i per tant encara 
s’espera doncs que algú els compri i s’ingressin aquests diners.  Però aquells 8 
milions doncs efectivament, com que estaven pressupostats com a ingrés es 
van gastar.   
 
Sabem doncs que segurament les previsions de recaptació per impostos, per 
multes, etc., eren un xic massa elevades i van fer que al llarg dels anys 
s’acumulessin 15 milions d’euros que no s’han cobrat.  Vull dir que encara 
diferent ciutadania, diguéssim, ho deu a l’Ajuntament, però aquells diners es 
van gastar l’any corresponent en què es preveia el seu ingrés i no s’han 
ingressat. 
 
Tot això porta a una crisi de liquiditat que nosaltres no sabem xifrar amb 
exactitud.  De fet, per molt que hem analitzat els números, per molt que ens 
hem endinsat en la màgia aquesta del cash flow i tot això, que és bastant un 
bosc espès, no sabem xifrar amb exactitud quin és aquest dèficit de liquiditat, 
però sabem que és important i que hem de posar remei, i així ho hem entomat 
des del principi.  És a dir, no hi ha un problema de funcionament de 
companyies públiques, òbviament, no hi ha un problema de que s’hagin de 
vendre o la gestió privada ho faci millor, etc., sinó que hi ha un problema de 
liquiditat i així ens l’hem pres des del principi. 
 
Efectivament fem una mirada a l’entorn de tot el que pot disposar l’Ajuntament 
d’actius per vendre i, per tant, per recuperar en un termini de temps curt a 
recuperar liquiditat, guanyar liquiditat, i hi ha poques coses.  Podria ser un altre 
cas, podria ser el cas d’ajuntaments –disculpeu que hi faci referència, però 
sobretot en política municipal hi mantenim força relació-, podrien ser 
ajuntaments governats per l’esquerra independentista del país basc que 
disposen del 70 o el 80% del terme municipal amb propietat municipal, amb 
propietat comunal, i quan tenen crisis de liquiditat venen terrenys a qui sigui i 
llavors recuperen diners.  Podria ser l’Ajuntament de Donosti, governat per 
Bildu, que té 2000 pisos públics i per tant també quan té problemes de liquiditat 
pot jugar amb aquell capital adquirit en èpoques de creixement, que per 
comptes –com deia el Santi- d’invertir-lo en despesa ordinària, s’inverteix, 
justament s’inverteix en inversió i diguéssim s’adquireixen més actius que 
després, en un moment donat, poden servir de recurs.  Però resulta que 
l’Ajuntament de Vilanova d’aquestes coses, d’aquests béns immobiliaris no en 
té, però el que sí que té són companyies encara no externalitzades o 
concessionades, encara no, perquè n’hi han d’altres que sí.   
 



 

Nosaltres, la formació de la Candidatura d’Unitat Popular, som una formació 
molt petita i governem només a quatre municipis: Arenys, Navàs, Celrà i 
Viladamat, tots petits, de 8.000 habitants cap a baix.  Però a Arenys, on es 
governa justament amb Convergència i Unió, coses de l’aritmètica, a Arenys en 
un any s’ha municipalitzat la brossa, s’ha remunicipalitzat l’aigua i s’han iniciat 
altres municipalitzacions de serveis més petits.  Aconseguir allò que nosaltres 
ens proposem d’un programa de vuit punts, el qual el centenar de candidatures 
d’unitat popular que actuem tant al País Valencià com al Principat ens 
comprometem a complir des de l’oposició i des del govern.  I un d’aquests vuit 
punts és remunicipalitzar els serveis estratègics, sobretot no per garantir un 
millor servei públic només, sinó perquè entenem que són serveis claus per a la 
transformació social.  I què és aquesta transformació social?  Perquè es 
posava l’exemple de la brossa.  Home, l’exemple de la brossa com a servei 
externalitzat que funciona, no seria l’exemple... vull dir... perquè els problemes 
que dóna també la concessió... però no seria l’exemple.  Però és que nosaltres 
entenem que la brossa justament és un sector, per exemple, un servei 
estratègic, no només per prestar-lo eficaçment o amb millor qualitat, sinó que 
entenem que és un servei estratègic perquè no reciclem gairebé res aquí a 
Vilanova i la Geltrú, perquè tenim uns nivells de reciclatge més aviat 
mediocres, perquè hauríem d’estar avançant cap a una ciutat que reciclés de 
l’ordre del 80, el 90 o el 95% i perquè ben aviat ens posaran incineradores per 
tot arreu, perquè de la brossa que generem que no reciclem fan necessàries 
en el propi territori instal·lar incineradores que contaminaran encara més del 
que nosaltres ja contaminem de per si fent altres coses. 
 
Això és un exemple, diguéssim, de perquè nosaltres entenem que determinats 
sectors han de formar part de la lògica política i municipal, és a dir, de la 
propietat municipal i pública, per poder ser utilitzats també per incrementar els 
nivells, diguéssim, d’aplicació de programes de transformació social que ens 
portin a ser una ciutat més justa, més sostenible, més equitativa, etc.   
 
Les propostes que ha portat el govern des del principi, diguéssim, que ha vist 
com a estratègia que efectivament no n’hi ha gaires més a Vilanova i la Geltrú, 
no se’ns han ocorregut gaires més, perquè hem mirat propietats immobiliàries, 
hem mirat terrenys, hem mirat què es pot comprar, a més a més no és el millor 
moment per vendre absolutament cap mena de propietat immobiliària, no li 
interessa a ningú, el que passa que hi ha els terrenys justament dels que 
parlava abans que no es venen ni a la de tres, són aquestes dues companyies.  
A nosaltres evidentment no ens agrada en absolut la idea que sobretot, més 
enllà de la titularitat de la propietat, que òbviament volem pública, ens 
preocupa la gestió, ens preocupa la gestió i sí que els plecs de clàusules 
mantenen, o almenys sobre el paper mantenen un cert control de 
l’administració pública, però tots sabem que una vegada perduda la gestió, el 
comandament directe de les ordres, de les transformacions, etc., són uns 



 

procediments complicadíssims, on hi ha una negociació tensíssima amb 
empreses amb molt de poder i amb allò que es diu ara un know how, que no 
només és aplicat a les tècniques diguéssim més materials, sinó també a la 
gestió empresarial i a com blindar-se després de les modificacions que facin 
els ens públics a posteriori, després d’haver signat el plec de clàusules.   
 
Per això mateix, però des del principi, no hem volgut dir un no rotund, sinó que 
ens hi hem... imagineu-vos que fins i tot hem intentat pensar quant ens 
donarien per la mòmia del museu, i a veure si això resolia problemes de 
liquiditat.  Vull dir, ho hem... diguéssim una part per dir que ho hem intentat 
consultar tot i veure tot, per arribar a la proposta, o a dues propostes 
concretes.  Nosaltres ens oposem bàsicament a que l’aigua sigui de gestió 
privada i a que les zones blaves siguin de gestió privada, perquè entenem que 
són dos sectors estratègics, són drets a més a més, estan en espai públic, 
gestionen béns essencials que haurien de ser del comú i mai formar part del 
que d’altra banda també és una posició ideològica nostra del que observem a 
nivell regional o global.   
 
Hi ha, òbviament, una operació de trasvàs de l’interès especulatiu dels capitals 
financers del totxo als serveis bàsics, i clar nosaltres pensem que si durant 12 
o 15 anys s’ha contribuït –governs d’un color i de l’altre- a alimentar la gana 
dels capitals financers per créixer a partir de la totxana, no seria ara gens 
intel·ligent, després d’haver rebut la bufetada que hem rebut amb aquesta crisi, 
alimentar la voracitat també dels capitals financers servint-los els béns 
essencials de la nostra societat a la seva gestió.  Per tant, des d’una posició 
ideològica també estarem en contra.   
 
Però aquestes són les dues línies roges: no a la gestió privada de la 
Companyia d’Aigües i zones blaves a gestió pública, o sigui, no a la gestió 
privada.  Però a partir d’aquí fèiem dues propostes, que vam fer en el seu 
moment a la comissió d’Hisenda cap al mes de juny, o a principis de juliol, que 
vam dir: parlem si voleu dels aparcaments soterrats, òbviament no ens agrada 
que s’hagin de vendre ni de tocar, etc., vull dir, per a nosaltres va ser encertat 
fer-los públics i continua sent encertat, però el problema és de liquiditat de 
l’Ajuntament, no que fos encertada o no la decisió, però en la línia aquella que 
explicàvem de quines inversions immobiliàries s’han fet des de l’Ajuntament en 
època de creixement econòmic.  Doncs ens trobem que hi ha els aparcaments 
soterrats, que han estat inversions immobiliàries fetes per l’Ajuntament i que 
ara potser ens poden servir a no haver de prescindir d’altres serveis, etc., 
posant-los a la venda, la concessió o el que sigui.  No està d’acord amb el 
nostre programa ideològic i el nostre programa polític, però entenem que 
d’alguna manera hem de socórrer la liquiditat de l’Ajuntament, i entenem que 
no són tan estratègics una vegada construïts, situats allà on l’Ajuntament havia 
planificat que era estratègic situar aparcaments soterrats, bueno, que ara 



 

siguin gestionats, si això ens ha de permetre sortir del forat de la liquiditat, del 
problema de liquiditat, ens ha de permetre... doncs podríem estar disposats a 
parlar-ne. 
 
I l’altra qüestió és que nosaltres vam plantejar que si la Companyia d’Aigües la 
xifraven al seu 49% de les accions les empreses privades que hi feien ofertes, 
doncs no sé, així a grosso modo, entre 12 i 14 milions, doncs que per una mica 
menys podríem intentar que el 40 o el 45% sortís amb accions.  Quina forma 
tenen aquestes accions?, quin és el format legal?  Si són de 5.000 o de 
10.000, si van a interès fix o no, si es poden revendre o no es poden revendre; 
tot això ho desconeixem en absolut, perquè no hem anat traient nosaltres 
empreses a participacions, no ho hem fet mai i per tant no sabem com 
funciona, però creiem que alguna fórmula ha de poder existir perquè de la 
mateixa manera que en el seu moment la Generalitat va treure bons, la gent 
els va comprar perquè tenien un interès atractiu, no et forraves amb aquells 
bons, però se suposa que era un estalvi i et donava més interès que el banc, 
etc., alguna fórmula similar es podria fer amb la Companyia i mirar d’ingressar 
en un curt termini, que cada vegada és més endarrerit i nosaltres també ens ha 
preocupat aquest estiu aquest endarreriment, perquè si la urgència era la que 
era, no acabàvem d’entendre com s’anava endarrerint tot i per tant, disposats 
per part nostra a fer-ho ràpid, diguéssim, dins de la prudència, dins del debat i 
dins de l’acord, però espavilar -si ja hi és la nostra predisposició-, però si 
podem ingressar amb això 8-9 milions d’euros, no deixarem l’Ajuntament 
impecable, no el deixarem impecable, tampoc segurament és l’objectiu deixar-
lo impecable, o sigui, no ho ha de ser, diguéssim, en temps de crisi 
l’Ajuntament el que ha de fer sobretot és, més que preocupar-se per deixar-se 
impecable ell, és intentar deixar no tan tacada o no tan agreujada la població a 
la qual serveix.   
 
Doncs en aquest sentit pensem que amb aquestes dues propostes es pot 
avançar.  I direu: si aquestes dues propostes contemplen totes dues, de facto, 
l’entrada de capital privat en la propietat o en la gestió d’aquestes dues 
companyies, com és que ara voteu en contra de la creació d’aquestes 
comissions?  Bueno, hi votem en contra perquè d’ençà que vam fer la proposta 
tampoc hem vist cap estudi, cap presa en consideració seriosa per part del 
govern, sigui perquè és estiu, sigui perquè es va considerar que no era prou en 
ferm la proposta o el sigui, a nosaltres no ens ha arribat cap senyal en paper 
de que això s’està mirant, de que s’ha preguntat a les companyies que 
s’interessen per VNG Aparcaments: escolta’m, i sense la zona blava, què 
donaríeu per un aparcament?, i per dos?, i després que no s’ha mirat les 
fórmules, possibles fórmules legals, empresarials o com se digui, per treure a 
participacions populars, diguéssim, a participacions particulars, perdó, la 
Companyia d’Aigües.  Llavors esperarem que això es faci, quan això es faci 
nosaltres no tindrem impediment en si això –desconeixem també- legalment el 



 

lloc on parlar-ne és llavors la constitució d’aquesta comissió, clar, llavors no 
ens hi podem negar, són propostes nostres, però ara no ho veiem que estigui 
al lloc i per tant per això votarem en contra a l’espera. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldesa.  Per posicionar-nos sobre aquest dos punts.  Estava 
remenant els papers perquè a mi em semblava que sí, que l’equip de govern 
havia donat informació respecte de les opcions de venda de les dues 
empreses, i de fet és molt recentment que vam tenir aquesta informació.  
Almenys nosaltres tenim aquesta informació i era una comisió que era pública, 
per tant en aquest sentit nosaltres no critiquem el govern perquè no hagi donat 
informació, l’ha donada, segurament no tota, com nosaltres mateixos vam tenir 
l’oportunitat de dir en la Comisió en la que se’ns va presentar aquesta 
informació. 
 
El nostre grup municipal és perfectament conscient de la situació que travessa 
i a la que es veu abocada la tresoreria municipal, som plenament conscients.  
De fet, a la intervenció anterior respecte del Compte general de l’Ajuntament ja 
donàvem alguns elements que considerem importants per entendre que 
arribem en aquest moment amb aquesta proposta al damunt de la taula, ho 
dèiem abans, i el nostre grup és un dels que ha vingut denunciant que en 
exercicis anteriors s’aplicaven pràctiques comptables, segur que legals, però 
des del punt de vista de la gestió absolutament difícils d’assumir, i que tenen 
conseqüències, i les conseqüències són precisament aquelles en les que ens 
trobem ara.  De totes maneres el debat que estem tenint avui, com a mínim és 
clarificador, perquè acabem de veure, o al menos nosaltres acabem de 
descobrir ara quin ha estat el problema dels darrers 12 anys, i és que hi havia 
qui governava a partir dels desitjos sense tenir en compte les viabilitats 
econòmiques.  I aleshores està clar, això porta on porta, que és la situació en 
la que ens trobem actualment, i és precisament aquesta actitud de fer dels 
desitjos polítiques sense tenir en compte la viabilitat econòmica, el que posa en 
risc el manteniment dels serveis públics.  És aquesta forma de fer política la 
que posa en risc el manteniment dels serveis públics. 
 
El nostre grup s’ha estudiat molt bé l’oportunitat de la proposta que ens porta 
l’equip de govern, que val a dir és la proposta per crear una comisió d’estudi, 
que és la segona ocasió en què es porta aquesta proposta a debat en el Ple.  
A la primera ocasió algun grup va demanar que es retirés i es va retirar.  I 
nosaltres volem dir alt i clar sense amagar-nos de ningú que en aquell moment 



 

el nostre grup estava disposat a donar suport a la creació d’aquelles comisions 
d’estudi.  En la mesura que passa el temps, que tenim informació, que 
demanem informació i que ens formem una idea, que és la que ens haguéssim 
pogut formar en el si d’aquella comisió d’estudi, i arribem a unes conclusions, 
és en el moment en que el nostre grup considera no donar suport a la creació 
d’aquesta comisió d’estudi, perquè tenim més o menys clara quina té que ser 
la posició al respecte de la possible venda de tot o part de les empreses 
municipals d’Aparcaments o de l’empresa municipal d’Aigües.  Per tant, la 
decisió la fem després de valorar i després d’estudiar els avantatges i els 
inconvenients de tirar endavant la proposta que ens feia l’equip de govern, i no 
ho hem fet en cap moment des d’un punt de vista dogmàtic.  Algú podria 
pensar: home, el Partit Popular estaran d’acord en privatitzar l’empresa 
d’Aparcaments, l’empresa municipal d’Aigües...   Escolteu, escoltin: el Partit 
Popular creu que hi han formes de gestió públiques i privades i cadascunes 
tenen les seves avantatges i els seus inconvenients, i no per definició tot ha de 
ser privat, ni tampoc per definició tot ha de ser públic.  Sinó que hi ha en cada 
moment l’oportunitat per prendre una decisió valorant els avantatges i els 
inconvenients de prendre una decisió.  I nosaltres ho hem fet, i nosaltres hem 
considerat que les peculiaritats de l’empresa municipal d’Aparcaments i les 
peculiaritats de l’empresa municipal d’Aigües, fan aconsellable que es 
mantinguin sota el control de l’Ajuntament, i que mantinguin la seva actual 
forma de gestió. 
 
I molt breument, tampoc per fer una exposició llarga sobre els motius que ens 
porten a adoptar aquesta decisió, però perquè vull recordar que quan es va 
crear l’empresa municipal d’Aparcaments, el govern d’aquell moment va 
intentar fer una concessió de l’aparcament de la plaça Charlie Rivel.  Era un 
govern d’un altre color, però va intentar fer una concessió a una empresa 
privada de l’aparcament de Charlie Rivel que no va obtenir empreses que hi 
optessin, i després sota la justificació de l’interès públic es va crear l’empresa 
municipal, però per fer rendible aquell aparcament, per fer rendible aquell 
aparcament es va començar a crear a la nostra ciutat una zona blava d’una 
forma que va ser en aquell moment molt important.  Res a veure amb l’extensió 
que té ara, que encara és molt més important.   
 
I des d’aquest punt de vista ja sabem que hi han grups, alguns ho han expresat 
ara molt clarament, que voldrien que la zona blava fos encara més gran.  
Nosaltres voldríem que la zona blava fos més petita i entenem que la zona 
blava, en uns determinats moments hagi de tenir una determinada extensió, 
hagi de tenir unes determinades característiques, però també entenem que 
aquests moments poden canviar i que si canvien aquests moments 
segurament la política amb relació als aparcaments de la nostra ciutat també 
poden canviar.  I si es prengués la decisió de donar a concessió la gestió dels 
aparcaments a una empresa privada, no dic jo que perdéssim aquesta 



 

capacitat de gestió de l’aparcament a la nostra ciutat, però sí que ens ho 
complicaria molt, perquè la concessió a un tercer sempre es regeix sota un 
principi que és el de l’equilibri econòmic financer de la concessió.  Per tant, si 
hi ha menys marge comercial l’empresa demanarà compensacions, lògiques 
per altra banda, igual que si entren petits accionistes a l’empresa que siguin 
ciutadans que portin 5 o 10.000 euros, o 1.000 euros, també demanaran una 
retribució, que en el món mercantil se’n diu dividends, i que a algú li sap greu 
que hi hagi gent que inverteixi i que cobri dividends, però si són ciutadans que 
fan petites participacions igual els hi hem de dir que no cobrin dividends perquè 
és per un benefici per al conjunt de la ciutat.  No sé si trobaríem d’aquesta 
manera algun milió d’euros.  Però en qualsevol cas són, crec, propostes que el 
govern pot o hauria de valorar. 
 
Per tant, respecte dels aparcaments hem expresat aquesta voluntat de 
mantenir la capacitat de gestió de la mobilitat dels aparcaments, i perquè no 
compartim plenament l’abast actual de zones blaves que hi ha a la nostra 
ciutat, compartim parcialment el sistema de tarificació, però creiem que hem de 
tenir el marge de maniobra suficient com per poder modificar aquests 
paràmetres.   
 
Respecte de l’empresa municipal d’Aigua, s’hi mouen en aquest sentit moltes 
altres consideracions, també, perquè no, de caràcter històric s’ha citat ja que 
en aquesta ciutat durant molts anys ha patit problemes d’aigua, i és en aquest 
sentit que, tot i que no té absolutament res a veure amb allò que estem parlant 
ara, sí que vull tornar a posar en evidència, i sé que segurament o segur és de 
difícil resolució, allò que nosaltres considerem que pot ser un error estratègic, 
que és concentrar el proveïment d’aigua única i exclusivament amb la xarxa 
d’aigües Ter-Llobregat, a la qual també m’hi referiré ara actualment, i per tant 
abandonant per motius higiènics, sanitaris, d’acord, però abandonant l’altra font 
de proveïment que en el seu moment va ser la que va permetre que la nostra 
ciutat tingués amb una certa garantia de continuïtat aquest recurs, que era la 
provisió d’aigua dels pous de Canyelles.  Aquesta és una pinzellada jo crec 
que de passada.  Volem deixar constància d’aquesta circumstància. 
 
En quina situació ens podem trobar amb la Companyia d’Aigües?  No ens 
podem trobar, ens trobem ja.  La provisió de l’aigua per l’empresa encara 
pública Aigües Ter-Llobregat, que travessa una situació complicada, 
extraordinàriament complicada, un gran endeutament... i per tant el govern de 
la Generalitat ha decidit treure a concessió la gestió de la xarxa d’Aigües Ter-
Llobregat.  I això comportarà, i ha comportat, un increment important del preu 
de l’aigua, del preu de l’aigua en alta, del preu de l’aigua com a proveïdor a les 
empreses que després subministren als ciutadans l’aigua.  Però hi ha una altra 
circumstància, l’empresa també pública que ha gestionar el conjunt del cicle de 
l’aigua a Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, oh, sorpresa!, es troba 



 

també en una situació econòmica extraordinàriament complicada, amb un 
endeutament molt important, amb una capacitat d’inversió en aquests moments 
absolutament nul·la, i amb dificultats per tal de poder fer front en els 
compromisos financers que tenen.  I això què ha implicat?  Doncs ha implicat 
forts increments del cànon de l’aigua que paguen directament els ciutadans, un 
8’5 si no recordo malament l’any passat directament, un 5 o 6% també aquest 
any, més l’increment o l’aparició del cànon de l’aigua a les pròpies empreses 
subministradores, i a tot això anem sumant i anem afegint costos al rebut de 
l’aigua que al final acaben pagant els ciutadans.  Si també es fes aquesta 
operació de concessió de l’empresa municipal de l’aigua, ens trobaríem 
inevitablement que per garantir que aquells diners que l’empresa, o que aquell 
qui compri –la proposta és de comprar el 49%-, que aquell qui compri aquest 
49% òbviament voldrà garantir-se uns ingressos mínims i per tant hi haurà una 
exigència d’increment de les tarifes de l’aigua per permetre que tingui aquest 
benefici que ha anticipat ja en l’Ajuntament. 
 
Conclusió de tot això, escolti’m, si féssim la venda d’aquesta empresa, o del 
49% d’aquesta empresa, al final tot això qui ho pagaria una vegada més serien 
els ciutadans a través del seu rebut de l’aigua.  I el nostre grup creiem que no 
és necessari que en aquests moments apretem encara més a la ciutadania, i 
per tant que mantinguem també en mans municipals la capacitat de modulació 
de la tarifa de l’aigua, que ja vindrà prou condicionada pels preus de 
subministrament, que vindrà condicionada pels cànons, que vindrà 
condicionada per una sèrie de coses, però no li afegim un altre condicionant 
que en aquest cas seria el de la concessió a un tercer. 
 
Tot això no vol dir que les coses ja estan bé com estan, i parlo ara d’aquestes 
dugues companyies o dugues empreses municipals.  Perquè un dels aspectes 
que sovint millora en la gestió privada, no dic sempre, però sovint millora amb 
la gestió privada, és l’eficiència d’un determinat servei, i tot i que en el cas de 
l’aigua l’eficiència ja és important -discrepem més de l’eficiència en el cas de 
l’empresa municipal d’aparcaments-, sí que diem que pel fet de mantenir-se en 
l’àmbit públic no vol dir que els responsables d’aquestes empreses hagin 
d’ignorar o deixar de banda que s’han d’intentar gestionar amb la màxima i la 
millor eficiència possible, perquè compleixin el seu objectiu com a servei públic 
que ofereixen una i altra.   
 
Dit això arribem al cap del carrer en el sentit que si començàvem dient: 
entenem allò que proposa el govern per les dificultats i per les necessitats de 
tresoreria, i no es fa aquesta operació que proposava el govern, el govern 
haurà de buscar altres alternatives.  I és absolutament inevitable que el govern 
busqui altres alternatives.  Diuen que les crisis el que acostumen a fer és a 
permetre –i és una mica dur potser, eh?-, és permetre que es mantinguin les 
empreses que són eficients i desapareguin aquelles que són menys eficients, 



 

segurament aquesta crisi és més llarga del que seria normal per fer aquesta 
tria, i segurament també en aquests moments hi han empreses eficients que 
no poden acabar de sortir d’aquesta situació.   Però sí que des del punt de 
l’administració pública creiem que la crisis el que té que servir és per adequar –
i això ja ho deia en l’aprovació del Compte de l’any 2011-, adequar el nivell de 
despeses al nivell real d’ingressos i no gastar més d’allò que s’ingressa.  
 
Per tant, el nostre grup municipal hem fet un anàlisis detallat de les oportunitats 
i dels inconvenients que representaria aquesta proposta, i no creiem que sigui 
necessari que es faci l’estudi, és que nosaltres ja l’hem fet per la nostra compte 
i hem arribat a la conclusió que no és oportuna la venda d’aquestes empreses 
municipals.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena.  
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies alcaldesa.  Per mostrar la nostra oposició també en aquests punts de 
l’ordre del dia per diverses raons.  En primer lloc -comentava la senyora 
Sánchez- també per raons de caràcter ideològic.  Pensem que estem vivint una 
ofensiva contra lo públic, no a la nostra ciutat sinó amb caràcter general.  I no 
voldríem que la nostra ciutat també hi participés.  Però pensem que s’han 
produït esdeveniments en els darrers temps que abonen també que des de 
l’Ajuntament hem participat en alguna mesura en això, i també volem expresar 
alguna preocupació amb relació a alguna altra entitat, no?  El cas de la 
PIVSAM, la pèrdua des del nostre punt de vista d’alguns serveis, l’IMET, que 
ens preocupa especialment el procés de reducció de polítiques d’ocupació des 
del nostre punt de vista que es practica per part de la Regidoria, indiquen que 
hi ha una... o hi pot haver una tendència en aquesta direcció.  És una opció 
legítima i naturalment apostar més pel sector privar que pel sector públic quan 
crec que en aquests moments és més necessari que mai apostar pel sector 
públic, és una opció legítima però nosaltres no la compartim.   
 
Nosaltres pensem que perdre el control o la relació, o la titularitat de la 
Companyia d’Aigües i de la d’Aparcaments és un error.  És un error que va en 
coherència també amb el que s’està fent des del govern de la Generalitat, en 
concret amb relació a l’ATLL, que em sembla que després hi ha alguna moció 
que parla amb relació a aquesta qüestió.  I pensem que és un error estratègic 
de la ciutat per a la ciutat, a mig, a curt i a llarg termini.  Perquè ens farà la 
política d’abastament d’aigua i la política d’aparcaments molt condicionats des 
de fora, des d’una empresa.  Perquè encarirà el servei, i això en les propostes 
que vostès ens han fet arribar, en concret pel que fa referència a l’aigua, 



 

explícitament es fa referència a un increment els propers quatre anys més enllà 
de l’IPC del 25%.   
 
Nosaltres pensem que l’extensió –és la nostra opinió-, l’extensió precipitada de 
zones blaves té a veure també amb la voluntat de vendre de la companyia, des 
del nostre punt de vista, i així ho vam manifestar en el moment en el que es va 
proposar.  Pensem que empitjorarà el servei, perquè la rentabilitat privada 
passarà per sobre del bon servei.  I jo comparteixo que la rentabilitat social o 
l’eficàcia de les empreses, en el cas de les públiques naturalment també, és 
imprescindible perquè va en favor del servei públic i del millor servei als 
ciutadans.  Però en aquest cas el concepte rentabilitat anirà vinculat a treure 
uns beneficis per part d’empreses privades i perquè a llarg termini al final el 
que fa és descapitalitzar la ciutat, i des d’aquest punt de vista considerem que 
és un error. 
 
Per altra banda, com a segon element nosaltres no veiem el benefici econòmic, 
i també ho volem dir, perquè això ha estat un procés llarg.  I que no és creïble 
–no vull dir que sigui fals, sinó que no ens hem cregut, diguem-ne, no ho hem 
vist així- el que se’ns ha explicat.  Miri, hi ha dos coses, una amb relació a la 
Companyia d’Aigües i una amb relació a la Companyia d’Aparcaments, que a 
nosaltres ens fa ballar.  Hi ha una proposta amb relació a la Companyia 
d’Aigües de 14 millons d’euros, aproximadament, eh?, aproximadament, però 
en cap cas es contempla, perquè va ser a proposta dels grups de l’oposició 
quan ho vem posar sobre la taula els grups de l’oposició, que se’ns va plantejar 
aquesta... que es va posar sobre la taula la qüestió, que hi ha 18 treballadors 
de la Companyia d’Aigües que poden retornar a l’Ajuntament, i que té un cost 
aquest retorn entorn a 850.000 euros per a les arques municipals.  Si a això hi 
afegim el cànon que entre clavegueram i aportació entorn a 400.000 euros que 
fa la Companyia d’Aigües a l’Ajuntament, estem parlant entorn d’1.200.000 o 
1.300.000 euros que l’Ajuntament perd, o bé per una part perquè no hi ha el 
cànon i per l’altra per una despesa de personal.  Quin benefici té, doncs, rebre 
14 millons d’euros quan 1.300.000 euros aniran directament imputats en el 
pressupost municipal.  I poden dir que no, però és veritat que vam ser els 
grups de l’oposició els qui vam posar sobre la taula: escolteu, heu tingut en 
compte que hi han 18 treballadors que s’incorporen a l’empresa si volen, 
perquè tenen un acord fet?  I per altra banda no s’ha posat sobre la taula lo 
dels 400.000 euros que es planteja.  En qualsevol cas voldria dir, si no és 
veritat, perquè veig que manifesten que no és veritat, que hi hauria una 
proposta en la qual es diria que aquests 14 millons són a més a més del 
1.200.000 anual que l’empresa, diguem-ne, es lliuraria com a conseqüència del 
traspàs dels treballadors i l’absència del cànon.   
 
Tampoc veiem clara la proposta respecte a la Companyia d’Aparcaments, 
perquè hi ha una proposta inicial de l’empresa BDO, de la qual també parlaré, 



 

en la que diu, em sembla que és SABA que fa una proposta de 2.800.000 
euros, i al cap d’uns dies n’apareix una altra que resulta que és de 8.  I dius: 
home, per què?  Per què de cop n’hi ha un que ofereix 3 vegades i pico més 
que un altre.  No es sustenta en un estudi més que en una línia en la que et diu 
aquests proposen tant.  Home, per a nosaltres és difícil de fer creïble que hi 
hagi un decalatge tan enorme entre aportar 1.000 milions de pessetes més, 
1.000 milions de pessetes que és tres vegades més de la proposta inicial.   
 
També els hi he de dir que nosaltres tenim una desconfiança en la taxació que 
fa l’empresa BDO, perquè crec que està absolutament mancada de rigor, per 
una banda, perquè fa una primera proposta en la que resulta que taxa menys 
de lo que les empreses ofereixen, per tant mare de déu quina taxació deu 
haver fet!  És com si tu et fessis taxar el teu pis i la taxació fos menys de per lo 
que la gent et compra el pis.  I dius: home, l’estudi deu ser d’un rigor 
perfectament descriptible.  I després perquè la proposta que ens fan respecte 
de l’aigua és que ens poden pagar entre 2 i 8 millons.  Que home, el marge 
diguem-ne se’l van prendre... el marge se’l van prendre per poder analitzar.  
Nosaltres no hi creiem, perquè recordem també la seva mala gestió amb 
relació al tema del holding, amb relació al tema de la PIVSAM –des del nostre 
punt de vista, eh?-, amb relació a l’informe del deute i amb relació a les 
taxacions tal com estava dient en aquests moments.  I per tant entenem que no 
és una empresa neutral. 
 
Des del punt de vista tercer, és el de la recaptació, el de la tresoreria.  
Nosaltres no compartim l’anàlisi –després faré alguna reflexió amb relació a la 
situació de les finances municipals-, nosaltres no compartim l’anàlisi.  S’ha 
produït un ball de números que hem viscut a la Comisió Informativa i voldríem 
fer un seguit de comentaris.  Hi ha una previsió d’ingressos per al 2012 que és 
de 10 millons menys del que figura en el pressupost municipal.  Això vol dir que 
efectivament hi han recursos que es cobren més tard, i alguns que no es 
cobren, com també passava abans i com ha passat sempre. No és només una 
cosa que tingui a veure amb el nou govern municipal en el que li passen totes 
les coses dolentes.  Això també passava abans.  La senyora Sánchez ha 
comentat una cosa que després l’alcaldesa ha contestat, però que és literal, en 
el pressupost, en la liquidació que vostès... en la fulla de recaptació que vostès 
ens van presentar del dia 17 de maig hi figura com a recaptable 37 millons 
d’euros.  El grup... alguns grups vam fer un exercici que és comptar què vam 
recaptar a l’Ajuntament de Vilanova l’any 2011.  Per què vem prendre aquesta 
unitat de mesura?  Perquè és veritat que les subvencions de les altres 
administracions, les inversions, etc., són coses que fluctuen molt d’un any a 
l’altre, però els impostos no, perquè els ciutadans són més o menys els 
mateixos i els impostos, els importants diguem-ne, els que acaben sent el 
volum més gran de recaptació, són 4 o 5.  I eren 40, i ho vam dir en una 
Comisió Informativa, textural, no em diguin que no perquè va ser així.  I vam 



 

dir: com és que l’any passat vem recaptar 40 i aquest any només en poseu 37?  
I ens diuen: ens ho hem de mirar.  I la següent fulla que arriba, arriba amb 40, 
o casi amb 40.  Per tant, home, això genera un ball de xifres que 
necessàriament a nosaltres, vulgui que no, ens genera dubtes. 
 
Es fa una previsió de 2 millons d’euros d’ingressos de la Generalitat, quan 
n’estan pressupostats 6.  Hauríem d’intentar que... sí, sí, hi ha una partida al 
capítol III que hi ha 18 millons, 12 dels quals vénen de l’Estat i 6 són de la 
Generalitat, i en pressuposten 2, 2 i pico, i n’hi han 6.  I aleshores preguntem 
què passa amb els altres 4, que els cobrarem després?  Bueno, doncs també 
seria bo saber-ho. 
 
A la liquidació que presenten preveuen pagar-ho tot fins al dia 30 de l’11, tot, 
tot, absolutament tot fins al 30 de l’11, quan hi ha empreses amb les que... que 
poden assumir, com són les grans empreses, que el pagament sigui a més 
llarg termini.  Per tant, quan diuen aquestes xifres en les quals inclouen també 
els pagaments a les empreses fins al darrer dia pràcticament de la liquidació, 
nosaltres creiem que això és desproporcionat. 
 
També vull dir –ho han dit abans- que han perdut, hem perdut 5 o 6 millons de 
pòlisses de crèdit.  Això no és culpa dels bancs, ja ho sé, però deixi’m dir que 
el regidor d’Hisenda, el senyor Gargallo, va dir que havia presentat aquells 
números tan dolents de l’Ajuntament de Vilanova i els havia fet públics a 
diestro i siniestro, i nosaltres no els compartim, perquè això era la garantia –i 
en som tots testimonis- de que els bancs es fiarien d’aquest nou govern 
municipal i ens donarien més confiança a l’Ajuntament.  Doncs bé, teníem 15 
millons d’euros al maig del 2011 de pòlisses de crèdit i em sembla que en 
preveuen 9 a final d’aquest any.  I aleshores també hi havia crisi, també els hi 
voldria recordar. 
 
I després hi ha hagut alarmisme per part del govern municipal en diverses 
ocasions.  Al desembre, a l’abril, al maig i al setembre, concretament, són 
dates en les que el govern municipal ha posat en dubte o ha trasladat que 
només podia pagar nòmines –i això està als mitjans de comunicació- o que no 
pagava, no podria pagar les nòmines.  Van arribar fins a l’extrem de comunicar 
als treballadors municipals que aquell mes no cobrarien la nòmina al dia i ja 
l’havien cobrada.  És a dir, hi ha hagut una vocació des del nostre punt de vista 
de generar un cert alarmisme amb relació a aquesta situació que, sens dubte, 
sens dubte, no vull minimitzar-ho, no és fàcil. 
 
Respecte de les alternatives.  Nosaltres no creiem que la xifra sigui la que 
vostès plantegen, creiem que és menor, perquè pensem que hi han incorporat 
coses que són allargables en el temps i gestionables amb els proveïdors, 
especialment amb els grans, des del nostre punt de vista.  Pensem que hi han 



 

hagut un parell de propostes, una de la Candidatura d’Unitat Popular i una 
d’Iniciativa, que ens les han explicat, que s’haurien d’explorar.    I nosaltres 
hem posat sobre la taula també la possibilitat d’arribar a acords amb les grans 
companyies que presten serveis amb nosaltres, per allargar els pagaments fins 
a fer possible assumir un pagament raonable, una gestió raonable de la 
tresoreria municipal en els propers temps, fins que es puguin vendre els 
immobles o els actius que l’Ajuntament tingui. 
 
Jo vull també di’ls-hi que la crisi, malgrat que sembla a vegades que sigui així, 
no va arribar el 10 de juny del 2011 amb vostès.  La crisi fa més temps que hi 
és, la crisi fa bastant més que hi és i l’Ajuntament de Vilanova va tenir una 
davallada d’ingressos de l’any 2007 a l’any 2008, aproximadament, o de l’any 
2007 a l’any 2009, pràcticament de 10 millons d’euros, com a conseqüència de 
tres coses: una, la davallada dels ingressos vinculats a l’activitat econòmica, la 
davallada dels ingressos com a conseqüència de la davallada de l’IRPF i per 
tant la reducció dels diners que rebíem de l’Estat, que està vinculat a l’IRPF, i 
en tercer lloc a la congelació dels impostos que nosaltres consideràvem que 
era necessari fer, donada la situació econòmica de la majoria dels vilanovins i 
vilanovines.  I com a conseqüència d’això, es van haver de fer naturalment 
molts equilibris amb molta dificultat, per mantenir serveis, per mantenir llocs de 
treball, per mantenir allò que l’Ajuntament prestava, els serveis que 
l’Ajuntament prestava a la ciutat, reduint també molts costos, i amb molta 
dificultat.  Per tant, entenem la dificultat que viu l’Ajuntament, perquè és una 
dificultat que viuen moltes i moltes administracions.  Miri, ara per exemple hem 
aprovat una en el punt número tres, o en el punt número dos, una aportació de 
la Diputació per compensar o per adelantar diners que la Generalitat no pot 
pagar, per diverses raons, algunes de les quals les hem manifestat 
públicament darrerament, no? 
 
I per tant són moltes les administracions, són pràcticament totes les 
administracions que estan en situació complicada, no?  I és fàcil fer quinieles el 
dilluns, travesses el dilluns, dient el que hauries fet el dia abans, sabent el que 
ha passat després.  El que sí que nosaltres no vam fer, malgrat les dificultats 
econòmiques, és proposar vendre les companyies, que ho podríem haver fet.  I 
ho podríem haver fet amb moltes millors condicions econòmiques que ara, 
perquè ofertes n’hi havien, però pensàvem que no corresponia fer això perquè 
era una opció ideològica i una opció estratègica de ciutat equivocada.  I és 
evident que estem en temps difícils, però per això estan al govern, per ser 
capaços també de cercar consensos per tirar endavant la ciutat, que és la seva 
responsabilitat, amb l’ajuda de tots i amb la responsabilitat de tots, però primer 
la del govern municipal.  I és necessari tenir la capacitat d’arribar a acords de 
buscar alternatives, i no de sustentar-se només en la irreversibilitat de les 
coses, o si em permeten amb l’amenaça –imagino que no era aquesta la 
intenció- del senyor regidor de dir: “els qui votin en contra, aniran al Tribunal de 



 

Comptes”.  Suposo que aquesta no era la intenció, perquè legítimament creiem 
que aquesta no és la millor opció.  Però és veritat que no hi ha hagut la 
capacitat d’arribar a consensos amb ningú.  Poden acusar el grup socialista de 
ser el principal responsable, o l’altre, o l’altre o l’altre, però amb ningú.  
 
I en la gestió de tot això les coses crec que no s’han fet bé, i amb això acabo.  
El 2 de juliol els representants dels treballadors ens van venir a veure, suposo 
que a tots els grups, dient-nos que no se’ls havia informat.  Aquest mateix 2 de 
juliol es van reunir amb els representants dels treballadors.  Pel que nosaltres 
ens consta, fins a aquesta setmana no hi ha tornar a haver-hi una reunió amb 
els representants dels treballadors.  I això jo crec que és gestionar malament 
un conflicte i un tema que és d’especial transcendència i importància per a la 
ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Passaré la paraula al cap d’Àrea de Serveis a 
les Persones, el senyor Sánchez, i respecte al tema que ha comentat dels 
números, em remeto al que he dit abans, que ja consta en acta.  Senyor 
Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Jo en tot cas primer per algunes coses en les que 
coincideixo amb el senyor Elena, i després algunes coses en les que 
coincideixo amb la senyora Sánchez.  La crisi no va començar al 2010, no 
senyor Elena, clarament que no, però li hagués agraït, segurament la ciutat al 
seu govern, que vostè ho hagués reconegut en el moment que la crisi hi era.  
Perquè segurament la situació que té aquest Ajuntament ara no seria la 
mateixa.  És la meva opinió, igual que és la seva la que vostè valora amb 
relació al que ha deixat aquest govern.  És evident que si vostès haguessin 
pres les mesures que s’havien de prendre, al nostre entendre, en aquella 
època, ara no ens trobaríem en la situació monetària i la situació econòmica 
que té aquest Ajuntament. 
 
Senyora Sánchez, és evident que les empreses funcionen correctament, els 
treballadors treballen de forma correcta, són empreses rentables.  Si el 
problema no són les empreses, si el problema està en els seus 12 anys de 
govern. Aquest és el problema, senyora Sánchez, no les empreses.  Les 
empreses no han generat cap problema, clar que no, si els treballadors 
treballen correctament, l’empresa funciona de forma correcta.  El problema és 
que vostès no reconeixen la seva responsabilitat.  Perquè, sap el que passa?, 
que nosaltres fa un any que governem, i tenim responsabilitats en algunes 
coses, i li reconec que tenim responsabilitat en no haver informat els 



 

treballadors de forma correcta.  Però com a mínim la reconeixem la nostra 
responsabilitat, quan ens equivoquem i quan l’encertem.  El que no val és 
governar aquesta ciutat durant dotze anys i no reconèixer el que s’ha fet 
malament.  I vostès, els agradi o no els agradi, ja sé que no els agrada sentir-
ho, però és que resulta que han governat dotze anys i que han fet coses 
incorrectament, i que ens han portat a aquesta situació.  I que estem intentant 
entre tots, buscant consensos, solucionar-ho, però ho han fet vostès, han 
governat dotze anys.  I vostè, senyora Sánchez, s’oblida, moltes vegades 
s’oblida de que ha governat, i ha governat, perquè d’il·lusions jo també en sé 
viure d’il·lusions, però resulta que aquest govern municipal ha de gestionar 
cada mes aquest Ajuntament, i les il·lusions, que són molt maques, s’han de 
respondre amb realitats, i la realitat és que més d’un mes i més de dos, i més 
de tres, aquest Ajuntament té molts problemes per resoldre la seva liquiditat.  
Molts més problemes dels que es tenien abans, perquè senyor Rodríguez, 
vostè parlava de quadrar el pressupost, però és que el problema no és que 
quadrem pressupost, és que devem diners de pressupostos anteriors.  Aquest 
no és el problema el de quadrar pressupost, si ja hem reduït un 10% aquest 
pressupost.  No, no, quadrar comptes... com vol que quadri 25 millons d’euros?  
De cop és impossible quadrar-los, és que és impossible.   
 
A mi m’agradaria que algú m’ho expliqués, perquè està molt bé... com a mínim 
hi ha un grup municipal, que és el de la CUP, que planteja un parell de 
solucions, és veritat, les planteja i té com a mínim la capacitat raonable de dir: 
negociem-ho, mirem què es pot fer, mirem si els aparcaments sí o si els 
aparcaments no, mirem... però vostès, vostès es tanquen en una vessant 
absolutament ideològica, en tractar-nos de que si lo privat i lo públic.  Però 
escolti’m una cosa, si la millor manera de salvaguardar els serveis públics és 
que vostès fa uns anys els haguessin gestionat de forma correcta, i no ho han 
fet bé, i no passa res, però si no és cap problema reconèixer-ho, però el que no 
es pot fer és venir aquí en aquest Ple municipal, donar-nos lliçons als que 
portem un any tractant de solucionar un problema.   Clar que no tenim 
consensos ara, però sí que els vem tenir a les taxes municipals, sí que els vem 
tenir al pressupost, però quan es tracta de prendre determinades opcions, que 
en aquest cas és simplement crear una comisió d’estudi, perquè aquí no 
estàvem fent res més que crear una comisió d’estudi, no estàvem decidint res, 
no estàvem decidint res, estàvem creant dos comisions d’estudi, que no es 
crearan, és evident que no es crearan.  Escolti’m, evidentment que 
l’Ajuntament tractarà de buscar solucions; el que aquest Ajuntament, el que 
aquest govern creu sincerament, que seran bastant més doloroses que les que 
plantejàvem.  És la nostra opinió, espero equivocar-me i que puguem prendre 
mesures que no siguin tan doloroses com les que esperem tenir que prendre, 
però n’haurem de prendre de solucions, perquè el que no farà aquest 
Ajuntament és tancar la porta, aquest equip de govern no tancarà la porta 
d’aquest Ajuntament, senyor Elena, o tractarà de no tancar-la, amb 



 

responsabilitat.  Però aquesta responsabilitat que vostè ens demana a 
nosaltres, de que som els que hem de gestionar el dia a dia, jo també els hi 
demano a vostès, perquè han governat dotze anys, perquè són responsables, 
o dic una altra cosa, corresponsables amb nosaltres de sortir d’aquesta 
situació.  I quan un vol consens, o quan vol pactar, no és cosa només del 
govern, és que els altres també vulguin pactar.  I portem molts mesos parlant 
d’això i hem tingut moltes converses, públiques i privades, respecte a aquest 
tema.  Per tant, no em digui que no hem tingut voluntat de consens, diguin en 
tot cas que a vostès o no els ha convingut o consideren que aquest consens 
per a vostès no és necessari, d’acord?, o que a vostès no els hi agrada la 
proposta, però no em digui que aquest equip de govern no ha buscat el 
consens, perquè ens hem fet un fart de reunions i de tractar de buscar 
solucions.  Ara, no demanin només al govern municipal que busqui el consens.  
Home, em sembla que és injust, en tot cas, vostès també han de tenir la 
voluntat d’arribar a acords, i em sembla que aquest Ajuntament i aquest equip 
de govern han intentat arribar a acords amb tothom, pràcticament a cada Ple 
municipal hi han acords amb aquest equip de govern, i a cada comisió.  I hem 
arribat... miri, fa poc hem creat una comisió que els senyors d’Iniciativa poden 
dir que s’ha fet tard, d’acord, s’ha fet tard, però hem arribat a un acord, i estem 
arribant a acords de forma... perquè és que sinó no haguéssim governat un 
any, senyor Elena, sense acords, perquè estem amb minoria, que és que 
tontos del tot no ho som, sabem que estem en minoria i que hem d’arribar a 
acords amb tothom per poder tirar endavant.  Ara, el que no ens poden dir és 
que no hem intentat arribar a aquest consens en aquest tema. 
 
És evident que vostès prenen la determinació de que aquestes dues 
comisions... no, prenen vostès la decisió de votar en contra  -deixi’m acabar-, 
de votar en contra de la creació d’aquestes dues comisions.  No passa res, 
estan en el seu legítim dret, però no en parlin d’ideologia, no en parlin 
d’ideologia de lo públic i lo privat.  Jo he arribat a aquest Ajuntament, o hem 
arribat a aquest Ajuntament i la majoria dels serveis públics els presten 
empreses privades.  Sí, home, sí, senyora Sánchez, vostè ha estat en aquest... 
i tant!, des de Serveis Socials a serveis que no ho són del tot.  Hi han dos 
empreses públiques, però la majoria de serveis que presta aquest Ajuntament 
molts d’ells els presta a  través d’empreses privades, i vostè quan firmava 
aquests Decrets no li agafava cap malaltia a les mans, els devia firmar, perquè 
entre tots ho han estat fent durant aquests dotze anys.  És que resulta que ara 
arriba Convergència, i com és un partit que segons vostès és de dretes i que 
per tant és la dreta dolenta que ve aquí a eliminar els serveis públics, nosaltres 
ens dediquem a fer això.  Escolti’m, és que ja ho han fet vostès, és que vostès 
han privatitzat molts dels serveis que nosaltres ara tenim.  No, no els han 
privatitzat, vostès no, perquè a vostès quan sent la paraula privatització, si està 
a l’oposició li molesta, i si està al govern deu xiular, deu xiular quan ho fan, 
perquè sinó em sembla bastant estrany.  Jo els hi demano, com vostè ens 



 

demanava, el senyor Elena també ens demana, rigor; jo els hi demano el 
mateix rigor, el rigor quan governen i quan estan a l’oposició, el mateix rigor.  
Perquè no val ser rigorós d’una manera quan es governa i rigorós d’una altra 
quan s’està a l’oposició.  Perquè clar, el que jo crec que és incomprensible i la 
gent no pot comprendre, és que una gent que ha estat governant dotze anys i 
que ens han deixat l’herència en positiu quan hem valorat la positiva, i 
l’herència negativa que ens han deixat, que també hi és.  Ja sé que no els hi 
agrada sentir-ho, però quan jo sento que resulta que la situació actual doncs 
resulta que no sé d’on ha sortit, perquè resulta que aquest govern municipal 
doncs deu ser responsable de que hi hagi una situació de 25 millons d’euros 
que nosaltres no devíem, eh?, ja hi eren, resulta que nosaltres ara hem de 
deixar de pagar a les empreses.  Per resoldre aquest tema, senyor Elena, si 
l’he entès malament em disculparà, però he entès que hem de deixar de pagar 
als proveïdors.  És que ja fa mesos que no els paguem, no és d’ara, ja fa 
mesos... home, vostè ho ha dit, intentem no pagar a les grans empreses, ja ho 
fem que no paguem, és que ja fa molts mesos que no paguem, i la solució de 
la liquiditat d’aquest Ajuntament passa per alguna solució en la qual puguem 
ajustar d’una forma coherent lo que devem amb lo que recaptem, i això em 
sembla que ho ha dit pràcticament tothom, i pretendre viure de la il·lusió, i de si 
ens paga una administració, jo estic d’acord, senyora Sánchez, vinguin amb 
nosaltres a l’administració de la Generalitat, al govern de l’Estat –que se l’ha 
deixat-, a la Diputació, si cal, a tot arreu. 
 
Però sap el que passa?, jo he de preveure i aquest govern ha de preveure des 
de la rigorositat i de la seriositat, pagar cada mes.  Jo el que no puc pretendre 
és pensar si cobraré o pagaré d’aquí un any, i disculpi’m, les entitats 
bancàries... que això de les comptes de crèdit de les entitats bancàries, vostè 
creu que a nosaltres ens hagués agradat... a nosaltres primer ens hagués 
agradat no tenir pòlisses de crèdit, com molts ajuntaments, alguns de propers i 
que no governem nosaltres, que han actuat d’una forma deixem-ho estar en 
“més diligent” des del punt de vista financer.  Hi ha molts ajuntaments que no 
tenen pòlisses de crèdit, perquè la pòlissa de crèdit és pan para hoy y hambre 
para mañana i això ho sap tothom que gestiona una pòlissa de crèdit, i més 
pòlisses de crèdit per valor de 15 millons d’euros, és evident, no nosaltres, 
parlin vostès amb qualsevol administració i qualsevol empresa com funcionen 
les pòlisses de crèdit actualment, quina rebaixa hi ha de les mateixes, i que 
ens diguin que és responsabilitat d’aquest govern i d’aquest regidor que 
tinguem menys pòlisses de crèdit, home, si us plau, rigor, igual que ens el 
demanen a nostraltes, tinguin-lo vostès.  Segur que ens hem equivocat en 
alguns números, vostè ho deia... miri, estem disposats a reconèixer tot el que 
hem fet malament, tot, en un any ens hem equivocat molt, segur; ara, el que no 
val és en una situació com aquesta.  Perquè miri, quan estem parlant de 
polítiques concretes o d’acció respecte d’un centre cívic, o d’una acció 
respecte a un programa de medicació o un programa de serveis socials, 



 

podem entrar en aquesta discusió si a mi m’agrada prestar el servei d’una 
manera o m’agrada prestar d’una altra.  Però no estem parlant d’això, estem 
parlant de la situació financera d’aquest Ajuntament, que vostès saben 
perfectament perquè l’han governat i l’han governat fins al juliol de l’any passat, 
que en aquests moments és molt, molt difícil, i quan una situació és molt molt 
difícil, un govern responsable ha de plantejar, en aquest cas en minoria, ha de 
plantejar situacions a vegades doloroses a un Ple municipal.  Per a nosaltres 
seria molt més senzill ser populistes i no presentar mesures... miri, aquesta 
mesura que avui portem al Ple ja sabíem que la perdríem, ho sabíem, ho 
sabíem ara, perquè vostès han tingut l’amabilitat de dir-nos quin seria el seu 
posicionament, ja ho sabíem fa unes poques hores. Doncs hagués estat molt 
més populista no presentar-ho, dir que ens ho hem repensat, però nosaltres, 
aquest govern municipal fins a la data d’avui considera, i manté i sosté que en 
l’actual situació econòmica que té l’Ajuntament és la solució menys dolorosa.   
 
Senyora Sánchez, no és un tema ideològic, no és un tema ideològic, no ho és 
senyora Sánchez, no ho és.  Perquè un tema ideològic és quan un es pot 
plantejar la ideologia, però en aquests moments la situació d’aquest 
Ajuntament és que no et pots plantejar la ideologia, t’has de plantejar la 
supervivència.  I aquesta és la situació que té aquest Ajuntament, que ens hem 
de plantejar la supervivència per mantenir els serveis públics que hem d’oferir 
als nostres ciutadans, i que volem seguir oferint aquest any, el següent i l’altre, 
i els deu següents, perquè no pensem... Si penséssim en termes electorals, no 
estaríem plantejant aquesta situació, i si parléssim en termes de curt termini.  
Estem tractant de solucionar un problema que al nostre entendre ha de 
solucionar l’actual generació.  El que nosaltres no podem fer és seguir-nos 
endeutant, primer perquè no podem, i segona, perquè jo crec i sóc dels que 
pensa i aquest govern pensa igual, que nosaltres hem de ser responsables de 
la nostra generació i no hem de donar-li als nostres fills els problemes que 
nosaltres hem generat.  I no podem seguir-nos endeutant, i amb això 
comparteixo el que deia el senyor Arrufat, no podem seguir vivint per sobre de 
les nostres possibilitats, i per fer això s’han de prendre solucions a  vegades 
que no són agradables per a tothom, i menys per a dues empreses que 
funcionen correctament, i menys per a uns treballadors que han actuat de 
forma responsable.  Per ells no, si el problema no són ells, li torno a dir, el 
problema ha estat dels polítics, i és la política que l’ha de resoldre, i és la 
política la que ha de resoldre, i l’ha de resoldre des de la valentia i no des de 
amagar-se darrere de posicionaments ideològics. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Obrim una segona ronda.  Per tant, la 
senyora Sánchez. 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Senyor Sánchez, reiteradament doncs estem amb aquesta dialèctica que 
utitlitzen doncs vostès sovint que és, com deia, anunciava, “no tenim més 
remei, som víctimes”, i el seu discurs com sempre és victimista.  I tant, que 
nosaltres som responsables de l’acció de govern de dotze anys, i tant, i tant!, 
com explicava en Joan Ignasi Elena, el regidor Joan Ignasi Elena, i tant que 
vam viure i no vam començar a viure la crisis a partir del 2011, i tant que vam 
començar a viure la crisis quan es va iniciar i que hem viscut unes dificultats 
per la baixada important dels ingressos municipals, i tant, i vostès també 
estaven a l’oposició, i quantes alternatives teníem de l’oposició en aquell 
govern?, quantes alternatives?, quantes propostes des de l’oposició ens 
resolien o plantejaven d’això?, quantes propostes tenien per dir-nos que no 
féssim el CAPI de Baix a Mar?, quantes propostes tenien perquè no 
continuéssim amb la inversió de l’auditori?, quantes propostes teníem perquè 
no continuéssim amb la reurbanització i peatonalització del centre?, que ens 
deien: no, senyors, siguin responsables, no s’endeutin, no deixin la hisenda 
municipal, però ens oposem a que es fagi una obra al centre de la nostra 
ciutat.  Quantes propostes teníem d’alternatives de Convergència?   
 
Nosaltres podem haver comès errors, i en aquest podem haver comès errors, i 
els hem aceptat els errors que hem comès.  Ho hem aceptat i hem passat per 
les urnes, així de clar.  Podem haver comès errors, però en tot cas nosaltres 
tenim un model i el model del meu partit és que creiem en el sector públic.  Sí, i 
quan parla de que... és cert que hi ha gestió privada feta per aquest 
Ajuntament, i molt bé, i nosaltres entenem que hi han nivells de gestió privada 
que es poden fer també des del sector... en () des del sector públic, d’allò que 
creiem que no és tan fonamental i com bé deia, doncs en aquest sentit l’aigua i 
la política d’aparcaments ideològicament Iniciativa defensa que ha de tenir 
titularitat pública.  Sí, és una opció ideològica, i digui’m utòpica i digui’m que 
sóc de la política dels desitjos, però crec que en aquests moments la política 
ha d’anar un pas més enllà de buscar exclusivament viabilitats econòmiques, 
perquè això és al que ens està acostumant el senyor president de l’Estat i el 
president de la Generalitat, perquè ningú, amb les seves promeses electorals, 
doncs tampoc ens ha resolt la papereta tan promesa de sortir-nos de la crisi, 
no ens han resolt.  I entenem, i a lo millor doncs miri, deixi’m, hem corregit, que 
hem de ser més radicalment il·lusionants i esperançats en fer possible 
propostes que vostès consideren doncs utòpiques o desitjos que consideren 
ideològics. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Més paraules?  Senyor Elena. 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
La veritat és que em sorprèn que... no, no em sorprèn, perquè és la seva 
pràctica habitual, que en un... que és la de: carai, vota tothom en contra i es 
dirigeix al grup socialista fonamentalment, no està mal, és curiós.  De totes 
maneres jo li demanaria, de bon to, respecte pel debat, no?  Perquè jo crec 
que no val dir que tu has dit una cosa i aleshores contestar-la, perquè llavorens 
és molt fàcil, perquè jo no he dit que es deixi de pagar als proveïdors, he dit 
que s’arribi a acords amb els dos o tres principals proveïdors que són 
empreses que fonamentalment són bancs.  No amb tots els proveïdors, són 
fonamentalment bancs, vull dir que són empreses que tenen una capacitat i 
una solvència perquè són multinacionals.   
 
Parlo d’ideologia, doncs sí, perquè crec que ho he de fer també, no només 
parlo d’ideologia, i em sap greu que quan es refereix a la ideologia faci com 
referència a que és com parlar de pardals, no?  Parlo d’ideologia perquè és el 
que sustenta suposo que a la majoria d’aquí, amb totes les mancances, errors i 
misèries, les nostres conviccions polítiques i les nostres accions.  I el que 
sustenta la nostra presència aquí, i és per això que també sempre intento 
donar una dimensió ideològica a la meva intervenció i a la posició del grup 
socialista, perquè darrere de la política i l’acció política hi ha ideologia també, i 
naturalment també hi ha la realitat i hi ha la necessitat d’arribar a acords, però 
es sustenta en una ideologia.  M’ha sabut greu que digui que donc lliçons, 
perquè no és la meva vocació, la meva vocació és expresar la meva opinió, i 
per tant no tergiversi el que dic.  Jo he donat la meva opinió sobre les coses i la 
nostra posició amb la màxima humilitat possible i amb la franquesa que ho 
diem perquè així ho creiem.   
 
Jo els hi demano que governin, que dediquin tot el temps que vulguin a parlar 
del govern anterior, però que intentin sustentar el seu funcionament de govern 
amb les seves propostes i amb el seu lideratge de la ciutat i amb la seva 
governabilitat i no en el passat.  Jo del passat estic encantat de parlar-ne, però 
em sembla que no és el que hem de fer.  Jo estic disposat a parlar dels serveis 
públics de qualitat, de l’educació, de les escoles que s’han fet a la ciutat, 
l’Institut, del Centre d’Atenció Primària, de les dependències, dels serveis de 
teleassistència, que ara per cert es paguen.  Estic disposat a parlar de la 
reurbanització del centre, que és el que possibilita que la nostra ciutat sigui la 
capital comercial del Penedès i més enllà.  Estic disposat a parlar de l’impuls al 
barri de Mar, del cobriment del torrent de la Pastera, de revitalitzar del barri de 
Mar fent arribar la rambla fins a  Baix a Mar, una reivindicació històrica.  Estic 
disposat a parlar de tot això, perquè això és el que fa més rica i amb més 
possibilitats la ciutat, i amb més oportunitats de futur.  Per tant, si no tenen 
masses coses a explicar de la seva gestió municipal podem acordar que en el 



 

proper debat sobre l’estat de la ciutat parlem de la gestió del govern anterior i 
no de la gestió d’aquest govern.   
 
Però jo els hi demanaria que el que fessin és governar la ciutat, perquè 
realment li fa falta, perquè la ciutat necessita un govern que governi i que la 
lideri.  Nosaltres estarem oberts a dialogar en tot allò que la ciutat ho necessiti.  
Ho hem acreditat en els pressupostos municipals, per exemple -ho recordo, no 
fa tant-, i en altres debats que s’han produït a la ciutat i en el qual el grup 
socialista ha arribat a acords.  I en allò que no arribem a acords, amb tota la 
legitimitat del món ho plantegem i així ho seguirem plantejant.  
 
Permeti’m que acabi amb una qüestió.  Nosaltres vam defensar congelar les 
taxes durant dos anys perquè crèiem, perquè així s’expresava per part dels 
organismes competents i amb aquells que pots tenir referència, que la crisi 
duraria un temps i que per tant pensàvem que l’Ajuntament podia assumir que 
aquells dos anys –i recordo que l’últim era electoral, però l’anterior no, eh?-, 
que en aquells dos anys la ciutat no es veiés sotmesa a més impostos.  Vostès 
que van fer una oposició tan responsable, l’únic que ens van dir és que els 
havíem d’abaixar els impostos.  I com a propostes de coses a no fer, l’única 
que ens van proposar va ser justament la de mantenir la gossera a la ciutat, 
cosa que és legítima, i es van comprometre a que farien una gossera a la 
ciutat.  Ho dic perquè si ens posem a repassar el passat, cadascú ho veurem 
des de la nostra perspectiva, i naturalment que estic disposat a parlar-ne, però 
em sembla que el que ens correspon és, i el que els ciutadans ens demanen, 
ens reclamen i ens han posat aquí és per parlar del futur, i sobretot de la 
capacitat del govern de liderar un projecte de ciutat que ens faci avançar en 
bon camí.  En aquesta direcció nosaltres sempre estarem oberts al diàleg, crec 
que ho hem estat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, molt ràpidament.  En tot cas és legítim que vostè faci una valoració del seu 
govern, i que és legítim que també valori el que va fer aquest grup municipal a 
l’oposició.  Però deixi’m que com a mínim ho acabi de completar, perquè quan 
parlava de gent valenta nosaltres, amb vostès, vam pujar un 4% les taxes.  No, 
no, no fa tants anys, ho vem fer, i els hi vem aprovar un pressupost quan 
aquest pressupost era rigorós.  El vem pujar o no el vem pujar?  I no fa tants 
anys.  El senyor Rodríguez mai, mai s’estarà de dir-nos-ho, però nosaltres ho 
vem fer.  Per tant, expliqui-ho tot, no expliqui només lo que li interessa.  I en tot 
cas nosaltres hem valorat el que vostès han fet, perquè és el que ens ha portat 



 

aquí.  Jo en aquest debat, escolti’m senyor Elena, ni hi volíem entrar ni era la 
nostra intenció entrar-hi.  Han estat vostès, en la seva intervenció, els que 
han... si home, els que ens han determinat... Miri, jo faig una cosa i és intento 
escoltar el que diuen els altres i després respondre.  Intento fer-ho, i a vegades 
potser l’interpreto –vostè també m’interpreta a mi, a vegades-, no el tergiverso, 
interpreto el que vostè diu, perquè vostè segons diu ha interpretat que 
nosaltres vem extendre la zona blava perquè teníem la voluntat de vendre-la, 
això vostè ho ha interpretat, sí home, vostè ho ha dit, i això no dirà que no ho 
ha dit, quan resulta que això estava previst l’any 2009.   Nosaltres el 2009 no 
estàvem ni governant, per tant... ho dic perquè quan vostè interpreta, jo també 
puc interpretar el contrari.  M’entén?, vull dir que per tant el diàleg, i quan vostè 
diu que nosaltres no entrem... que deixem el debat, clar que deixem el debat, 
escolti’m, però jo tinc la meva opinió, i crec que com a govern tinc no només 
l’obligació sinó el dret de tenir opinió.  Em sembla que sí.  I per tant, si la seva 
no em sembla oportuna o la de la senyora Sánchez li puc dir, i si a vostè li 
molesta que en un àmbit del Ple em sembli més oportuna la intervenció d’altres 
grups, doncs és un problema que té vostè, no el tinc jo, el té vostè, però a mi 
no sé, vull dir, vostè m’ho ha dit.  No, no, vostè ho ha dit, que sempre parlem 
del Partit Socialista i que... escolti’m, jo parlo amb qui m’interpel·la i vostès ens 
han interpel·lat d’una manera, altres grups d’una altra i nosaltres responem en 
funció de la seva interpel·lació.   
 
Escolti, el que sí que és evident és que avui això no ho aprovarem, per tant les 
dues empreses públiques doncs seguiran sent públiques.   Aquest govern 
municipal farà, no només farà, sinó que farà tot el possible per complir el 
mandat que fa aquest Ajuntament i per tant aquestes empreses seguiran amb 
tota la seva validesa, s’apostarà per elles, treballarem conjuntament amb els 
treballadors i amb la direcció de les empreses perquè siguin viables, 
evidentment, perquè segueixin sent viables.  Tractarem d’explorar, amb algun 
grup municipal que s’ha ofert a explorar-ho, possibilitats d’incorporar altres 
mesures que no siguin estrictament la mesura de la concessió administrativa, 
evidentment, la incorporació de capital privat minoritari, veure què podem fer 
específicament amb els aparcaments, doncs no tenim cap inconvenient en 
parlar-lo i en buscar altres alternatives perquè evidentment no ens quedarem 
parats, no ens quedarem parats, perquè portem l’alcaldesa al capdavant 
d’aquest equip de govern, portem liderant la ciutat des del primer dia que vem 
governar, des del primer dia que vem entrar al govern.  Prenem decisions cada 
dia –poden agradar més o menys-, però decisions en la línia de poder tirar 
endavant una ciutat que evidentment està patint durament i no és culpa de cap 
govern municipal -no, no els culpabilitzo de tot, no pateixin, hi ha coses que no 
tenen culpa-, i d’altres que han aconseguit coses positives per a la ciutat, però 
tot s’ha de posar-hi, s’ha de dir tot, no només la part positiva, també a vegades 
la part negativa.  Però en tot cas el que nosaltres hem fet des el primer dia és 
liderar, intentar liderar la ciutat des del compromís de pactar amb el màxim 



 

possible de grups, perquè estem en minoria, és la realitat que hi ha, nosaltres... 
és la que ha volgut el poble i per tant ens planteja en aquesta situació... ho dic, 
senyora Sánchez, perquè és evident que nosaltres vem fer moltes propostes, 
però sap el que passa?, que quan anàvem a la comisió informativa d’Hisenda, 
que jo hi anava perquè em tocava, amb l’alcaldesa, vostès poden dir moltes 
coses, però la informació que vostès tenen ara, i això cap altre grup de 
l’oposició em podrà dir que no era veritat, no l’havíem tingut mai de la vida.  
Mai de la vida els grups de l’oposició sabien la situació real de la caixa 
d’aquesta casa, mai de la vida, i nosaltres amb això crec que com a mínim hem 
fet un exercici de transparència, absolut, que vostès, aquell govern que vostè 
de vegades () que hi era, no ho han fet mai. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Si no hi han més paraules, crec que els 
posicionaments estan clars.  Passem a la votació.   
 
Comencem pel punt número vuit, que és la comisió d’estudi del cicle integral 
de l’aigua.  Vots a favor de la creació de la comisió d’estudi?  Vots en contra?  
Decau amb els vots a favor del govern i els vots en contra de la resta de grups. 
 
Punt número nou, que és la creació de la comisió d’estudi de la Societat 
d’Aparcaments.  Vots a favor de la creació de la comisió?  Vots en contra?  
Decau amb els vots a favor del govern i els vots en contra de la resta de grups. 
 
Per tant, són les vuit de la tarda.  Ara tocaria el punt número 10, fa molta calor, 
jo els hi proposo que fem cinc minuts de pausa i tornem d’aquí cinc minuts.  
Gràcies. 
 
Es vota en primer lloc la proposta que correspon al punt núm. 8, que es 
desestima amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU = 9 vots 
  Vots en contra: PSC (8), PP (3), CUP (3) i ICV (2) = 16 vots 
 
En segon lloc es vota la proposta corresponent al punt núm. 9, que també es 
desestima: 
 
  Vots a favor: CIU = 9 vots 
  Vots en contra: PSC (8), PP (3), CUP (3) i ICV (2) = 16 vots 
 
(Grans aplaudiments) 
 
(Pausa) 



 

 
  10. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 
31.07.2012, PEL QUAL S’APROVA L’ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL INICIAL ORGANITZATS EN LA MODALITAT 
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL, PER A JOVES QUE HAN 
FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR 
EL TÍTOL DE GRADUAT. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 
2012, que diu literalment el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar l’ADDENDA al CONVENI –any 2012- de col·laboració amb 
el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la 
realització de dos nous grups del Programa de qualificació professional inicial 
organitzats en la modalitat PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL -PTT-, per a 
joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de 
graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria, que tindran els perfils 
següents:  
 

• Auxiliar de  muntatge i manteniment d’equips informàtics, compartit 
amb l’IES Joaquim Mir. 

 
• Auxiliar en operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques, 

d’aigua i gas, a realitzar totalment (mòduls A i B) dins de les 
instal·lacions de l’IMET. 

 
SEGON. Facultar l’Alcaldessa, Sra. Neus Lloveras i Massana, per a la 
signatura de l’esmentada addenda.” 

 
  

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 
ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL, PER A 
JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR 
EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  
 
 



 

Barcelona,  
 
PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
 
El senyor Melcior Arcarons Rua, director general de Formació Professional Inicial  i 
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, nomenat pel 
Decret 273/2011, de 22 de febrer (DOGC núm. 5825, de 24 de febrer de 2011), i 
actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 
5930, de 28 de juliol de 2011). 
 
PER L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Il·lustríssima senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
Actuant les parts en l'exercici dels seus respectius càrrecs i en la representació que 
ostenten, es reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient per formalitzar 
aquest document, i 
 
EXPOSEN: 
 
I. Que en data 9 de gener de 2012 es va signar el conveni de col·laboració  entre el 

Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
realització de programes de qualificació professional inicial en la modalitat Pla de 
Transició al Treball (PTT).   

 
II. Que ambdues parts han decidit incrementar l’oferta de programes de qualificació 

professional inicial en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) que es 
realitzen a Vilanova i la Geltrú amb dues especialitats: Auxiliar en muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas i Auxiliar de muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics. 

 
Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització de la present addenda, 
de conformitat amb les següents 
 

C L À U S U L E S 
 
Primera 
 
Incrementar l’oferta de Programes de Qualificació Professional Inicial que es realitzen 
a la ciutat de Vilanova i la Geltrú en la modalitat Pla de Transició al Treball. 
S’incrementa l’oferta de Programes de Qualificació Professional Inicial en dos grups 
dels perfils: Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas i Auxiliar 
de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics. 
 



 

Segona 
 
Modificar la clàusula quarta del conveni de col·laboració que quedarà redactada de la 
manera següent:  
 
a) El Departament d'Ensenyament 
 
1. Dos professors/ores funcionaris/àries o interins/ines del Departament 

d’Ensenyament, assignats/ades específicament al Pla de Transició al Treball amb 
la finalitat de dur a terme l’orientació, la formació bàsica i la tutorització del joves. 

2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Ensenyament posa 
a disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present 
conveni, així com l'assessorament de la persona que realitza les funcions de 
coordinador/a del programa de transició al treball del Departament 
d’Ensenyament. 

3.  El material necessari per al desenvolupament de la formació professionalitzadora 
corresponent als mòduls A dels programes d’ Auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques i  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 

4.  Els experts professionals per impartir la formació professionalitzadora dels mòduls 
A dels programes d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques i  Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, amb càrrec al 
pressupost del Departament d’Ensenyament.  

5. El reconeixement de la formació rebuda pels joves mitjançant el certificat 
acadèmic establert per als programes de qualificació professional inicial. 

 
b) L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
1. Dos professors/ores procedents, un de les Escoles Municipals i l’altre de l’IMET 

(Institut Municipal d’Educació i Treball) per al desenvolupament d'aquestes 
accions.  

2. El material necessari pel desenvolupament de la formació professionalitzadora 
corresponent als mòduls A dels programes: Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 
elèctriques i d’aigua i gas i Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes 
microinformàtics. 

3. El material fungible necessari per a la formació dels mòduls B dels programes de 
qualificació professional inicial-PTT objecte d’aquest conveni. 

4. Els experts professionals per impartir la formació professionalitzadora dels mòduls 
A del/s programa/es Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i 
gas i  Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics. 

5. El suport dels tècnics municipals de les Escoles Municipals i de l’IMET (Institut 
Municipal d’Educació i Treball), organisme autònom dependent de l’Ajuntament 
de Vilanova, per a la gestió del programa. 

6. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de 
qualificació professional inicial objecte d’aquest conveni. 

 
A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la 
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes. 
 



 

Quarta 
 
Aquesta addenda serà vigent des de la seva signatura i produirà efectes fins el 31 de 
desembre de l’any 2012. 
 
Per tal que així consti, s'estén aquest document per exemplar duplicat i, en prova de 
conformitat, les parts implicades el signen a un sol efecte, en el lloc i data esmentats 
a l'encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, moltes gràcies.  Bé, breument, perquè aquest punt ha estat explicat en les 
diferents comisions informatives.  Bàsicament s’ha de portar al Ple perquè és 
un acord que s’ha de donar compte.  En aquests Plans de Transició al Treball 
hem comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, però també 
volem posar de manifest que ha intervingut la Diputació de Barcelona.  
Bàsicament podem doblar, passem de 2 a 4 aquests PTTs, afegint a l’auxiliar 
de vendes i al de fabricació mecànica dos cursos més, fets en col·laboració 
amb el Joaquim Mir, d’instal·lacions elèctriques i d’equips informàtics.  Aquí 
també hem mantingut la voluntat de mantenir places per a aquells alumnes que 
vénen de necessitats educatives especials.   
 
Certament són uns cursos molt necessaris, molt en la línia de disminuir el 
fracàs i que els nanos puguin tornar a reincorporar-se al sistema educatiu, 
perquè alhora aprenguin una formació, i evidentment han quedat alumnes en 
llista d’espera per lo qual seguirem lluitant per augmentar el nombre d’aquests 
programes per al proper curs. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  És donar compte, per tant si no hi ha cap 
paraula, passem al següent punt.  Sí, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Una consulta, em sembla que per donar compte també podem parlar, no?  O 
no? 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
He dit el contrari, senyor Martorell?  He dit que si no hi ha cap paraula, passem 
al següent punt. 
 
JOAN MARTORELL 
 
No, se m’ha generat el dubte al ser l’únic que () per aquest motiu.  Res, només 
agrair a l’equip de govern que aquella demanda que hem anat fent en Consell 
Rector rere Consell Rector sobre la formació per a joves que no acaben amb 
èxit els estudis de l’ESO, de l’educació obligatòria, doncs tingui una resposta 
des del municipi.  Sé que és complicat negociar programes de formació 
d’aquest tipus, n’hem tingut molts, hem anat baixant, estem recuperant ara 
alguns dels que teníem, i agrair l’esforç que es fa en aquest sentit, que no és el 
suficient, no perquè no hi hagi voluntat, sinó simplement perquè la situació, la 
realitat està depassant molt més del previsible.  Per tant, ens oferim per 
treballar, també per proposar que s’aconsegueixin més activitats de formació 
en aquest sentit. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Si no hi ha més paraules passem al següent punt. 
 

 
  11. MOCIÓ DEL PP PER A LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS 

AMB EL BARRI DEL PRAT DE VILANOVA. 
 
El secretari dóna lectura a la part resolutiva de la moció següent: 
 
El barri del Prat de Vilanova ve patint, des de fa molts anys, diferents 
mancances, algunes d’elles relacionades amb la mobilitat. 
 
No cal oblidar la seva ubicació peculiar, en la perifèria de la ciutat, delimitant 
amb el poble veí de Cubelles, i té com a única connexió per arribar al nucli 
urbà la carretera C-246. 
 
L’entrada al barri des de la carretera, de la forma que es troba actualment és 
perillosa i inadequada, i correspon una actuació per a la millora d’aquest accés, 
millora que hauria de dur a terme la Generalitat de Catalunya en el marc de les 
seves competències. 
 
D’altra banda, els veïns del barri del Prat de Vilanova tenen com a únic 
transport públic l’autobús interurbà que opera tan sols de dilluns a divendres no 
festius, per la qual cosa no tenen cap servei públic de transport els festius ni 
els caps de setmana, amb la qual cosa no se’ls facilita el poder acostar-se al 



 

nucli urbà de la ciutat els dissabtes, per participar en les diferents activitats que 
s’organitzen o per efectuar les seves compres en els comerços locals. El Grup 
Municipal Popular creiem que hi ha possibilitats de facilitar un mínim servei de 
transport públic als veïns del Prat de Vilanova els caps de setmana, o almenys 
els dissabtes, perquè puguin participar en la vida de la ciutat com a ciutadans 
que són de ple dret. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER.  Instar el Govern de la Generalitat a realitzar una actuació en l’accés 
al barri del Prat de Vilanova des de la C-246, que millori la configuració actual. 
 
SEGON. Instar el Govern Municipal a efectuar les accions necessàries per 
garantir uns serveis mínims de Transport Públic que comuniquin el barri del 
Prat de Vilanova amb el nucli urbà.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidores i regidors, i també al públic 
assistent, que està molt bé que es preocupin dels problemes que n’hi han a 
Vilanova.  Tal com està el pati és d’agrair que n’hi hagi gent que encara cregui 
en la política, després de tot el que passa, no? 
 
Bé, aquesta moció íntegrament és a favor de... és una moció en favor d’unes 
millores necessàries al barri del Prat de Vilanova.  Un barri que, per la seva 
configuració, per la seva situación geogràfica... tiene una situación geogràfica 
singular, separada del núcleo urbano de Vilanova, y por lo tanto que tiene unas 
desventajas notables, como todos ustedes sabrán.   
 
Esta moción se divide en dos partes.  Es una moción pero en realidad son dos 
y una de ellas es la mejora del acceso.  Como todos ustedes sabrán, el único 
acceso que hay por tráfico rodado al Prat de Vilanova es por la C-246, una 
carretera que es competencia de la Generalitat de Catalunya, y la entrada en si 
es peligrosa, hace una especie de bifurcación, hay que girar a la izquierda, 
vienen vehículos de frente.  La verdad es que es un acceso bastante... muy, 
muy peligroso.  Hay que tener en cuenta que también hay un cámping, es decir 
que en verano también puede haber mucha entrada y salida de coches.  Total, 



 

que nosotros creemos que ese acceso merece una mejora, merece una 
actuación y esa actuación corresponde a la Generalitat.  Es por ello... también 
sabemos que no es fácil, en ningún momento estamos pidiendo nada sencillo, 
porque estamos pidiendo que se invierta por parte de una Generalitat de 
Catalunya que, como ustedes sabrán, como ya hemos hablado muchas veces 
aquí, digamos que no nos tratan como deberían o como nosotros queríamos, 
no hacen las inversiones que nosotros creemos que deberían ser necesarias y 
por lo tanto, de alguna manera, no sé si por ser un poco la periferia de la 
provincia de Barcelona nos sentimos un poco maltratados, no?  Pero nosotros 
verdaderamente creemos que tenemos que pelear por lo nuestro, que tenemos 
que pelear por que se hagan estas inversiones y por lo tanto instamos al 
gobierno municipal, y a quien corresponda, supongo que en este caso debe 
ser el señor Giribet de Sebastián, el Regidor de Urbanismo, el que tendrá que 
ir –creo yo- a hablar con la Generalitat y con el Conseller de Territori, supongo 
que debe ser, o con quien sea y bueno, intentar de alguna manera que se 
actúe en esa zona por el bien, por la seguridad vial de nuestros ciudadanos.   
Y si hace falta tiene nuestro apoyo para lo que hiciera falta. 
 
Bueno, el caso es que decimos que todo () es difícil y con esto entro en la otra 
parte de la moción, es difícil porque el barrio del Prat es un barrio que, como 
decimos, está en la periferia y para pedir que una administración como la 
Generalitat nos tenga en cuenta, también a veces tenemos que predicar con 
ejemplo, ¿no?, y no siempre ocurre así.   
 
Bien, como hemos dicho, es un barrio periférico, es un barrio que está muy 
alejado, es un barrio alejado de… no es visible desde los edificios públicos 
municipales, y a veces hay unas formas de gestionar la administración, como 
ya he dicho antes, que parece que todo lo que no es visible desde los edificios 
públicos, parece que de alguna manera puede gestionarse de una manera 
diferente, un poco más… no sé, un poco más digamos despreocupada o que 
no tienen todos los servicios que deberían tener, etc., y yo creo que antes de ir 
a pedir a la Generalitat primero tenemos que dar ejemplo y hacerles ver a los 
vecinos del Prat de Vilanova que son ciudadanos de pleno derecho, igual que 
el resto de los ciudadanos de Vilanova, y que porqué estén alejados no quiere 
decir que no van a tener sus servicios.   
 
Y aquí viene un problema que es el servicio de trasporte público.  El servicio de 
transporte público que, como todos ustedes conocerán, es obligatorio según la 
Ley reguladora de bases de régimen local para municipios mayores de 50.000 
habitantes, es obligatorio el transporte público y la ley no dice que es que haya 
que poner un transporte público en una zona en concreto y ya está, sino que 
hay que prestar ese servicio donde más conveniente es, como es el caso del 
barrio del Prat.  Porque en el barrio del Prat, ahora mismo, si no se tiene 
vehículo propio o si se es invidente, o por cualquier otra razón no se puede 



 

circular en transporte privado, se requiere de dos condiciones para poder 
acceder al casco urbano, una es tener un estado físico, una forma física 
envidiable, por la cantidad de kilómetros que hay que recorrer, y otra es tener 
unas profundas creencias religiosas, me explico, hay que recorrer muchos 
kilómetros si alguien va a comprar o va a cualquier cosa luego tiene que volver 
con toda la carga, y luego hay que tener creencias religiosas profundas porque 
para pasar por esa carretera sin que le ocurra nada hay que encomendarse a 
dios, a alá o a quien haga falta.  Son dos condiciones necesarias para que no 
le ocurra nada a alguien que quiera ir caminando. 
 
Nosotros creemos que un mínimo de transporte público también los fines de 
semana debería haber.  Porque así lo dice la Ley de alguna manera, porque 
así de alguna manera tenemos que hacerles ver a los vecinos del Prat que son 
ciudadanos de pleno derecho, y porque si no fuera así, miren, claro, los 
ciudadanos del Prat de Vilanova podrían pensar: oiga, pues, por ser la periferia 
o por estar lindando con Cubelles, a lo mejor es que la administración que nos 
administra no nos quiere y a lo mejor ellos pueden pensar de que de alguna 
manera son un hecho diferencial y que deberían autogestionarse o pertenecer 
a otro municipio.  Y de hecho eso lo contempla la misma Ley reguladora de 
bases del régimen local y la Ley de municipios de Catalunya, cosa que a 
nosotros ustedes saben que el Partido Popular creemos que no, que lo que 
tenemos que hacer… la unión hace la fuerza, debemos unirnos para luchar por 
conseguir inversiones de la Generalitat y en Vilanova también debemos 
unirnos para que la ciudad vaya mejor.  Si empezamos a dividirnos ya saben 
ustedes que es () pero sí que estaría muy bien dar ejemplo y antes de pedir a 
otras administraciones como la Generalitat que invierta, primero vamos a hacer 
ver a los vecinos del municipio, sea donde sea donde estén, que son 
ciudadanos de pleno derecho, con las mismas obligaciones, porque ya pagan 
impuestos igual que los demás, pero también con los mismos derechos.  Por 
eso pedimos el voto a favor de esta propuesta. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Per centrar una mica el tema, senyor Álvarez, suposo 
que no vol que li doni l’opinió del govern sobre la secessió del barri del Prat de 
Vilanova, sinó que parlem del que presenta la moció, no?   
 
Aviam, quant al primer punt –anem a pams-, la Diputació és l’encarregada de 
les carreteres, no la Generalitat de Catalunya, la Diputació és la responsable 
de la C-246 i ja es va fer aquesta demanda al mes d’agost de l’any passat, com 



 

a instància dels veïns, des de la Regidoria ja s’havia fet en ocasions anteriors, 
quan es va aconseguir que la Diputació millorés la parada de bus que hi ha 
davant del càmping, també es va revisar aquest altre tram i a l’agost del 2011 
vam tornar a demanar a Diputació de Barcelona que mirés aquest tram, perquè 
a instància dels veïns ens deien que era conflictiu.  La Diputació de Barcelona 
va venir el febrer del 2012, va fer in situ una visita i va determinar doncs que la 
senyalització, la visibilitat i absolutament tot el tram i el gir a l’esquerra i tot no 
comporta cap perill i les dades estadístiques així ho demostren perquè no hi ha 
sinistralitat important en aquesta cruïlla.  Juntament amb els tècnics de l’àrea 
de Mobilitat doncs van determinar que evidentment la cruïlla estava ben 
senyalitzada i no comportava cap perill.  De totes maneres, com que suposo 
que la cruïlla sí que és per a les persones... deu demanar vostè per les 
persones sí que van amb vehicle, no?, que van amb cotxe, si realment hi ha 
alguna persona que té, no sé, doncs la sensació que pot ser perillós, sempre 
poden anar una mica més enllà fins a la rotonda del municipi del costat, 
Cubelles, donar el tomb i tornar-hi.  Són 200 metros i llavors bueno, clar, 
milloraria el gir a la dreta.  La Diputació, que és la responsable de la carretera, 
doncs va dir que no corresponia fer cap mena de millora.   
 
I en quant al tema dels autobusos per als dissabtes i per als diumenges, 
perquè li recordo que els del Prat de Vilanova tenen autobús de dilluns a 
divendres, tota la setmana de dilluns a divendres.  Els caps de setmana, com 
que és un transport interurbà –també aquest sí que correspon a la Generalitat 
de Catalunya-, des del 2009 ja es va fer la demanda per als caps de setmana i 
es va fer de forma insistent i de forma regular, perquè els veïns així ho 
demanen i perquè des de la Regidoria sempre s’han anat fent contínues 
demandes de que com a mínim ho valorin, ho millorin o aviam què ens poden 
ofertar.   
 
De moment lo dels caps de setmana a nosaltres ens han dit des del 
Departament de la Generalitat que correspon doncs que no és viable ampliar el 
bus a caps de setmana, però el que sí s’ha fet des de la Regidoria, i suposo 
que com que ha parlat amb els veïns ja li hauran comentat, és millorar molt el 
recorregut del bus urbà.  Aquella part de Vilanova, el Prat de Vilanova, tenen 
com a CAPI de referència el CAPI Baix a Mar de Vilanova, i el que teníem era 
que els busos no tots paraven al CAPI Baix a Mar.  Llavors sí que havien de 
desplaçar-se o havien d’agafar el bus que els hi combinava.  Amb la nova 
remodelació de l’itinerari que s’ha fet del bus interurbà, sí que s’ha aconseguit 
una traçada diferent per dintre del nucli urbà i tots, absolutament tots els busos, 
passen pel CAPI Baix a Mar.  I això era... com a mínim quan nosaltres vam 
parlar amb els veïns, la reivindicació més ferma que teníem perquè sí que 
deien que desplaçar-se al metge doncs era un inconvenient.  I això doncs des 
del mes d’agost està solucionat, que ha costat també doncs home, coordinar 
tot l’itinerari, perquè aquest bus fa diversos municipis i des del mes d’agost 



 

funciona i tots els autobusos apropen a les persones que ho desitgen al CAPI 
Baix a Mar, perquè té parada allà.   
 
Llavors, clar, jo li demanaria, com que vostè el que ens diu és instar i instar i 
nosaltres el que fem és ja instem, tant a la Diputació en aquest cas com a la 
Generalitat en l’altre, doncs home, que canviï l’acord i que digui que el govern 
en tot cas continuï treballant en la línia i continuï insistint i continuï demanant 
això, que és el que ja està fent i que ja ve fent des de fa temps.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, ara en primer lloc hauríem de saber si accepta aquesta transaccional.  
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Señora García Prieto, bueno, usted dice instar, instar y no conseguimos nada, 
pues no puedo retirar la moción porque como usted no me da otra alternativa 
que sea, por ejemplo, oiga, vamos a dejar de instar y le vamos a exigir a la 
Generalitat o la Diputación –yo creo que es la Generalitat, bueno, da igual-, a 
la administración que corresponda, sí o sí, que nos den lo que nos 
corresponde o si no tendremos que valorar alguna otra medida de más fuerza, 
para que nos dejen de tratar injustamente, y a mi me parece que en eso 
estamos de acuerdo, los territorios tenemos que defender que nos traten 
justamente, la verdad es que no vamos a retirar una moción en la cual 
demandamos que se nos de lo que nos corresponde. 
 
ALCALDESSA 
 
Em sembla que no ha demanat… 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
No, senyor Álvarez, disculpi’m eh?  No li he demanat que retiri la moció, li he 
dit que en tot cas canviï l’acord d’instar el govern, sinó de dir: instar a que el 
govern municipal continuï fent el que ja fa, que és instar Diputació perquè 
millori la carretera i instar la Generalitat perquè ens doni...  No li he demanat en 
cap moment que retiri la moció perquè jo també estic d’acord amb el contingut. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Vale, instar instar, pero si puede ser con un poco más de éxito.  Si podria ser, 
porque no se trata de instar, el objetivo no es instar, instar es el medio para 
conseguir un objetivo y es que al final se consiga esa mejora.  Solo una 
cuestión más, no sé si es ahora cuando corresponde contestar… 



 

 
NEUS LLOVERAS 
 
Ara en aquest moment l’únic que hem de saber si aquesta transaccional, 
aquesta modificació de l’acord que la senyora García li ha demanat, si 
l’accepta.  Sí?  Pues per tant ara obrim una ronda perquè els altres grups 
també es puguin posicionar.  Paraules?  Si volen... Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  O sigui, entenc de que el redactat varia, no és 
Generalitat sinó Diputació.  El que sí que voldria el nostre grup és demanar una 
votació per separat, perquè entenem que són dues coses diferents, tot i que 
sigui en comú el Prat de Vilanova.   
 
Referent al primer punt, bueno, el govern ha fet la feina, és a dir, ha instat a la 
Diputació, evidentment pensem que en aquest cas el nostre grup es 
posicionarà a favor, i si aquest Ple es posiciona a favor serà un argument més 
que tindrà la regidora per instar a la Diputació. 
 
Sobre el segon punt nosaltres entenem, ja dintre el contexte que estem en un 
periode que començarem o iniciarem els debats per elaborar un nou POUM, 
que aquest segon punt quedés -per part nostra ens abstindrem- quedés una 
mica al marge, no perquè no vulguem donar solució als veïns del Prat.  Farem 
una reflexió o una reflexió que ha fet el nostre grup.  Evidentment Vilanova té 
moltes periurbanes que a vegades aquestes periurbanes s’estan convertint en 
lloc de residència, de primera residència, i per tant estan creant un problema, 
un problema de com els ciutadans accedeixen a la nostra ciutat, ja que no 
tenen transport públic ho fan amb vehicle privat.  El nostre grup és partidari del 
servei públic de mobilitat pública, per tant creiem i us demanem al grup Popular 
que aporteu vosaltres en aquest cas, en el debat del POUM, estudiar no el cas 
concret del Prat de Vilanova, sinó la resta de periurbanes que tenen el mateix 
problema i a la vegada alguns d’ells molt més perquè hi ha més densitat de 
població.   
 
Per tant, el nostre grup al primer punt votarem favorable, tot recolzant el 
govern, i el segon ens abstindrem, en el sentit aquest que entenem el 
problema, però ens agradaria debatre’l en un marc més general que és el 
POUM.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, senyor Claver.  Per tant, senyor Álvarez, es demanaria la votació 
separada dels punts 1 i 2.  D’acord?  Alguna paraula més?  Sí, senyor Font. 



 

 
MARC FONT 
 
Sí, bona tarda.  Primer avançar que votarem a favor dels dos punts.  Només 
volíem fer un breu, tal i com ja ha fet una mica el regidor Claver, per dir bueno, 
ara que ens hem de posar amb la redacció d’un nou Pla General, doncs que 
aprenguem una mica la lliçó del que ens costa prestar els serveis, el que ens 
costa anar a buscar la brossa o el que ens costa prestar un servei adequat de 
mobilitat, de transport públic, quan tenim barris tan allunyats del que és la 
trama urbana.  Òbviament no és per criminalitzar la gent que viu allà, ells no en 
tenen cap culpa, òbviament, però sí que en el seu moment, quan es va deixar 
fer, aquest i altres barris que estan allunyats de la ciutat, la mateixa zona del 
Racó de Santa Llúcia i totes aquestes zones que després ens plantegen molts 
problemes en aquests temes: què fer amb el transport públic, són zones de 
baixa densitat, anar a recollir la brossa ens costa molts diners, l’enllumenat 
públic és una barbaritat, i per tant només ens agradaria fer aquest comentari, 
ara que hem d’entrar a valorar o entrar a discutir quin ha de ser el futur de la 
ciutat, que mirem d’evitar d’una vegada de construir barris una mica bolets, 
allunyats del centre, en zones que poden ser maques però que després ens 
costen molts diners públics per poder mantenir amb qualitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Font.  Més paraules?  Sí, si us plau, senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, nosaltres també votarem a favor dels dos punts i a tall diguem-ne 
d’aportació, diguem-ne, el Prat de Vilanova és ciutat, diguem-ne, no pot ser 
tractat d’urbanització periurbana.  És a dir, aquest Ajuntament està obligat per 
llei a servir el transport públic.  És una situació més que, com bé ha explicat la 
regidora, angoixava i molt a l’anterior govern sobre aquesta situació.  És a dir, 
durant un temps diguem-ne el servei de transport públic passava per la 
carretera, deixem-ho aquí, és a dir, no entrava pròpiament al barri i finalment 
es va aconseguir que entrés al barri de dilluns a divendres, i la lluita, com bé 
diu la regidora, des del 2009 diguem-ne és que també pugui funcionar els caps 
de setmana.  A partir d’aquí doncs estem d’acord amb la moció en el sentit de 
que sí que s’ha d’apretar a la Generalitat perquè aquest servei finalment arribi, 
però en qualsevol cas quedi clar que el Prat de Vilanova, diguem-ne, requereix 
sí o sí de transport públic, POUMs a banda, diguem-ne, eh?  Per tant, sí a la 
proposta del Partit Popular i que tan aviat com sigui possible aquest barri pugui 
gaudir de transport públic també en cap de setmana. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, senyor Carbonell.  Volies afegir alguna cosa?  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Una puntualització.  Entenem perfectament i sabem perfectament que el barri 
del Prat de Vilanova és urbà, és absolutament... no, el que nosaltres 
plantejàvem és que en tot cas el transport públic és un dret indistintament 
segurament del lloc on vivim, i que volem una reflexió més global perquè tenim 
problemes a les periurbanes, on hi ha unes densitats cada cop superiors de 
població gran que té nens a escola i tot això, i que per tant els serveis de 
transport públic realment cada cop són més demandats.  I per tant aquesta 
reflexió de millora de freqüències o millora en aquest cas dels caps de 
setmana, doncs s’ha de fer en aquest context global.   
 
La revisió del Pla General, amb el document de mobilitat que haurà també 
doncs de tenir, crec que pot ser un espai, per això manteníem l’abstenció, no 
perquè no sapiguem i siguem molt conscients de que el Prat de Vilanova és 
ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Álvarez, per tancar aquest tema. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, dos puntualizaciones rápidas.  Está bien la reflexión sobre el Plan General, 
pero es que el Plan General va a durar mucho y las personas que necesitan 
transporte público lo necesitan ya.  Yo creo que no es incompatible votar a 
favor de este punto y después ir más allá, pero la verdad es que mucha gente 
no va a entender de que oiga, cuanto tengo que esperar yo hasta poder coger 
un autobús un sábado para ir... La señora García Prieto ha dicho, tiene razón, 
eh?, tienen autobús entre semana hasta las siete menos cuarto, pero es que 
en Vilanova hay servicios especiales –que no voy a criticar, pero es que es así- 
hay un servicio especial para poder ir a un cine de la periferia cuando tenemos 
un cine municipal y no lo critico, estoy de acuerdo, pero es un servicio especial 
que se establece u otro, dios me libre, no lo voy a criticar nunca, para ir al 
estadio del Vilanova del que yo no lo voy a criticar nunca, pero es un servicio 
especial y por lo tanto pues hacemos estos servicios especiales y luego resulta 
que los fines de semana no puede ser.  Bueno, pues yo creo que sí que ha de 
ser.   
 



 

Bueno, de todas maneras agradecer a los regidores su apoyo.  Muchas 
gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, crec que ha quedat clar.  Per tant, passem a la votació amb la 
transaccional, que ha estat acceptada, i ademés votació separada com havien 
demanat el grup d’Iniciativa. 
 
Per tant, vots a favor del punt número 1?  S’aprova per unanimitat. 
 
Vots a favor del punt número 2?  En contra?  Abstencions? S’aprova amb els 
vots a favor de tots els grups i l’abstenció del grup d’Iniciativa. 
 
Es fa una votació separada dels punts de la moció. 
 
VOTACIÓ PUNT 1:   S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
VOTACIÓ PUNT 2  
 
S’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (3) i CUP (3)  = 23 vots 
   Abstencions: ICV = 2 vots 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER.  Instar l’autoritat competent a realitzar una actuació en l’accés al 
barri del Prat de Vilanova des de la C-246, que millori la configuració actual. 
 
SEGON. Que el govern municipal continuï treballant en la línia d’efectuar les 
accions necessàries per garantir uns serveis mínims de Transport Públic que 
comuniquin el barri del Prat de Vilanova amb el nucli urbà.” 

 
 
  12. MOCIÓ D’ICV SOL·LICITANT LA PRESENTACIÓ D’UN 

REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA LICITACIÓ DEL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER LA 
XARXA DE PROVEÏMENT TER-LLOBREGAT. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 



 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha fet 
pública la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de 
concessió (DOUE el dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del 
4.08.2012). 
 
L’objecte del contracte licitat és la gestió de serveis públics, modalitat 
concessió, per a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les 
instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que 
comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua.  
 
Entre els elements inclosos dins el perímetre del contracte s’hi troben 
instal·lacions que Ajuntaments i d’altres ens locals van finançar o que són de la 
seva titularitat i que mitjançant diverses formes jurídiques van cedir 
temporalment a ATLL conservant-ne, però, la seva titularitat, o bé van finançar 
directament aportant un percentatge del seu import, normalment del 50%, via 
conveni o altres acords amb l’administració actuant –abans de constituir-se 
l’empresa pública ATLL- o directament amb l’empresa pública ATLL que tenia 
una composició mixta administració de la Generalitat-administracions locals, a 
quina societat “s’adscrivien” als sols efectes de gestió dels béns, drets i 
aportacions fetes per les administracions locals, conforme es preveu de forma 
expressa a la llei catalana 4/1990, de 9 de març, sobre Ordenació de 
l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona, disposicions no han estat 
derogades ni modificades.  
 
Atès que la Llei 4/1990, de 9 de març, tenia prevista la participació directa dels 
governs locals en el Consell d’Administració de l’Ens d’Abastament d’Aigua. 
Així, a la seva exposició de motius es diu de forma terminant que: “La 
competència dels municipis sobre l'abastament a les poblacions és, però, 
inequívoca i, per tant, cap intent d'ordenació del sistema considerat no pot 
ignorar-la.[...] “es disposa expressament la participació de les entitats locals en 
l'adopció de les decisions  relatives  al  sistema  d'abastament que afecten la 
competència de la Generalitat”. 
 
Atès que la dissolució d’ATLL no suposa altra cosa que els béns, terrenys, 
instal·lacions i serveis retornen a la disposició plena de cadascuna de les 
administracions titulars. ATLL només és titular d’aquells béns que ha adquirit 
amb els seus mitjans propis, però mai dels béns que altres administracions, 
com els aportats per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, han sufragat -en tot o 
en part- a càrrec dels seus pressupostos públics o dels béns i drets 
patrimonials que han adscrit al servei gestionat per ATLL.  
 
Atès que els articles 5, 11 i la Disposició Addicional Primera de la Llei 4/1990, 
reforcen aquesta posició quan assenyalen que:  
 



 

“Resten afectats al servei públic de competència de la Generalitat els 
béns i les instal·lacions de titularitat pública que formen part de la 
xarxa bàsica d’abastament a què es refereix l’article 2.2. Aquests béns i 
aquestes instal·lacions s’adscriuen a l’Ens d’Abastament d’Aigua...” 
(Article 5)   
 
“L’Ens d’Abastament d’Aigua és el titular de les obres i les instal·lacions 
que executi amb càrrec als seus recursos propis, i pot rebre l’adscripció 
d’altres per raó dels serveis que li correspon prestar”.  (Article 11) 
 
“L’Ens d’Abastament d’Aigua, comptant amb l’autorització de 
l’Administració Hidràulica, pot negociar amb les entitats locals 
afectades convenis de col·laboració dirigits a la incorporació 
d’aquestes entitats a l’abastament des de la xarxa bàsica. Així mateix 
l’Ens pot negociar amb les entitats locals qualsevol altre conveni 
relacionat amb les matèries de la seva competència”. (Disp. Add. 
Primera) 

 
Atès que aquesta posició es veu reforçada per la redacció de l’article 35.2 del 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya quan diu que:  
 

“Les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat enumerades a l’Annex 1 
que hagin estat construïdes o siguin explotades en execució de 
contractes de gestió del servei públic d’abastament d’aigua, de 
concessions per a l’aprofitament del domini públic hidràulic o per 
qualsevol altra situació vinculada a la prestació del servei d’abastament 
de poblacions, mantenen la titularitat actual” 
 

Així mateix l’article 38.1 del DL 3/2003, al seu article 38.1 manté que:  
 
“La Generalitat és la titular de les obres i instal·lacions que executi amb 
càrrec al seus recursos propis i que formin part de la Xarxa Ter-Llobregat, 
i pot rebre l’adscripció d’altres recursos per raó dels serveis que li 
correspongui prestar.” 

 
Atès que cap d’aquestes disposicions legals han estat derogades ni 
modificades per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, que  ha disposat la 
dissolució de l’Ens d’Abastament d’Aigua creat per la Llei 4/1990, de 9 de 
març, d’ordenació de l’abastament de l’aigua a l’Àrea de Barcelona, pel que 
quan dita Llei 10/2011 disposa que els béns d’ATLL queden adscrits al 
patrimoni de la Generalitat, sols pot fer-ho i pot afectar aquells béns, drets o 
participacions en el finançament i en la titularitat que hagués fet directament la 
Generalitat, que hagués rebut en traspàs de l’administració de l’Estat, o que 



 

hagués executat o aportat l’Agència Catalana de l’Aigua o la mateixa empresa 
pública ATLL amb càrrec a fons propis.  
 
Atès que la xarxa d’abastament a les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf 
parteix de l’aigua captada al riu Llobregat i tractada a la planta potabilitzadora 
d’Abrera. Aquesta instal·lació disposa d’una completa línia de tractament. 
Aquest abastament permet dotar les dues comarques d’una infraestructura 
moderna de proveïment d’aigua, que millora les expectatives de 
desenvolupament territorial, fins ara fortament limitades per la precarietat dels 
recursos propis. La nova xarxa d’abastament, amb un cabal mitjà a 
subministrar de 574 l/s (18,102 hm3/any), aporta un suplement molt important 
als recursos dels aqüífers antigament explotats. Les obres que configuren 
aquest abastament es realitzaren en dues fases. La primera actuació, que 
s’integra a la xarxa bàsica d’Aigües Ter-Llobregat, va consistir en el 
bombament des dels dipòsits generals de la planta potabilitzadora del 
Llobregat a Abrera, situada a cota 70, fins al dipòsit de capçalera de la nova 
distribució comarcal, al terme municipal de Masquefa, a cota 310. Aquesta 
actuació tingué un pressupost de 14.418 milions d’euros i fou finançada al 50% 
per Aigües Ter-Llobregat i la Junta d´Aigües. La segona actuació, corresponent 
a la xarxa secundària de distribució de l’aigua a les comarques de l’Alt 
Penedès i del Garraf, va comprendre les obres de l’Artèria Principal, que va 
des de Masquefa fins al Garraf, els dos dipòsits generals de regulació i les 
derivacions als diferents municipis que se’n beneficien. Aquesta actuació, amb 
un cost de 34.047 milions d’euros fou finançada al 50% per la Mancomunitat 
Penedès-Garraf i la Junta d’Aigües. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va participar financerament en 
aquesta segona actuació aportant a la Mancomunitat Penedès-Garraf i en tant 
que la Generalitat pretén disposar com a propis -a efectes concessionals i, per 
tant, a efectes de percepció dels corresponents cànons- la totalitat dels béns i 
drets de titularitat municipal, valent-se de les disposicions de la Llei 10/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació, ens 
trobaríem en una situació d’expropiació per via legal, que hauria de donar lloc 
al corresponent procediment expropiatori, amb la corresponent indemnització 
als seus legítims titulars, conforme al previst en l’article 33.3 de la vigent 
Constitució espanyola, disposició que resultaria infringida cas que es volgués 
aplicar la Llei 10/2011, de 29 de desembre, en un sentit incautatori amb les 
greus conseqüències d’inconstitucionalitat. 
 
Atès que aquesta denúncia d’inconstitucionalitat –per infracció del disposat en 
l’article 33, apartat 3, de la vigent Constitució espanyola- “3. Ningú podrà ser 
privat dels seus béns ni dels seus drets sinó per causa justificada d’utilitat 
pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de 
conformitat amb allò que les lleis disposin”  afecta de forma expressa el 



 

contingut de la Disposició de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, que fa 
referència a la  Dissolució de l'Ens d'Abastament d'Aigua,  en la mesura que es 
vulgui interpretar per la Generalitat que  quan s’afirma que pretén incorporar 
directament –per mandat legal- al patrimoni de l’administració de la Generalitat 
“... els béns que en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin 
adscrits a l'Ens d'Abastament d'Aigua s'incorporen al patrimoni de la 
Generalitat i no se'n modifica la qualificació jurídica original.”  
 
Atès que la Llei de Contractes del Sector Públic, en la seva redacció donada 
pel RDL 3/2011, no permet al seu article 24.6 que béns de titularitat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú siguin objecte de gestió indirecta com es 
pretén mitjançant l’anunci de licitació.  
 
Atès que l’únic argument que existeix és el de dir que l’actual règim 
d’explotació és inviable, però enlloc es demostra aquesta afirmació.  
 
Atès que de la lectura dels Plecs en resulten tot un seguit de conceptes que el 
concessionari té dret a repercutir en la tarifa, però a més aquestes previsions 
són incompletes i incorrectes tècnicament i econòmicament, el que farà que 
l’equilibri econòmic financer de la concessió no es pugui complir –amb les 
corresponents reclamacions indemnitzatòries o de major retribució per part de 
la concessionària- o que no es facin les inversions i millores necessàries. 
 
Atès que en el període de 50 anys de la concessió hi hauran inversions 
importants de reposició i millora. En aquest període previst de 50 anys, per 
acció del canvi climàtic i variable demogràfica, caldran recursos hídrics 
addicionals per fer efectiva la garantia de subministrament, en quantitat i 
qualitat, i depèn d’on vinguin aquests recursos (reutilització, recuperació 
d’aqüífers, noves ITAM’s, o transvasaments....) els costos seran superiors als 
previstos en el cronograma d’evolució de costos i tarifes. No hi ha marge per 
cobrir aquest més que probable increment, i llavors el concessionari demanarà 
l’equilibri econòmic financer. 
 
Atès que tots aquests elements acabaran afectant directament als usuaris amb 
els augments de tarifes.  
 
Atès que el contingut de l’objecte del contracte que se sotmet a licitació té 
importants incidències mediambientals i infringeix l’article 1 de la Llei catalana 
6/2009, de 28 d’abril. 
 
Atès que la licitació no fa cap referència i passa totalment per alt les 
implicacions ambientals, energètiques, climàtiques, socials, i no va 
acompanyat de la documentació requerida per la legislació d’avaluació 
ambiental de plans i programes. 



 

 
Atès que en cap cas es pot considerar que l’Avantprojecte D’EXPLOTACIÓ 
D’OBRES PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
QUE INTEGREN LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT, 
que es va posar a informació pública complís, ni des del punt de vista “formal” 
–documents incorporats a l’expedient i tràmits d’informació i consulta seguir- ni 
des del punt de vista material o dels continguts, els requeriments per ser 
considerat com el corresponent Informe de Sostenibilitat ambiental, ni s’ha 
formulat la corresponent Memòria de sostenibilitat ambiental, que sustenti i 
justifiqui –des del punt de vista ambiental- els continguts dels Plecs de 
condicions tècniques, ni el plec de condicions administratives, ni el Projecte 
d’explotació, ni el Reglament del Servei que es vol concessionar. 
 
Atès  que els continguts dels Plecs de condicions tècniques i administratives, 
obvien i contradiuen prescripcions legals i reglamentàries vigents a Catalunya 
en matèria de gestió d’aigües,  implementades en aplicació de la Directiva 
Marc de l’Aigua Europea 60/2000, i desplegades en el Text refós de la Llei 
d’aigües de Catalunya.  
 
Atès que en les prescripcions tècniques, i en concret en el Projecte 
d’explotació, es passen per alt les prescripcions del PLA DE GESTIÓ DEL 
DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA, aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, ratificat i avalat pel Govern d’Espanya i presentat i 
validat per la Comissió europea, en compliment de la DIRECTIVA MARC DE 
L’AIGUA.  
 
Atès que en els plecs no es  respecta ni assumeix l’obligació de complir un Pla 
de cabals mínims de manteniment de les diverses conques fluvials de 
Catalunya, malgrat ser un pla ja confeccionat en aplicació del Pla de Gestió de 
les conques, sinó que al contrari, la necessitat de respectar aquests plans de 
gestió és contemplada en els plecs com una “excepció” o una “possibilitat 
futura”, que donaria lloc a compensacions al concessionari o a la revisió de 
tarifes.  
 
Atès que no es tenen en compte ni es respecten els Protocols d’explotació dels 
recursos de captació i producció d’aigua que van ser aprovats pel Consell 
d’administració de l’empresa ATLL i per l’Agència Catalana de l’Aigua, i estan 
plenament vigents de forma que –de forma equivocada- els plecs de 
condicions tècniques i administratives, i en concret el Projecte d’explotació i el 
Reglament del servei, parteixen del supòsit de continuar captant 60 Hm3 any 
des del Ter i 30 Hm3 any des del Llobregat, desautoritzant la dessaladora com 
a opció normal de captació de recursos hídrics, per les diverses situacions i 
incompleix el pla de retorn de recursos hídrics a la conca del Ter. 
 



 

Atès que en el plec de condicions administratives i econòmiques es preveu que 
els riscos econòmics derivats de situació de sequera que afectin el marge 
d’explotació de la concessionària han de ser assumits a càrrec dels 
pressupostos de la Generalitat o per revisar la retribució del concessionari, tot i 
que es diu de forma expressa que aquest risc no pot ser considerat causa de 
força major sinó que és una circumstància previsible i recurrent, amb un cicle 
de recurrència d’uns sis anys, aproximadament, pel que el lògic i legal és que 
aquestes eventualitats i els majors costos afegits s’haurien d’integrar en l’estudi 
econòmic i d’explotació. 
 
Atès que després de la convocatòria del concurs per a l’adjudicació, l’entitat 
ATLL ha adoptat acords de modificació de tarifes que modifiquen les 
circumstàncies econòmiques. En concret NOVES TARIFES APROVADES 
PEL CONSELL D’ATLL PER 2012: La pujada de la tarifa mitjana actual 
d’ATLL ha estat de l’ordre d’un 70%, amb el que ha passat de 0,38 /m3 a 
0,65 €/m3. 
 
Atès que aquesta circumstància econòmica és nova, en relació amb l’estudi 
economico-financer que es va tenir en compte en la memòria justificativa de la 
necessitat de privatitzar el servei que, com ja s’ha dit en anteriors arguments, 
es refereix pràcticament de forma exclusiva a la inviabilitat econòmica de 
l’explotació amb les tarifes que estaven vigents en el moment d’adoptar-se 
l’acord de procedir a la privatització.  
 
Atès que els mateixos estudis econòmics i el “Finance Project” amb el que va 
treballar l’empresa pública ATLL i que es diu que no es podia complir, 
contempla que amb poc més dels 0,70 €/m3 ATLL tira endavant, inclòs el 
retorn del deute, de forma que pràcticament ja s’ha assolit l’horitzó de 
sostenibilitat econòmica amb la nova tarifa de 0’70 €/m3 i no cal arribar a 
0,85€/m3.  
 
Atès aquesta circumstància econòmica és nova i molt rellevant en relació amb 
l’estudi econòmic financer que es va tenir en compte en la memòria justificativa 
de la necessitat de privatitzar el servei i n’altera les condicions de la 
concurrència. 
 
Atès que com que no s’ha previst que ha d’existir un PLA SECTORIAL DE 
CABALS DE MANTENIMENT (PSCM de les CIC), FET PERÒ NO APROVAT 
OFICIALMENT   -tal com mana la directiva marc de l’aigua i el pla de gestió de 
les conques internes de Catalunya-, això suposarà que quan s’aprovi, la 
concessionària podrà considerar-ho com un canvi de disposicions relatives al 
proveïment i demanar revisió de la seva retribució pels majors costos que 
suposi no disposar de cabals dels rius. 
 



 

Atès que la utilització de les ITAM’s sols es considera com un recurs 
extraordinari per raons de sequera, s’estabeix un cost mínim d’explotació de 6 
ME i tot el que superi aquest cost d’explotació serà assumit pels pressupostos 
de la Generalitat o per mitjà de millora en la retribució.  
 
És per tot el que s’ha dit que el Ple Municipal ACORDA: 
 
“PRIMER. Instar el Govern Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
perquè, d’acord amb els arguments exposats i per tal de defensar els 
interessos patrimonials d’aquest ajuntament, iniciï un REQUERIMENT PREVI 
efectuat d’acord amb l’article 44 del TRLCSP, i procedeixi a revocar l’anunci de 
licitació publicat al DOUE el dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al 
BOE del 4.08.2012. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, al Consell d’Administració d’ATLL, al conjunt de 
grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la Plataforma Aigua és 
Vida.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Tot i que la moció doncs té bastantes pàgines i bàsicament és un argumentari i 
uns atesos, doncs d’una formulació legal per... com a antecedents per a la 
presentació doncs d’aquest requeriment previ, doncs intentaré ser molt breu.  
En tot cas és evident, hi ha motius ideològics, i no vull reproduir el debat 
anterior doncs en la presentació.  Bàsicament perquè estem en un procés i una 
ofensiva regresiva respecte a la gestió pública de l’aigua a Catalunya.  En 
aquest sentit hi han dos temes, per un costat la privatització de l’empresa ATLL 
i per altre, doncs en aquest cas de l’Àrea Metropolitana, en aquest cas doncs 
també l’entrada de capital privat, un 85% per part també d’AGBAR, de la regió 
de l’àrea metropolitana.   En aquest cas doncs no li responsabilitzarem del tot 
al govern de Convergència.  A l’àrea doncs també governa el PSC, hi va haver 
l’abstenció del PP i d’Esquerra Republicana i en tot cas doncs el vot contrari 
nostre.   
 
Bé, una mica d’antecedent.  Si es pot privatitzar ATLL és bàsicament perquè 
va votar-se i va prosperar doncs la llei òmnibus que ja alertàvem doncs que 
tenia aquesta finalitat.  Què suposarà, en aquest sentit la privatització d’ATLL? 
Doncs ja s’ha dit, i no vull reproduir-ho, un encariment del preu de l’aigua, es 



 

calcula entre un 40 i un 60% de pujada de tarifes que repercutirà en els 
municipis.  En segon lloc entenem doncs que clarament doncs significa una 
posició predominant en aquest cas d’un únic gestor, d’un monopoli sobre el 
cicle integral de l’aigua, i per tant doncs perdrem governabilitat de l’aigua.  I en 
tercer lloc, al nostre entendre entenem que no seran tan possibles les 
inversions de caràcter mediambiental, de recuperació d’aqüífers, d’aplicació del 
Pla General de cabals ambientals, dels plans especials fluvials, i això també es 
posa en perill. 
 
En tot cas nosaltres valorem que no hi ha... en aquest sentit no existeixen 
raons ni tècniques, ni econòmiques, ni en aquest sentit de participació social 
respecte doncs aquesta privatització, que fonamentin realment aquesta decisió 
que vol impulsar el govern de la Generalitat.  I en tot cas, i aquest és 
bàsicament el gran... la finalitat de la moció, és que entenem que aquesta 
privatització ens afecta als ajuntaments i també a les nostres finances.  En 
aquest sentit doncs, com sabeu i com sabem, els ajuntaments i concretament 
l’Ajuntament de Vilanova, doncs va participar amb la financiació del 50% de la 
fase 2 en aquest cas de la portada d’aigües d’Abrera, a través de la 
Mancomunitat del Penedès-Garraf.  Obra i inversió que va costar doncs 34.000 
milions d’euros i que en aquest cas va ser finançada al 50% per la 
Mancomunitat i la Junta d’Aigües. 
 
Per a nosaltres la participació en aquest cas financera de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf, creiem que aquesta privatització des de la Generalitat vulnera 
i pot tenir doncs uns efectes d’expropiació, diem-ho així, per via legal de la 
titularitat i dels béns que entre tots hem aportat els municipis de la 
Mancomunitat i concretament de la titularitat i del que hem aportat com a 
ajuntament.  En aquest sentit, per això demanem que es fagi aquest 
requeriment previ via... previ a interposar, si calgués, doncs el recurs 
contenciós administratiu; una, per reclamar patrimonialment el que la ciutat de 
Vilanova, a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf, va finançar de 
l’aportació de distribució d’aigua des d’Abrera fins a la nostra ciutat.  I en tot 
cas, per lo que he exposat evidentment doncs de motius ideològics, com dic, 
doncs per manifestar-nos en contra d’aquesta licitació. 
 
ACALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Tot i que l’exposició suposo que ha sigut el que parlava 
vostè d’ideologia, la resolució és totalment jurídica i de dret, i llavors per 
posicionar el govern.  Nosaltres votarem que no, però li explico el perquè.  A 



 

data 31 d’agost la Mancomunitat, que és la legítima, la institució legitimada a 
presentar al·legacions, ja va presentar al·legacions per salvar l’article 44, que 
és el que parla la moció, dient que es tingui en compte tota l’aportació que es 
va fer com a Mancomunitat Penedès-Garraf.  Entenem que Vilanova, que 
forma part, que és un municipi que forma part d’aquesta entitat, que és la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, tindria dret a exercir en nom propi l’acció, 
sempre i quan la Mancomunitat no l’hagués exercida.  En el cas que la 
Mancomunitat ja l’ha exercida i a més a més des dels serveis jurídics ens fan 
arribar que amb aquest escrit presentat per la Mancomunitat Penedès-Garraf 
han quedat tutelats i protegits tots els nostres drets, entenem que ja estem 
representats, que el que es demana a la moció ja s’ha fet per l’organisme que 
creiem legitimat a fer-ho, que és la Mancomunitat Penedès-Garraf, i per això 
trobem que la nostra votació serà negativa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora García.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Des de la CUP ens agradaria saber si igualment es manté la moció o no. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Perdona, ens heu demanat retirar-la?  He entès que el govern votava en 
contra, però no he entès que la... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, sí, disculpeu, si no es retira la moció, nosaltres votarem en contra perquè 
entenem que el que es demana a la moció ja s’ha fet.   
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas nosaltres no retirarem la moció, perquè entenem doncs que en 
aquest cas, tot i que la Mancomunitat ens representa, és evident que també 
nosaltres, com a ciutat, legítimament podem reclamar allò que creiem.  I 
felicitem doncs que des del govern de la Mancomunitat, i en aquest cas des de 
la participació municipal s’hagin fet al·legacions, és evident, però en tot cas 
volem manifestar la nostra ciutat i el nostre ajuntament, concretament, perquè 
també s’insti a aquest requeriment previ defensant també doncs el patrimoni de 
la ciutat. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Ara sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Nosaltres ho preguntàvem perquè clar, si l’acció ja està feta, vull dir, d’acord hi 
estem amb el contingut, però si ja està feta que es voti no sé si té efectivitat o 
no, o...  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Un moment, el que ha fet la Mancomunitat és al·legacions i això és un 
requeriment previ, que és diferent jurídicament.  El que passa que nosaltres 
estem demanant requeriment previ.  Evidentment les al·legacions... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
No, no, no.  Li aclareixo, senyora Sánchez.  Si vol, ho podem deixar sobre la 
taula i llavors veiem tota la documentació de la Mancomunitat.  La 
Mancomunitat no ha fet al·legacions, ha sigut molt concreta i ha fet simplement 
un requeriment, no sé si previ, però ha fet un requeriment a la Generalitat de 
Catalunya per salvaguardar el patrimoni.  I si vol li llegeixo els acords del... no, 
perquè vegi... Parlant amb els serveis jurídics el que ens han dit era justament 
amb l’article 44, i llavors diu el següent –bueno, hi ha tota una exposició també 
de motius- i diu:  
 
“Primer. Que es consideri la propietat per part de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf, de les instal·lacions de conducció comarcal del 
Penedès-Garraf, que es descriu en el capítol primer, perímetre del contracte, i 
que s’efectuï una valoració actualitzada. 
 
Segon. Que en virtut del necessari requeriment de l’autorització expressa de la 
Mancomunitat, s’ofereixi a aquesta part la part proporcional del cànon 
concessional que li correspongui en funció dels actius aportats en el seu dia.” 
 
Això és un requeriment previ, que és lo que demana la moció. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas reitero, la Mancomunitat ho ha fet, nosaltres som part de la 
Mancomunitat i el que el nostre grup vol és que el seu Ajuntament també ho 
requereixi.  Ja està.  Sé que segurament és un motiu de força, si volen, i de 
posicionament en aquest sentit.  No podem posar-ho sobre la taula, li diré, 



 

perquè bàsicament és que tenim 15 dies des de que es va tornar a publicar la 
licitació i per tant el termini s’exhauriria si ho deixéssim sobre la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Ara sí, senyor Arrufat, si té alguna cosa a dir. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Començaré per la part fàcil.  Estem d’acord amb el contingut del requeriment, a 
més ens sembla just que si surt a mercat –que també vagi per endavant que hi 
estem en contra, per raons que es poden pressuposar, de la venda d’Aigües 
Ter-Llobregat-, però si surt al mercat i hi ha d’haver un lucre empresarial i hi ha 
d’haver això, vull dir, qui ha aportat part d’aquesta infraestructura, almenys als 
territoris del Penedès, han estat els ciutadans del Penedès a través de la 
Mancomunitat, i per tant és just reclamar la part proporcional.  Si és més 
adequat que ho faci l’Ajuntament, ho faci la Mancomunitat, si això dobla 
esforços perquè anem per dues bandes, que ho desconeixem, votarem a favor 
de la moció i després doncs una mica amb la responsabilitat que el govern 
adquireix per l’acord de Ple, gestioni, sigui conscient doncs que el Ple ho ha 
aprovat, que no sigui que la Mancomunitat ho perdi per no haver-ho presentat 
des dels ajuntaments.  Però en tot cas que sigui la responsabilitat del govern 
tirar-ho endavant. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Nosaltres, per reintentar clarificar una mica, tot i que ja sabem que a 
vegades quan es veuen segons quines coses des d’un punt de vista 
estrictament partidista difícilment s’atenen a raons i es busquen altres 
subterfugis per tal d’intentar fer l’oposició quan no hi ha políticament capacitat 
per fer oposició, com per exemple la via judicial, no?  Nosaltres estem 
convençuts de que el procés que està tirant endavant la Generalitat respecte 
d’Aigües Ter-Llobregat no implica ni molt menys la pèrdua de la titularitat de 
cap canonada, ni de cap instal·lació, ni de cap equipament.  El que fa la 
Generalitat és que la gestió que feia directament a través d’una... tampoc no 
era directa, perquè era indirecta a través d’una empresa pública, com era 
Aigües Ter-Llobregat, ho treu a concurs i per tant aquesta gestió continuarà 
sent la gestió d’un servei públic, gestió, no titularitat dels equipaments, sinó 
que serà una gestió indirecta a través d’una empresa privada.  I per tant, no 



 

creiem que hi hagi absolutament cap necessitat de presentar requeriments o 
iniciar accions judicials.   
 
En tot cas, bé, si ho fa la Mancomunitat i creieu que ho tenim que fer, doncs 
nosaltres tampoc no hi tindrem cap inconvenient, però com que considerem 
que la raó de fons per la qual es presenten aquestes mocions i s’expresa 
aquesta voluntat és més política que una altra cosa, el nostre grup lo que farà 
serà abstenir-se. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Jo una qüestió prèvia, que és recordar que aquest Ple al 
mes d’abril va votar una moció on s’instava a l’Ajuntament, a l’equip de govern, 
a defensar jurídicament la titularitat i els béns públics de què consta aquesta 
xarxa, i per tant avui el que fem és refermar-nos en aquell acord que va ser 
votat per majoria.  I bàsicament també per recordar que hi ha hagut altres 
ajuntaments que han optat per altres fórmules jurídiques, a part de les que ha 
fet la Mancomunitat, municipis veïns que també han instat directament al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui està duent a terme aquest 
procés de privatització, i que per tant també han instat directament a defensar 
els interessos de la xarxa per rescabalar aquelles qüestions que poden ser 
lesives al patrimoni municipal.  I en aquest sentit suposo que aquest debat... la 
següent moció també tracta d’aquest tema, doncs ho donaríem per reproduït, 
però sí doncs recordar a la Generalitat en primer lloc que nosaltres no estem a 
favor de la privatització d’Aigües Ter-Llobregat i que en els seus processos de 
licitació doncs quedi molt clar quina és la seva xarxa i quina és la dels 
municipis, que hem pagat els municipis, que nosaltres no subvencionem la 
xarxa de la Generalitat.  Simplement això, gràcies.  I votarem a favor de la 
moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies.  Té raó, però nosaltres ja defensem els interessos d’aquest 
Ajuntament perquè els fa la Mancomunitat, i vostè com a persona docta en dret 
sap que és molt probable que si la Mancomunitat es persona i és qui té la 
legitimació activa per fer-ho, doncs que encara que es personin tots els 



 

ajuntaments, doncs perfectament el jutge, després d’haver invertit uns esforços 
econòmics... bueno, no sé si els serveis jurídics propis o han d’externalitzar o 
el que sigui, uns esforços en presentar el recurs, el jutge perfectament ens pot 
desestimar perquè ens pot dir: vostè ja està representat per una entitat més 
gran, que és la Mancomunitat que engloba absolutament tots els municipis.  I 
és una duplicitat de recursos, que és per això, no és perquè no defensem els 
nostres drets i el nostre patrimoni, sinó perquè ja està representat per la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, que és qui en el seu dia va signar els convenis 
amb Generalitat de Catalunya per a la portada d’aigües d’Abrera. 
 
GERARD LLOBET 
 
Una qüestió també, recordar que el conveni d’aquesta encomana de gestió que 
feia la Mancomunitat a Aigües Ter-Llobregat vinculava a la gestió directa, no 
parlava de gestió indirecta.  Per tant, doncs ens refermem en aquesta moció 
que es presenta i en la següent.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, jo crec que la senyora García ha exposat ben clar quin és el posicionament 
del govern.  Creiem que ja estem... que la Mancomunitat ja és a qui li pertoca i 
ja ho està fent, i per tant passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció?  
Vots en contra? Abstencions?  Per tant, la moció queda aprovada amb els vots 
a favor del Partit Socialista, Iniciativa i la CUP, l’abstenció del Partit Popular i 
els vots en contra del govern. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 13 vots 
  Vots en contra: CIU = 9 vots 
  Abstencions: PP = 3 vots 
 

 
  13. MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DEL MODEL PÚBLIC DEL 

SERVEI D’AIGÜES I EN CONTRA DE L’INCREMENT DE 
TARIFES. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’aigua és un bé públic i escàs, indispensable per a la vida i vinculat a la 
majoria de processos productius. Al nostre territori en certs moments hem patit 
greus sequeres i problemes d’abastament, fins que a finals del segle XX va ser 
possible fer arribar l’aigua des del dipòsit d’Abrera, mitjançant una important 
inversió pública.  



 

 
En una part d’aquest procés intervé l’empresa pública Aigües Ter Llobregat-
ATLL, creada com a responsable per a l’abastament d’aigua en alta, captant 
l’aigua dels rius i posant-la a servei dels municipis als seus dipòsits, per tal que 
des d’aquests, es pugui fer arribar als consumidors.  ATLL és, doncs, 
propietària de diverses conduccions, estacions de bombeig, impulsió i d’altres 
per poder intervenir en aquesta fase del cicle integral de l’aigua. Una gran part 
dels municipis de l’Alt Penedès i del Garraf són clients d’aquesta empresa 
pública, que és rendible, i que forma part del patrimoni públic. 
 
El govern de la Generalitat de Catalunya ja ha endegat el procés per a la seva 
privatització: el passat 3 d’agost s’ha publicat la licitació de la gestió que fins al 
moment feia ATLL, això permetrà que abans d’acabar l’any ja s’haurà adjudicat 
el servei a alguna de les empreses que s’han postulat. 
 
Amb anterioritat, es va publicar l'avantprojecte d’explotació d’obres per a la 
licitació del contracte administratiu de gestió i prestació del servei d’abastament 
d’aigua en alta Ter-Llobregat (ATLL), com a actuació preparatòria a la licitació, 
i on diversos Ajuntaments i entitats de l’àmbit d’Aigües Ter–Llobregat han 
presentat al·legacions, després que se’ls conferís un termini que finalitzà el 
passat mes de juliol. 
 
Aquest avantprojecte podria contemplar que una part de les instal·lacions, 
pagades al 50% per la Mancomunitat Intermunicipal Penedès–Garraf i que són 
propietat dels seus municipis integrants, formi part del conjunt d’instal·lacions 
que passarien a ser gestionades per mans privades; a més, la Mancomunitat té 
una encomana de gestió a ATLL per a l’abastament d’aigua en alta, 
condicionat a mantenir la gestió directa, pel que la seva gestió indirecta no es 
contempla i, per tant, sorgeix una inseguretat jurídica cap a la xarxa i el conjunt 
d’instal·lacions de la seva titularitat. 
 
Aquest procés de privatització també tindrà altres repercussions en forma 
d’increment de la tarifa final que haurà de satisfer la ciutadania i les empreses, 
per tal que l’empresa adjudicatària pugui obtenir els seus beneficis i pagar el 
cànon que estableix la Generalitat per l’adjudicació. 
 
Paral·lelament, a finals de juliol, ATLL ha acordat l’increment d’un 70% de la 
tarifa del subministrament de l’aigua que serveix als Ajuntaments, augments 
que repercutiran a la factura final, en un moment en què ja s’han augmentat 
alguns cànons al 2012 i al que cal afegir l’increment de l’IVA a partir de 
setembre. En definitiva, converteixen l’aigua en un bé objecte de mercadeig al 
servei dels beneficis d’unes empreses privades, menystenint el seu caràcter de 
bé públic i propietat de tothom i obviant les dificultats econòmiques que 
pateixen moltes famílies que no poden suportar preus prohibitius. 



 

 
Per aquests motius volem traslladar el desacord al conjunt de mesures per a la 
privatització d’ATLL, que poden tenir implicacions contra el patrimoni de la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès–Garraf, així com mostrar el nostre 
rebuig al nou increment de la tarifa de l’aigua acordada per ATLL. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent ACORD: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rebutja el procés de 
privatització de l’empresa Aigües Ter–Llobregat i mostra la seva disconformitat 
a que el patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf pugui 
formar part d’un procés d’externalització sota gestió indirecta.  Per aquest 
motiu, s’insta l’equip de govern a la defensa jurídica dels interessos i del 
patrimoni municipal, demanant també la suspensió del procediment fins a la 
revocació de qualsevol acord que lesioni aquests interessos. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mostra el seu rebuig al nou 
increment de preus aprovat per l’empresa Aigües Ter–Llobregat el passat mes 
de juliol; a tal efecte, l’Ajuntament mostra el seu desacord a través de la 
formulació de la corresponent actuació jurídica que es consideri oportuna per 
mostrar el seu rebuig. 
 
TERCER. Instar la Mancomunitat Intermunicipal Penedès–Garraf a dur a terme 
les accions jurídiques que s’escaiguin i a la presentació d’al·legacions contra 
aquestes noves tarifes, així com la defensa jurídica de la propietat de les seves 
instal·lacions i a rebutjar el model de gestió indirecta de la seva xarxa. 
 
QUART. Traslladar aquests acords a l’empresa Aigües Ter–Llobregat, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès–Garraf.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies.  Per no reproduir el debat que hem tingut abans, afegir que en 
aquesta moció també expresem el nostre... que estem en contra del nou 
increment de preus que es fa precisament perquè l’empresa... alguna de les 
dos o tres empreses que s’han postulat per fer-se amb Aigües Ter-Llobregat 
doncs acabi tenint aquests beneficis que dubtem que després acabi reinvertint 



 

a la xarxa.  I en aquest sentit doncs mostrem el nostre posicionament en contra 
d’aquest increment de les tarifes, que a més a més s’afegeixen a l’increment 
de l’IVA i a l’increment d’altres cànons, i que considerem un abús que hauran 
de pagar doncs les famílies i els consumidors finals.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Per posicionar el govern.  No, miri, aquesta pujada de 
tarifes no ve donat perquè l’empresa tingui més valor i a l’hora de 
concessionar-la donin més diners, perquè les coses no són generació 
espontània, no de cop i volta es pugen les tarifes perquè sí.   
 
Miri, s’ha de fer un històric.  Al 2006 ATLL va fer tota... el Consell, eh?, el 
Consell d’Administració d’ATLL va decidir doncs prendre unes mesures perquè 
venia una sequera o teníem una situació determinada i s’havia de fer una 
infraestructura, i va decidir endeutar-se amb 620 milions d’euros, i 
automàticament en el mateix Consell es va determinar que, aplicant un criteri 
just de tanta despesa o tanta inversió, doncs aconseguir els ingressos perquè 
realment quedin cobertes, fer una pujada de tarifes des del 2007 al 2023 de 
forma gradual, de tal manera que cobrissin aquesta inversió.  No només no van 
fer això, sinó que ATLL va invertir 950 milions d’euros, desviant-se més del 
50% dels pressupostos inicials, i a més a més va decidir no pujar les tarifes.  
En un Consell d’octubre del 2010, un Consell d’Administració d’ATLL, es 
decideix pujar les tarifes per tal de fer front al deute que tenien impressionant, 
del 315%, però clar, com que era octubre del 2010 no es porta a terme.  I 
després ja sabem tots el que va passar i llavors bueno, suposo que –i és una 
opinió personal- doncs clar, la gent que ve després el que ha de fer doncs 
evidentment és actuar amb responsabilitat.  
 
Abans s’ha parlat molt, quan es parlava de la Companyia d’Aigües nostra, s’ha 
parlat molt d’ideologia i la senyora Sánchez deia: el servei públic ha de retornar 
benefici a la col·lectivitat.  Sí, però el servei públic s’ha de finançar també, eh?, 
senyora Sánchez.  Llavors clar, en el cas de l’ATLL, el problema és que ha 
donat tant servei públic per valor de 950 milions d’euros, i no ha aconseguit 
ingressos de cap altra manera, doncs que miri ara la tenim totalment 
endeutada. 
 
I després també el senyor Elena deia que era un... parlava d’errors estratègics.  
Miri, l’error estratègic evidentment ha sigut no calcular les despeses i intentar 



 

aconseguir els ingressos, perquè estava previst aconseguir-los de forma 
graonada, des del 2007 al 2023.  
 
Doncs ara, amb aquesta situació, el govern de la Generalitat actual o qualsevol 
altre que estigués no es veuria obligada a fer totes aquestes mesures.  I 
evidentment es veu obligat a fer aquest pujada de preus, no pel que ha dit 
vostè, no perquè tingui l’empresa més valor a l’hora de concessionar-la –que 
no és vendre-la, eh?, que és concessionar-la-, no perquè tingui més valor sinó 
perquè d’alguna manera s’ha de frenar els 100 milions d’euros que porta de 
pèrdues.  Tot i que la Generalitat –l’actual-, del govern actual de la Generalitat 
ja ha fet tot el possible.   En el 2010 es van computar 40 milions d’euros de 
pèrdues.  Al 2011 ja només es van computar 34, aplicant evidentment totes les 
restriccions i tot el que van poder fer per reajustar i equilibrar pressupostos.  
Però clar, amb aquestes xifres, com entendran, és molt difícil.  Per tot això el 
vot del govern serà negatiu. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora García.  Sí?  Obrim una segona ronda a qui ho 
desitgi?   Sí, senyora Sánchez.  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas perquè crec que els arguments ja han estat a bastament 
exposats, i en tot cas si parlem de xifres doncs també algunes, és cert, en el 
periode del 2004-2009 es van fer 1.400.000 milions d’euros d’inversió en una 
xarxa d’aigua que garantís la qualitat i la quantitat necessària en un període de 
sequera.  I no sé, segurament hauríem de contrastar les xifres, perquè en tot 
cas tot i que està endeutada, ATLL en aquests moments té 100 milions, no de 
dèficit, 100 milions de benefici que reverteixen en la inversió de la ().  Haurem 
de contrastar les xifres.  En tot cas simplement és per dir-li. 
 
En tot cas nosaltres entenem que la gestió des del servei públic ha de garantir 
infraestructures, i ATLL ha garantit les infraestructures als municipis de l’àrea 
metropolitana i en aquells municipis que ho necessiten en moments 
d’emergència.  Evidentment, cadascú té el seu model, i hi havia un model que 
demanava Convergència i Unió de transvasaments.   
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, si us plau. 
 
 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres desconeixem exactament si perd o guanya.  Entenem que té una 
situació complicada, almenys pel que hem llegit a la premsa l’empresa Aigües 
Ter-Llobregat, que nosaltres no vendríem en cap cas per les raons abans 
exposades.  I en tot cas, independentment de culpa de qui és o quanta 
proporció en té de responsabilitat l’anterior gestió del tema de l’aigua a nivell 
de la Generalitat per l’anterior govern i quanta en té la voluntat de privatitzar o 
no l’actual govern, nosaltres entenem que pujar, incrementar de cop un 70% el 
preu de l’abastament d’aigua als municipis és molt, és una cosa que es fa 
pagar justament als municipis i als ciutadans directament, i nosaltres estem 
plenament d’acord amb els quatre punts que s’exposen, que no vol dir que 
estiguem avalant ni la gestió anterior ni () en aquest Ple últimament es remet 
tot a l’actual govern, a l’anterior, etc., sembla que si et posiciones amb algun 
contingut concret hagis també de posicionar-te amb qui l’ha originat o no, etc., i 
no... vull dir, independentment i deslligat de quina fos la gestió de l’anterior 
govern, i si fos bona o dolenta, nosaltres estem d’acord amb aquests quatre 
punts.   
 
És intolerable que es pugi el 70% l’aigua de cop, això ho pagaran tots els 
ciutadans.   Vull dir, anem en un procés de baixada de sous, si n’hi ha, de 
retallada de serveis i augment dels recursos base, dels serveis bàsics, dels 
béns bàsics que abasteixen a la població, que és òbviament intolerable, i que 
dubtem molt que sigui així com s’hagi de sortir de la crisi, s’hagin de recuperar 
els pagarés o els impagats que tinguin aquestes empreses, l’endeutament que 
tinguin aquestes empreses. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, breument per posicionar-nos en aquesta moció.  L’element diferencial 
respecte de l’anterior fonamentalment és el de les tarifes, el d’increment de 
tarifes.  En aquest sentit dir que el nostre grup està també en contra d’aquest 
increment tan important de les tarifes que ha aplicat Aigües Ter-Llobregat.  Jo 
crec que la regidora García ha explicat perfectament quins són els orígens 
d’aquests increments i el perquè d’aquests increments.  Però dir també que 
estem en contra d’aquelles polítiques que han dut a la situació actual i que per 
tant han acabat obligant a que s’hagin dut a terme aquest increments de forma 
efectiva.  I ja que s’ha parlat de models de gestió de l’aigua i s’ha parlat de 
transvasaments, jo crec que podem il·lustrar la situació dient que la gestió que 



 

es va fer de la sequera va costar més que un transvasament i que al final qui 
va resoldre el problema va ser la mare de déu de Montserrat, no? 
 
I em permeten acabar el posicionament dient que, tot i que estem en contra de 
l’increment de tarifes, també estem en contra de que s’hagi de recórrer 
judicialment aquest increment de tarifes, perquè entenem que tampoc no té 
cap base jurídica.  I en tot cas és una decisió política, compartible o no 
compartible, però que adopta el govern de la Generalitat.  I per tant el nostre 
grup s’abstindrà. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Jurídicament no es poden recórrer.  O sigui, això sí que 
ho han estudiat els serveis jurídics i hi ha un informe del Consell de la 
Companyia d’Aigües on no hi ha cap fisura a la pujada d’aigües.  I evidentment 
que a nosaltres també ens sobta aquesta pujada del 70%, i també serà una 
pujada amb la que l’equip de govern doncs miri, farà el que podrà i la 
ciutadania acabarem pagant.  Però això no treu que el conjunt de la moció no 
la podem votar a favor, i no la podem votar a favor perquè nosaltres el que 
estem fent, o el govern de la Generalitat el que està fent en aquest cas és 
actuar amb tota la responsabilitat del món i no es pot fer polítiques d’anem fent, 
anem fent i després bueno, els que vinguin ja faran.  S’han de prendre les 
mesures oportunes quan toquen i on toquen, i aquest és el moment.  I aquest 
és el moment que ATLL ha d’apujar la tarifa de l’aigua perquè durant molts 
anys no s’han fet els deures, i com que no s’han fet els deures doncs ara, de 
cop, s’ha de fer una pujada bastant traumàtica per a la població. 
 
Jo imagino que com que es pensava que la crisis... abans es comentava que la 
crisis duraria poc, o evidentment si senties el ministre Corbacho en dos mesos 
estava finiquitada, doncs clar, m’imagino que el que en aquell moment 
governava l’ATLL devia pensar: bueno, ja ens en sortirem. 
 
Miri, el que sí ens sorprèn és que de totes les intervencions tan ideològiques, 
senyora Sánchez, no se li hagi acudit a vostè demanar una comissió que 
realment investigui si els dirigents, o en aquell moment els que formaven part 
del Consell d’Administració d’ATLL, van actuar amb responsabilitat.  Perquè 
escoltin, tanta ideologia a mi em sobta que ningú, que ningú no demani 
responsabilitats en aquelles persones que en el seu dia van prendre unes 
decisions que el que van fer va ser enfonsar l’empresa.  I miri, no barregi 



 

beneficis amb pèrdues, eh?, beneficis amb ingressos.  ATLL té 75 milions 
d’ingressos, d’ingressos, però pèrdues 100 milions de pèrdues. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, si no hi ha més intervencions... Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Una darrera.  No sé si jurídicament o no es poden recórrer l’increment de 
tarifes, però com a mínim no caure en la resignació i que quedi constància a 
l’empresa Aigües Ter-Llobregat i al Departament de Territori que el Ple de 
Vilanova i la Geltrú està en contra d’aquesta pujada de tarifes.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies senyor Llobet.  Passem a la votació.  Vots a favor de la moció? Vots 
en contra?  Abstencions?  Queda aprovada amb els vots a favor del Partit 
Socialista, Iniciativa i la CUP, l’abstenció del Partit Popular i el vot en contra del 
govern. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 13 vots 
  Vots en contra: CIU = 9 vots 
  Abstencions: PP = 3 vots 
 

 
  14. MOCIÓ DEL PSC PER AJUDAR LES FAMÍLIES EN LA COMPRA 

DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
En aquests moments de forta crisi econòmica, l’atur continua provocant efectes 
negatius en la població. A la nostra ciutat el passat més de maig era de  6.790 
persones, 431 més que el mateix mes l’any anterior. Aquesta taxa d’atur del 
19%, tan elevada, comporta, per exemple, que en moltes famílies de Vilanova i 
la Geltrú hi hagi almenys un i fins i tot la totalitat dels membres de la unitat 
familiar en edat laboral en situació d’atur. Fins i tot a moltes d’aquestes 
persones se’ls haurà acabat la prestació d’atur.  
 
L’augment del cost del material escolar, conjuntament amb el preu dels llibres 
de text, comportarà probablement en aquest inici de curs que una quarta part 
de les famílies vilanovines amb fills o filles en edat escolar tinguin dificultats per 



 

comprar els llibres de text i el material escolar necessari precisament per 
aquesta situació de manca d’ingressos familiars suficients. En la majoria de 
centres educatius els llibres de text, tant els de propietat com els de préstec, 
són una eina fonamental perquè l’alumnat pugui assolir un nivell òptim del 
treball pedagògic adreçat a ells i és primordial poder garantir l’accés de tots els 
i les estudiants a aquest material.  
 
Creiem que malgrat els ajuts existents des del Departament d’Ensenyament cal 
facilitar l’accés de la població vilanovina a les possibles ajudes amb una major 
implicació dels serveis municipals. 
  
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
adopti els següents 

ACORDS 
 
“PRIMER. Demanar a tots els centres educatius de Vilanova i la Geltrú que no 
ho facin ja, que participin en el programa cooperatiu per al foment de la 
reutilització de llibres de text.  
 
SEGON. Impulsar una campanya de difusió activa entre les famílies de les 
possibilitats de suport i beques que faciliten les diferents administracions. 
 
TERCER. Elaborar des de l’IMET, o des dels serveis socials municipals, un 
cens de totes les persones que no tenen possibilitat d’adquirir els llibres de text 
i fer el seguiment de la sol·licitud de l’ajut/beca que realitzin. 
 
QUART. Dotar una partida econòmica en el pressupost municipal per 
complementar les ajudes concedides per altres administracions. 
 
CINQUÈ. Impulsar des de l’Ajuntament una campanya cívica de recollida de 
material escolar per a entregar a les AMPAs de les diferents escoles.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, aquesta moció respon a la preocupació cada 
vegada més creixent que hi ha entre la ciutadania, no tant pel preu dels llibres, 
sinó pel cost que suposa la incorporació o que ha suposat i està suposant en 
els casos més tristos, diguem, la incorporació als ensenyaments reglats: a 
l’educació primària, a les llars d’infants, a l’educació secundària, i també als 



 

ensenyaments universitaris, però em refereixo bàsicament a l’ensenyament 
obligatori. 
 
Un dels elements bàsics d’aquesta educació són els llibres de text o el material 
pedagògic, tant de text per a la canalla com de vegades doncs també per 
grups, i hem detectat darrerament, sobretot aquest últim any, que hi ha més 
problemes que altres anys a l’hora de poder fer front a la despesa que suposa 
el pagament de llibres de text.  És cert que gairebé tots els centres educatius, 
tant de primària com de secundària, han establert estratègies per reduir o 
minvar les dificultats que pugui suposar adquirir llibres de text per part de les 
famílies.  En aquest cas, en aquest sentit jo vull agrair des d’aquí la generositat 
de l’esforç que suposa per part de les associacions de mares i pares proposar, 
gestionar i a vegades rebre algunes queixes que a vegades són injustes pel 
que suposa... injustes no per ells, sinó perquè estan portant a terme una feina 
voluntària perquè tot aquest problema del nodriment de llibres de text per part 
dels alumnes de les escoles i dels centres de secundària, doncs arribi a bon 
port. 
 
A part de les beques que hi ha actualment per part del Departament 
d’Ensenyament, creiem que estaria bé i que fóra idoni, tenint en compte com 
està la ciutat, les ciutats del nostre país, però en aquest cas parlem de la 
nostra ciutat de Vilanova, estudiar fórmules d’ajuda per part de famílies que no 
poden sufragar aquestes despeses.  Per ajudes personals o bé per difondre 
que hi ha aquestes ajudes, per acompanyar, per fer el seguiment d’aquestes 
despeses, etc.  Aquí en aquesta moció proposem cinc mesures, no diem 
quantitats, entenem que potser fins ara no s’havia previst, tot i que a través de 
Serveis Socials doncs accions d’aquest tipus es fan i sabem que probablement 
no s’arriba a tot arreu on es voldria, però sí que demanem una major 
sensibilitat, no perquè no se sigui prou sensible, sinó perquè hi ha més 
necessitat en aquest tema. 
 
No parlem de quantitats, però sí que per exemple en els centres doncs hi ha la 
possibilitat d’afegir-se als programes de reutilització de llibres, que molts ho fan 
ja, doncs estimular-ho, fer campanyes de difusió o una campanya de difusió, 
tampoc no cal esmerçar més recursos dels necessaris, però sí que garantir 
que la població de la nostra ciutat i escolar bàsicament conegui que hi han 
aquestes beques, que hi ha la possibilitat de rebre ajuts i sobretot estimular o 
fer una campanya de sensibilització perquè hi hagi reutilització d’aquest tipus 
de material.  Som conscients de que hi ha centres que ho fan des de fa uns 
quants anys, amb un èxit notable.  Cada vegada tendim més en aquesta línia, 
però creiem que des del municipi, que estem veient també doncs aquesta 
problemàtica, podem donar un cop de mà i en aquest cas l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball pot fer una tasca doncs de seguiment, de proposta i de 
veure com es pot ajudar en aquest sentit. 



 

 
Proposem aquestes cinc mesures, com podíem haver proposat d’altres, més 
que res per poder treballar-ho.  Sabem que s’ha treballat potser de forma 
més... casos puntuals, però potser agafar-ho com una línia de treball, sobretot 
per arribar a aquella gent que ens consta que els hi costa a vegades dir que no 
poden arribar.  Ho dic perquè a vegades és fàcil saber qui segur que no hi pot 
arribar, però de vegades ens costa saber actualment gent que no hi pot arribar 
i que li costa doncs transmetre aquesta situació perquè és delicada i la veritat 
hem de ser una mica sensibles, creiem. 
 
I la moció tenia aquesta intenció de posar doncs sobre la taula aquest tema. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, en primer lloc volem també sumar-nos i manifestar també el total suport 
incondicional i absolut a totes les famílies que estan travessant moments 
difícils, que com bé deia el regidor Martorell a vegades no són prou visibles, i 
aquests són els que costen més d’identificar.  Sabem que hem d’estar al costat 
de les persones, tant des dels Serveis Socials municipals com des de la 
Regidoria, però jo diria que des de tot l’Ajuntament.  I hem intentat ser 
amatents als problemes reals, aportant, incrementant, en la mesura de les 
possibilitats i de les disponibilitats, els serveis i l’atenció en aquests ajuts. 
 
A mi m’agradaria subratllar i sempre ho he dit des del primer moment, que des 
de fa molts anys tots els governs d’aquesta ciutat, amb tots els alcaldes, i 
podem estar ben orgullosos d’això, des de l’àrea d’Educació d’aquest 
ajuntament, ara IMET, hem establert línies d’ajuts dirigides a la compensació 
de la desigualtat i cercant sempre l’equilibri, la cohesió i la igualtat entre 
l’alumnat.  Per això, coneixedors de quina és la realitat de les nostres famílies, 
del nostre alumnat, dels nostres centres, tant la regidoria de Serveis Socials 
com la d’Educació d’aquest Ajuntament han col·laborat i seguirem col·laborant 
conjuntament davant dels problemes que es presenten dels problemes de la 
incorporació, de la millor incorporació de l’alumnat al nostre sistema educatiu.   
 
Enguany, doncs, i seguint la línia del curs passat, la voluntat de l’àrea 
d’Educació és mantenir aquesta col·laboració amb Serveis Socials, regulant els 
ajuts a l’escolaritat, a través de convenis com els que tenim amb tots els 
centres educatius de la ciutat, tant públics com concertats, tant en educació 
infantil, de primària, de secundària, és a dir, en totes les línies obligatòries.  En 
dits convenis queda palès i es manifesta per una banda la rellevància i el 



 

reconeixement de l’educació com a instrument per garantir la lluita contra les 
desigualtats i per l’altra la necessària implicació de tota la comunitat educativa, 
el foment de la corresponsabilitat i la presa de decisions de tots els seus 
membres. 
 
L’IMET considerem, seguim considerant imprescindible vehicular els ajuts per 
l’escolaritat, que com sabeu serveixen tant per llibres de text com per material 
escolar i informàtic, i a certes activitats en horari lectiu, però continuem creient 
que és essencial que aquesta relació es fagi a través dels Consells Escolars de 
cada centre o a través de les direccions, perquè al final és l’escola qui té la 
proximitat amb l’alumnat i amb les famílies.  És l’escola qui millor coneix la 
seva realitat, és l’escola que sap quines són les necessitats reals i qui pot 
decidir de les millors maneres reduir aquestes mancances i afavorir amb una 
millor escolarització de l’alumne.  És per això que davant del primer punt, on 
ens demaneu que demanem a tots els centres educatius que participin, ens 
sembla i creiem que no podem demanar als centres una implicació en aquest 
sentit, perquè ja la tenen tota, i en canvi sí que creiem que hem de mantenir 
l’autonomia de centre, tant dels centres com també, com bé deia el regidor 
Martorell, de les AMPAs, perquè evidentment que en aquesta col·laboració, en 
aquesta feina, les AMPAs fan una tasca extraordinària que val la pena posar 
en ressò.  Hi han escoles que no utilitzen llibres, per exemple, o escoles que 
ho fan en certes edats i en certes edats no; per tant, considerem com a 
Ajuntament que no podem tractar d’incidir d’una manera directa en això. 
Evidentment, en la línia d’ajudar el que calgui, però no amb la incidència 
directa. 
 
En quant al punt dos, impulsar una campanya de difusió activa, també creiem 
que és una línia d’informació que ja venim fent, que ja està elaborada i per tant 
des del govern municipal i des de l’Ajuntament ja estem duent a terme.  Per 
tant, considerem que aquest punt no cal votar-lo, perquè d’alguna manera ja 
s’està fent, no? 
 
En quan al punt número tres, és exactament el mateix raonament. Ens demana 
un cens, aquest cens ja existeix.  No el controla l’IMET, sinó que el controlen 
els Serveis Socials, però aquest punt també és un punt que ja en aquests 
moments és feafent, vull dir que existeix i el gestionen des dels Serveis 
Socials.  I val a dir que a mi cens d’aquestes característiques sempre em fan 
una mica de por, perquè poden denotar connotacions poc afortunades.  No sóc 
molt amiga de censos sobre qui pot pagar, no pot pagar, això ja es vehicula 
des de les AMPAs i d’alguna manera ja es controla des de Serveis Socials. 
 
En quant a la partida econòmica.  Bé, la partida econòmica hi estem d’acord, 
però en aquest pressupost del 2011 no l’hem inclosa més enllà dels convenis, 
per tant jo el que sí que proposaria doncs per al 2012 afegim-la, tinguem-la 



 

present, i quan discutim el proper pressupost... ai, perdoneu, perdoneu, 2013, 
incloem-la.  I finalment doncs quan parlem d’impulsar doncs també creiem que 
aquestes es senten, s’organitzen, es gestionen, sabem les seves necessitats, 
saben la seva detecció i per tant són les AMPAs amb les que hem de 
col·laborar i no hauríem d’intentar imposar res des de l’Ajuntament.  Perquè a 
més a més el tema de la recollida de material és molt variable, i cada escola té 
unes necessitats molt diferents, i cada escola ho vol fer una miqueta a la seva 
manera, i això és el que creiem que no podem intentar de dir: “mira, farem 
d’aquesta manera o d’aquesta altra”.  No, seguim recolzant a les AMPAs 
perquè ho facin de la manera que considerin adient.   
 
No obstant tot, per acabar, i malgrat que no podem donar suport pels motius 
que acabem d’intentar explicar, sí que volem aplaudir que aquesta temàtica es 
porti al Ple, perquè creiem que el Ple també és un altaveu important per parlar 
d’aquells temes que realment són implicants per a la ciutadania i efectivament 
en aquests moments aquest és un tema implicant per a tota la ciutadania i pel 
nostre govern municipal. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Entenem que el govern votarà en contra de tots 
els punts? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, nosaltres votarem en contra perquè creiem que és -en conjunt, eh?, molt 
breument-, perquè tot i que en la línia estem totalment d’acord, creiem que no 
podem d’alguna manera imposar un model, que hem de mantenir aquesta 
autonomia de centre i que alhora la partida pressupostària no la tenim 
contemplada i l’hauríem de contemplar per al proper pressupost.  Però en 
qualsevol cas aplaudim la mesura en conjunt i estem d’acord en el fons de la 
qüestió, i sabem lo que en el fons de la qüestió se’ns està dient, no? 
 
MANEL CLAVER 
 
Aviam, evidentment aquest Ple no té potestat per intervenir en l’autonomia de 
centre, cada centre té una línia pedagògica determinada.  Ja sabem que hi ha 
centres a Vilanova que no utilitzen els llibres, és una elecció i les famílies 
l’accepten, o la critiquen, però hi són.  Però ara, jo crec que el problema que 
presenta aquesta moció és que en la situació econòmica que es troben certes 



 

famílies, en aquests moments igual tot el que ja està fent l’Ajuntament –aquí 
ningú ha negat de que l’Ajuntament ja estigui intentant que tots els nens i 
nenes puguin rebre el material escolar adequat, ningú ho ha discutit, jo el que 
crec que aquesta moció va en el sentit d’incentivar ja la cooperació que 
existeix, i a la vegada demanar una mica més de coordinació per part de 
l’Ajuntament.  Jo no crec que ni no reconegui el que s’està fent des de 
l’Ajuntament, que s’està fent, evidentment, també ho estan fent les AMPAs 
amb projectes propis de cooperació i d’intercanvi de llibres, igual el que cal en 
aquests moments és incentivar aquests models de cooperació i una mica 
l’Ajuntament posar-se més al capdavall d’aquesta situació. 
 
Res més.  Bueno, anunciar que el nostre grup votarà favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
  
Gràcies, bona tarda.  Bé, vagi per avançat que la CUP votarà a favor d’aquesta 
moció i volem anar una mica més enllà, de fet, perquè hauríem d’afegir en 
aquest programa de reutilització de llibres que de fet seria convenient que en la 
mesura del possible els centres educatius de la ciutat es posessin d’acord amb 
les editorials, amb les empreses, perquè aquestes no canviessin cada any de 
llibre.  En altres poblacions, a Valls, a Sils, a Calafell, ja funciona aquest 
sistema i els llibres en aquestes poblacions són propietat del centre i es 
mantenen els mateixos durant 3, 4 anys, depenent de l’acord al que arribin.  
Els llibres són gratuïts per a les famílies que són sòcies de les AMPAs i 
aleshores fan la precomanda al mes de juny perquè al setembre doncs els 
rebin, i aleshores acorden pagar un percentatge, un 20, un 25% dels llibres de 
text, que se’ls retorna a final de curs en tant s’ha fet un bon ús o un ús degut, i 
així d’aquesta manera, a banda d’estalviar les famílies, també es fomenta l’ús 
responsable del material, en la línia del que deia el regidor Martorell. 
 
La CUP vol anar més enllà perquè la negociació entre les editorials i les 
escoles podria tenir punts angulosos, com per exemple que molts llibres ara 
mateix es fan per fitxes i que per tant, com que s’omplen seria difícil  potser de 
reciclar i la seva posterior reutilització.  Així és que proposaríem a l’Ajuntament, 
si és necessari, que s’oferís com a mediador durant el procés per arribar a un 
acord entre els centres educatius i les empreses editorials.  D’aquesta manera 
doncs s’evitaria que l’editorial cada any edités un nou llibre i que en tot cas 
doncs que es mantingués durant els anys acordats la reedició dels llibres per si 
de cas hi ha material que està malmès. 
 



 

Així és que lamentem que el govern tingui un vot contrari pel que fa a aquesta 
moció, perquè sí que creiem convenient que l’Ajuntament hauria d’incidir 
directament en l’impuls i en el foment d’aquest programa, i no creiem en cap 
cas que això fos una manera d’interferir en l’autonomia del model 
d’ensenyament de cada centre.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Per anunciar el nostre vot favorable.  Felicitem, des del 
Partit Popular felicitem la iniciativa d’aquesta moció al Partit Socialista.  Doncs 
sí que no podríem estar més d’acord de que s’ha de treballar perquè les 
famílies dels nanos tinguin llibres tots els cursos i la reutilització dels llibres i de 
les beques.  I només recordar-los que hi ha municipis que han aconseguit que 
els nens i nenes que no puguin... i les famílies que no puguin pagar els llibres 
escolars a l’inici d’aquest curs, l’Ajuntament es faci càrrec d’aquests llibres, 
Ajuntament com el de Badalona, que és governat pel Partit Popular.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Passem per tant a la votació? Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, jo només volia fer un aclariment, que en cap cas es vol influir negativament 
en les AMPAs en la feina que fan, prou feina fan, prou esforços costa, perquè 
ho veig i ho coneixem tots amics, i tenim gent que està en les AMPAs i això és 
un mal de cap que només ho sap el que és qui s’hi posa.  Per tant, en cap cas 
no és això, al revés, entenc que és des de la institució municipal intentar posar 
facilitats a la gestió de tot plegat, perquè els centres, i més tenint en compte 
com han anat les retallades aquest darrer any i la situació que hem conegut de 
començar el curs, no sé fins a quin punt es poden plantejar treballar més en 
aquest sentit.  Un cop de mà per part de l’IMET, que entre altres coses si hi 
havia la possibilitat de que vuit o nou persones anessin a fer promoció 
econòmica, home, doncs alguna persona de l’IMET sí que podria anar a fer, a 
treballar aquest tema i proposar algunes de les coses que estan aquí.  Les 
propostes a les accions proposades no són per aprovar exactament, és 
simplement posar... volíem posar el tema sobre la taula i reconèixer allò que 
s’està fent, que sabem que s’està fent, però anar més enllà, perquè a vegades 
els serveis socials actualment, i vostè ho sap, no tothom hi va perquè la realitat 



 

ens està superant.  I per tant, a vegades fent simplement un sondeig amb els 
centres i veure com està el pati, mai millor dit, doncs podria veure’s quina és la 
situació.   
 
Bàsicament aquesta era la intenció.  Jo m’he quedat bocabadat de que vostès 
votin en contra, però vaja és igual, jo proposo que votin a favor i que s’ho 
repensin. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Jo el que m’agradaria contestar, senyor Martorell, és que gran part del que 
vostè està aportant ja es fa des de l’IMET.  A nosaltres ens costa molt votar 
una cosa que ja estem fent, ja estem impulsant, però no aquest govern, aquest 
govern, l’anterior i l’anterior.  És a dir, en la relació amb les AMPAs i l’impuls de 
la coordinació i la feina conjunta per millorar els convenis d’escolaritat i el tema 
del tractament dels llibres, etc., són elements que aquest govern municipal no 
pot aprovar que es faci, perquè ja s’està fent.  És a dir, potser és un element de 
desconeixement, però aquestes tasques s’estan fent.  Jo sé que no, per tant no 
podem dir: impulsem ara la coordinació amb les AMPAs de cara a... no, és que 
ja s’està fent. 
 
D’altra banda, també li diré, hi han moltes diferències en les escoles de 
Vilanova.  Com puc jo anar a una escola i dir-li, miri, nosaltres li demanem que 
s’incorpori a aquest programa en concret de la Generalitat perquè... no, 
nosaltres donem la informació, i si s’hi volen incorporar els ajudarem, però no 
volem incidir fins a aquest nivell d’autonomia.  I cregui’m que la meva 
experiència, que potser és escassa, perquè com a regidora només porto un 
any, però de les meves converses amb les AMPAs, és un element que valoren, 
valoren molt aquesta autonomia que ha donat l’IMET fins a aquest moment, de 
no entrar directament en dir: heu d’entrar en aquest programa de la Generalitat 
o no, sinó de dir: aquest és lo que hi ha, això és lo que imprimim i vosaltres 
podeu decidir.  O sigui, no és un vot en contra de la moció, és un vot en contra, 
si voleu, de la fórmula de la moció, de com està posat per escrit el tema.  Ara 
bé, també us ho dic, des de l’IMET es continuaran tirant endavant les accions 
que fem, i com sabeu la Regidoria d’Ensenyament, que es manté intacta i que 
no hi ha cap reducció de nombres de treballadors, això també ho dic, aquestes 
vuit persones no són de la regidoria o de la part d’ensenyament de l’IMET, 
doncs mantindrem aquesta tasca.  I si vostès ens volen recordar que la 
continuarem fent, doncs la continuarem fent, però no votarem a favor d’una 
cosa que és que ja l’estem fent.   
 
Ara bé, sí que valorem molt i molt el fet de que es porti al Ple, de que hi hagi 
aquesta sensibilitat, perquè és que la compartim al cent per cent. 
 



 

JOAN MARTORELL 
 
Bé, no, només un aclariment.  Entenc el que diu i no em sorprèn, després de 
veure que a l’inici de curs, quan hi havia molta gent, mestres i professors, amb 
samarretes grogues, es va dir des de la institució municipal que el curs havia 
començat amb normalitat.  Això no es veure la realitat.  Hi ha problemes a les 
escoles i per tant un d’ells és el tema dels llibres.  Si no el vol veure no el vegi, 
però em sembla que la gent és conscient, perquè sinó tothom estaria molt 
contenta, tota la gent estaria molt contenta de la despesa que s’està portant a 
terme i no hi hauria programes de reutilització en els centres de forma gradual 
cada any, etc.  El que demanem és donar un impuls a això i ja està. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Molt breument.  A mi m’agradaria que en temes d’ensenyament intentéssim 
tots plegats evitar la demagògia.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Jo crec que ara ja podríem donar el tema per tancat.  Tothom ha expresat 
sobradament el seu punt de vista i per tant passem a la votació.  Vots a favor 
de la moció?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor del Partit 
Socialista, la CUP, el PP, Iniciativa i el vot en contra del govern. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC (8), PP (3), CUP (3) i ICV (2) = 16 vots 
  Vots en contra: CIU = 9 vots 
 

 
  15. MOCIÓ DEL PSC PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA 

PREPARA, SEGONS EL REIAL DECRET LLEI 1/2011, D’11 DE 
FEBRER, DE MESURES URGENTS PER A PROMOURE LA 
TRANSICIÓ A L’OCUPACIÓ ESTABLE I LA REQUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL PER A LES PERSONES DESOCUPADES. 

 
El secretari dóna lectura a la part resolutiva de la moció: 
 
El passat 24 d’agost, el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-Llei 
1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a 
l'ocupació estable i la requalificació professional per a les persones 
desocupades . Aquest Decret, per una banda, incrementa la quantia de l'ajut 
fins al 85% de l'IPREM per a aquells beneficiaris amb tres o més persones al 



 

seu càrrec, però per altra banda exclou la immensa majoria de persones joves 
o vulnerables que tenen especials dificultats. 
 
A Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en situació d'atur i, per 
tant, ha esdevingut el principal problema del país, com demostra l’última 
Enquesta de Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la 
desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre d’aturats de llarga 
durada i el de les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a 
Catalunya es calcula que hi ha unes 100.000 llars sense ingressos. A tot això 
cal afegir l’alta taxa d’atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de cobertura 
de les persones aturades, és a dir, l'increment d’aquelles persones que no 
perceben cap prestació i no tenen cap ingrés. 
 
Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, 
lluny de resoldre el problema de l’atur, l’han agreujat amb: 
 

•  L'aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar 
l'acomiadament ha provocat l’acceleració de la destrucció d'ocupació 
de manera insuportable.  
 

•  La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos 
Generals de l'Estat per al 2012 ha significat la retallada de les 
polítiques actives d'ocupació, que a Catalunya ha provocat la reducció 
de 271 milions d'euros en aquesta partida, és a dir, un -58%. Aquesta 
retallada ha significat la pràctica supressió de les polítiques d'ajuda a 
les persones aturades en la recerca de feina, ja que afecten els 
programes d'orientació, formació i requalificació. Tot això en contra de 
les recomanacions del Consell Europeu. 
 

•  L'aprovació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat, 
retalla de manera descomunal la protecció dels desocupats en 
suprimir subsidis especials per als més grans de 45 anys, en elevar 
l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa d'Inserció a 
pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Centenars de milers de 
desocupats es poden veure sense cap protecció en els propers 
mesos. 
 

•  Per últim, l'aprovació del Reial Decret-Llei 23/2012, de 24 de agost, pel 
qual es prorroga i reestructura el programa PREPARA de 
requalificació professional de les persones que esgoten la seva 
protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera 
millora en l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més 
persones al seu càrrec, però per altra banda n’exclou l’accés a bona 



 

part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant 
greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se 
càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus 
progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja 
migrada economia familiar. 

 
Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social 
desenvolupades pel govern de la Generalitat  també estan significant una baixa 
cobertura de les persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap 
prestació: 
 

•  Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, 
així com el retard en el reconeixement de la prestació.  

 
•  La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que 

implica a partir de setembre que les OTG no podran fer moltes accions 
d'orientació i suport a la recerca de feina a les persones aturades, per 
tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el 
programa PREPARA. 

  
•  La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les 

entitats, ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en 
matèria de polítiques actives d'ocupació.  

 
Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan 
abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, 
menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives 
per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades. 
 
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA, tal i com havia estat 
concebut, és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la 
millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context 
actual de manca d'ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi 
participen. El programa es basa en una combinació de mesures actives 
d'orientació, formació i requalificació, alhora que facilita una ajuda de renda a 
la persona aturada i acaba essent l'única font de subsistència dels ciutadans 
que esgoten la desocupació i que no tenen res més que aquests 400 € per 
poder subsistir. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 

 



 

“PRIMER. Instar el Govern de l'Estat perquè, amb la finalitat de garantir la 
transició a l'ocupació, articuli una major coordinació entre les polítiques actives 
d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió 
social, ampliï la cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones 
que s'hi podien acollir segons el Reial Decret-Llei 1/2011, d'11 de febrer, de 
mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació i la requalificació 
profesional de les persones aturades. Així mateix, en faci l'ampliació 
pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat.  
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per 
combatre l'atur juvenil i programes d'ocupació específics per a les persones 
joves excloses de l'actual programa PREPARA i que continuen tenint altes 
dificultats per trobar feina. 
 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les 
convocatòries adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les 
persones aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats: 
programes d'orientació, formació, ocupació i inserció laborals.  
 
QUART. Traslladar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i 
del Parlament de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Instar el Govern municipal perquè elabori un pla de xoc a través de 
l’IMET per afavorir que la gent jove pugui tenir accés al món laboral.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, com saben l’any passat al mes de febrer el 
govern del Partit Socialista va aprovar una pròrroga... una pròrroga, un Pla, un 
programa, un subsidi per a la gent aturada que havia acabat les seves 
prestacions i per tant doncs es veia abocada a no tenir cap mena d’ingrés.  
Aquell programa es deia el Programa Prepara i doncs dotava la gent 
desocupada de 400 euros i per tant doncs preveia tota una sèrie d’accions per 
a la formació, per a l’ocupació, per a l’orientació, etc., i bàsicament era un 
programa doncs que pretenia ajudar a la gent que ja havia esgotat tot allò 
esgotable de prestacions socials.  Bé, aquest any, al mes d’agost el govern del 
Partit Popular a Madrid doncs ha decidit, després d’un estira i arronsa, 
modificar aquest programa.  En principi semblava que no estava d’acord a tirar-



 

lo endavant; finalment, després de la presió entenc jo, o vull entendre que és 
aquesta, de la presió social i també de l’acció d’oposició del Partit Socialista al 
Congrés i a tota Espanya, doncs s’ha conseguit prorrogar aquest programa.   
 
S’anomena Prepara, però exactament no és exactament el mateix que hi havia 
abans.  Malauradament treu, exclou de les prestacions a gent jove, a famílies 
amb un sol fill, gent aturada sense família, gent que ha tingut contractes 
temporals... En fi, que posa en una situació a determinades famílies, sobretot a 
la gent jove, que és el que creiem que ens ha de preocupar més, pel futur que 
això representa, que no creiem que sigui positiu ni per al país ni per a les 
persones, evidentment.  Per tant, el que volíem en aquesta moció és presentar 
cinc àmbits en la moció perquè el govern de l’Estat ampliï les prestacions, 
rectifiqui la seva decisió i ampliï les prestacions, la cobertura, sobretot en 
aquelles famílies que tenen fills al seu càrrec, i per tant doncs pugui arribar, 
perquè hi ha hagut problemes amb això i probablement hi haurà conflicte social 
i personal.  I després el govern de la Generalitat, perquè apliqui o tiri endavant 
polítiques de suport a l’ocupació juvenil i sobretot que publiqui –entenc que 
estan a punt de publicar-se, però que agiliti la gestió per fer programes de 
formació ocupacional envers el món juvenil, sobretot els que estan relacionats 
amb els ajuntaments.  I finalment ja ve sent habitual demanar a l’Ajuntament, a 
través de l’IMET, que hi hagi un Pla de xoc, perquè doncs la gent jove de la 
nostra ciutat pugui tenir un rumb, un full de ruta per veure doncs quina situació 
pot tenir per formar-se, per tenir doncs coneixements sobre accés al treball, 
etc., més enllà del que ja està fent l’IMET.  Però sí que és veritat que és una 
situació que cada cop més la gent jove està acabant els estudis o no pot 
estudiar ensenyaments universitaris, per exemple, o cicles formatius, o es 
queda sense aprovar l’ensenyament obligatori i per tant es queda sense tenir 
formació.  S’han implementat plans de transició al treball, com s’ha comentat 
abans, és la línia de treball, però creiem que hauríem de buscar altres accions 
en aquest sentit, i per això demanem en aquesta moció doncs que ens donguin 
suport per demanar tant a l’Estat com a la Generalitat, com nosaltres també 
doncs activar polítiques per millorar l’accés a l’ocupació de la gent jove. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, en primer lloc des del govern municipal també volem posar de manifest 
que aquest alt nivell d’atur és la principal preocupació dels ciutadans i que, per 
tant, ha de ser una preocupació i una prioritat municipal.  De fet, suposo que 
per això en l’anomenada Mesa de Ciutat hem assumit com a primer punt de 
partida i de treball el que té que veure amb l’ocupació i per tant serà una bona 



 

oportunitat per a tots els grups polítics posar de manifest aquelles accions i 
aquelles idees que tinguem al respecte. 
 
En aquest sentit, evidentment l’IMET fa una feina important.  Hem intentat 
mantenir molts dels... pràcticament tots els programes que tenim, però també 
val la pena recordar les grans reduccions pressupostàries que ens vénen de 
Madrid i, com sabem tots, en lo que són polítiques actives d’ocupació, ens han 
caigut les subvencions més d’un 50%.  Per tant, suport total en aquesta moció, 
i concretament en el cinquè punt hi donem suport i a mi m’agradaria recordar-
vos que en el Pla de xoc que vàrem presentar al darrer consell ordinari de 
l’IMET, justament un dels elements de capil·laritat on creiem que hem d’incidir 
més en els esforços d’aquest Pla de xoc és, juntament amb l’àmbit de la 
construcció, l’àmbit del jovent.  Per tant, si us fixeu, en aquell document de Pla 
de xoc ja apareixia com a voluntat municipal el tirar endavant un estudi 
específic en quant al segment de jovent de la població de Vilanova.  Per tant, 
votarem a favor de tota la moció.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, posicionaré el nostre grup.  Estem a favor, 
votarem favorablement.  Potser el cinquè sigués el que més hauríem de 
discutir.  En tot cas crec que el govern, el que pot fer en aquest cas, ja que 
vota favorablement, és dintre de l’IMET doncs presentar-nos un Pla de xoc 
més detallat, és una mica més la demanda.  Res més, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, el grup municipal de la CUP votarem a favor, entre altres coses -perquè el 
més important de la moció no és votar-hi a favor o en contra- pel següent.  És 
a dir, ens destarota una mica la moció, i estem plenament d’acord amb tot, 
però ens destarota perquè apunta a moltes direccions, no?, a moltes 
institucions i amb diferent intensitat, no?  Ens destarota, no és per seguir en la 
línia de retreure res, no?, però vull dir... hi hauria més diners a l’Estat si no 
s’haguessin donat als bancs, eh?, per () 115.000 milions d’euros donats en mà 
als bancs sense res a canvi, ni tan sols entrega dels seus pisos, eh?  Però bé, 
assumida la derrota ens sorprèn que... no ho sé, eh?, potser perquè en els 



 

últims temps fem nosaltres, o almenys intentem... i en altres temes els diferents 
grups també, fer esforços de concreció i de racionalitat en les propostes.  Vull 
dir pactar, excepte aquelles que són simbòliques i de protesta o de... Llavors 
clar, el punt cinquè: instar el govern municipal a que faci un Pla de xoc per 
crear ocupació juvenil, ens sembla com molt fet a la lleugera.  Però tampoc 
estem d’acord en que el Pla de xoc que presentés l’IMET fos un Pla de xoc 
orientat a crear ocupació.  És un Pla de xoc per a l’IMET, va ser un Pla de xoc 
sobretot per la reducció dràstica com sobrevivim, però no era un Pla de xoc 
pensat per crear, no es fixava un objectiu de 300 llocs de treball, 50 empreses, 
etc., això no ha vingut encara perquè bueno, la situació és la que és, o les 
idees també són les que són, o una barreja de tot plegat fa que estiguem com 
estiguem, però en tot cas això, ens sorprèn d’una banda la irregularitat de les 
cinc propostes, i bueno, aquesta cinquena, no?, que clar que hi estem a favor, 
és que qui no hi ha d’estar a favor de fer un Pla de xoc per afavorir que la gent 
jove pugui tenir accés al món laboral, però demanaríem sobretot concreció.   
 
I agafem el relleu del que ha dit la regidora Llorens, crec, no sé si ho he sentit 
bé, de parlar-ho a la Mesa per a l’impuls econòmic.  Però tampoc voldríem 
eximir el govern i l’IMET de que, amb els tècnics municipals que té, que se 
suposa que són els especialistes, perquè clar nosaltres som aquí els 
representants que ja ens busquem la vida per conèixer amb profunditat tots els 
camps, etc., i aportar totes les idees que puguem, però llavors hi ha uns 
tècnics municipals també al servei de la ciutat.  Vull dir, no eximeix el govern 
de portar propostes concretes més enllà de que estigui obert a escoltar en 
aquesta mesa tant els gremis com els sindicats, com els grups municipals a 
l’oposició.  Per tant, nosaltres li votarem a favor i estem d’acord amb tot, però 
entre demanar a l’Estat una cosa que... o sigui, acabar amb unes retallades 
que en part les ha generat aquest altruisme desmesurat amb els bancs, 
impulsat pel seu govern i executat pel seu govern, i tirar pel broc gros una 
proposta d’una línia, un Pla de xoc contra el jovent, sense concretar més, 
doncs ens sembla una moció una mica així com desproporcionada, o sigui, que 
no té les proporcions gaire clares.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Primerament li demanaria al senyor Martorell si podríem fer 
el vot separat del punt 1 i després el vot dels quatre últims punts conjuntament.  
Vale, perfecte, moltes gràcies. 
 



 

Primerament anunciarem que votarem en contra del punt 1 i votarem a favor 
dels quatre últims punts, doncs estem d’acord amb ells.  Només dir-li de que 
votarem en contra perquè el govern de l’Estat -crec que no és el primer cop 
que ho he dit en aquest Ple- està fent el que pot, el que li ha deixat l’anterior 
govern, ho sento, s’ha de tornar a dir, s’ha de tornar a repetir, però ja han 
adoptat les mesures que esperem que siguin més eficaces que no les que 
s’havien adoptat en els primers anys de crisis, i també recordar-li que no... 
donar més prestacions, més diners, no significa més eficàcia.  I també hi ha 
una mica d’alarma social, doncs no sé si els fons que té l’Estat reservats a les 
prestacions socials arribaran... s’acabaran algun dia, perquè no hi ha una 
política social més important, que és la creació de llocs de treball. 
 
I en quant als quatre últims punts, pues crec que en el debat de l’acord de 
l’IMET que va ser abans de vacances, vam votar a favor i sí que és veritat que 
aquesta mateixa regidora va dir que el Pla de xoc a través de l’IMET pues 
queda molt maco dir-lo, però hem de dir evidentment què s’ha de fer i on anar 
per a la ciutat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Breument, eh?  El punt número cinc està posat expressament perquè sota Pla 
de xoc hi fem alguna cosa.  Estem parlant de mesures de foment de l’ocupació, 
mesures per controlar l’atur juvenil, etc., però no és la primera moció que d’una 
manera o altra aprova això.  Però tampoc no veig jo una concreció per part de 
l’IMET o per part de... més enllà, repeteixo, d’algunes accions que s’estan fent, 
eh?, tampoc no voldria aquí dir que no es fa absolutament res, però que és un 
problema que anem arrossegant temps rere temps, i per tant per això ho 
posàvem.  Aquesta generalitat, diguem, doncs obeeix a això, que sota el Pla 
de xoc hi posem alguna mesura que es vegi més enllà de demanar al 
Departament d’Ensenyament que faci allò que li pertoca, que és posar Plans 
de Transició al Treball aquí, gestionar (), que costa lo seu gestionar-los i 
demanar-los, doncs home, probablement ens hem de posar a treballar.  I el Pla 
de xoc presentat en el Consell Rector de l’IMET creiem que no respon a les 
expectatives que demana la ciutat.  No vol dir que no estigui bé fer-lo, eh?, 
però que la ciutat demana més i per tant posem-nos-hi més.  Ja està, res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Llorens. 
 



 

ARIADNA LLORENS 
 
Sí, jo, a risc de repetir-me, li diré que li agrairia molt que en temes d’ocupació 
no fem demagògia.  
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bueno, així en general, no fem demagògia, perquè si hem d’anar puntualitzant 
en cada tema, queda com a excloent.  No, bé, se m’ha oblidat a l’anterior 
intervenció dir, estava amb el punt 1 i el punt 5, dir que òbviament des del grup 
de la CUP trobem una barbaritat les retallades que estan fent en polítiques 
d’ocupació des de la Generalitat, una desproporcionada respecte les altres 
retallades, molt més enllà de la retallada general per a l’estalvi i l’austeritat, en 
polítiques d’ocupació s’estan cebant molt, això deixarà una generació bastant 
perduda en temes de formació.  I el que sí que demanaríem és que... o sigui, i 
ho dic ja com a partit, perquè hi ha gent aquí amb responsabilitats més enllà 
del govern municipal, o sigui, els anuncis dels cursos que han de començar... 
vull dir, no es pot tenir l’IMET ni es pot tenir () per () fins a finals d’any, la gent 
que està aturada que fins i tot no pugui tenir... pot molt probablement no tenir 
cap prestació no se la pot fer esperar fins al desembre, no ja només la 
institució sinó la pròpia gent, absolutament desinformada de si podrà o no 
utilitzar per alguna cosa aquest any.  És a dir, que no haurà de llençar un any 
de la seva vida.  A nosaltres ens sembla que una cosa és... són austeritats, 
retallades que poden semblar injustes o que són injustes, etc., i una altra és 
jugar ja amb la paciència de la gent i amb els nervis de la gent al límit. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, ho compartim plenament.  Passem per tant a la votació.  Vots a 
favor?  Vots a favor del punt número 1? S’aprova amb els vots a favor de tots 
els grups, a excepció del Partit Popular.  Vots en contra?  D’acord.  El senyor 
Rodríguez s’absté?  Abstencions?  Molt bé, molt bé, d’acord. 
 
Punt número dos.   Vots a favor?  Tots.  Punts número dos al cinc.  Vots a 
favor?  Ara l’he vist molt bé.  Senyor Rodríguez, malauradament els cossos 
humans a partir d’una hora tenen un petit lapsus, intentarem millorar.   
 
Es vota la moció per separat, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 1 



 

  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Vots en contra: PP = 3 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 2 AL 5:  S’aproven per unanimitat. 

 
 
  16. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA PROTECCIÓ ESPECIAL DE 

L’ENSENYAMENT LOCAL D’INSTRUMENTS POPULARS I 
TRADICIONALS. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Des de fa uns anys l'Escola Municipal de Música compta entre la seva oferta 
instrumental amb una sèrie d'instruments populars i tradicionals, com són la 
gralla, el sac de gemecs i el flabiol i el tamborí. Es tracta d'instruments 
musicals que, a diferència dels altres, no segueixen estudis certificats i reglats, 
i tenen un ús i una significació social i cultural a la nostra societat i cultura prou 
diferent de la resta d'instruments. 
 
Malgrat que en l'actualitat l'ensenyament d'aquests instruments s'hagi integrat 
a l'oferta de l'Escola de Música Municipal, ara Conservatori, cal recordar que 
l'origen es troba en l’Escola Municipal d'Instruments Tradicionals, l'EMIT, que 
al seu torn venia a formalitzar un ensenyament que s'impartia abans a 
l'Agrupació de Balls de Populars i que anteriors governs de Vilanova van voler 
dignificar, normalitzar i popularitzar a través d'un ens propi com era l'EMIT. 
 
La pujada generalitzada de taxes d'enguany a l'Escola de Música ha posat en 
alerta els alumnes i professors d'aquests instruments, atès que fins ara 
gaudien d'una consideració especial que ve a a desaparèixer. Fruit d'acords 
polítics mai escrits, els alumnes d'aquests instruments no pagaven matrícula, 
gaudien d'una hora lectiva sencera a la setmana, per comptes dels tres quarts 
d'hora de la resta d'instruments, i tenien dret a una hora lectiva en grup a la 
setmana. 
 
La instauració d'una matrícula de 100 euros, passant per tant de 0 a 100 
euros, sembla doncs excessiva per a l'ensenyament d'uns instruments que 
són abans de tot un benefici cultural per a la ciutat, atès que només tenen com 
a funció no l'exhibició individual o col·lectiva en diversos formats i auditoris, 
sinó l'acompanyament de balls populars i actes tradicionals, patrimoni 
immaterial de tots els i les vilanovines.  
 
És evident que la instauració d'una matrícula tan quantiosa, a més del 
preceptiu augment de quota mensual que també han sofert igual que la resta, 



 

farà que minvi la xifra ja minsa de 35 alumnes que té ara mateix aquest tipus 
d'ensenyament musical a la nostra ciutat. 
 
Per tot això, la CUP demana al Ple l'adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. El compromís del Ple en la protecció i foment especial de 
l'ensenyament d'instruments tradicionals i populars a la nostra ciutat, per tal i 
com representen la pervivència d'una part fonamental del nostre patrimoni 
cultural i immaterial. 
 
SEGON. La rebaixa substantiva, de mínim un 50%, de la matrícula en aquest 
ensenyament, per tal de fomentar la inscripció de més alumnes, condició 
bàsica perquè la ciutat segueixi comptant amb músics d'aquests instruments. 
 
TERCER. El compromís de la direcció de l'escola i del mateix Ajuntament de 
respectar les especificitats de l'ensenyament d'aquests instruments, tals com 
l'hora sencera d'instrument i altres.” 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Rius, si us plau. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, molt senzill, la CUP demana privilegiar i dignificar l’ensenyament 
d’instruments populars i tradicionals a la nostra ciutat, i més ara davant de 
l’augment de preus d’uns estudis que, ara per ara, malauradament no són 
certificats ni reglats, però que sí que en el seu moment la nostra ciutat va 
intentar dignificar-los a través de l’Escola Municipal d’Instruments Tradicionals, 
de l’EMIT, i que ara doncs ha incorporat amb molt bon ull, ha integrat a l’Escola 
Municipal de Música.  
 
Estem parlant d’instruments com la gralla, com el flabiol, com el sac de 
gemecs, el tamborí, que ara mateix són pocs els estudiants que estan 
estudiant aquests instruments, i també són pocs els mestres que l’imparteixen.  
Amb l’increment de les tarifes ara mateix suposa una amenaça per a la 
continuïtat de l’estudi d’aquests instruments i per tant de la continuïtat de part 
de la banda sonora de les nostres festes i, per tant, doncs el seu estudi o la 
seva manca d’estudi, revertiria directament negativament en el gaudi de la 
cultura popular i de la ciutadania.  Amb aquest objectiu el que demanem és 
rebaixar substantivament, si pot ser, fins a un mínim d’un 50% la matrícula 
d’aquest ensenyament, les quotes mensuals ja han pujat prou també, i 



 

d’aquesta manera intentar de fomentar la inscripció de més alumnes, perquè 
seria una condició bàsica perquè la ciutat segueixi comptant amb aquests 
músics, amb aquests instruments que estan estretament lligats al territori, 
d’altra banda, i a la seva cultura, i mai en detriment de l’estudi d’altres 
instruments.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies alcaldesa, bon vespre, o bona nit ja.  Per posicionar el govern.  No 
votarem a favor d’aquesta moció.  Primer perquè... bueno, aquestes taxes 
entenem que ja van estar aprovades en aquest Ple, van estar discutides i 
debatudes en Comisió Informativa, però bàsicament tampoc és aquest el motiu 
exclusiu, sinó que entenem que no és necessari.  Durant molts anys s’ha fet un 
esforç d’aquesta administració local per consolidar aquest ensenyament, per 
consolidar que hi hagués l’interès i l’ensenyament per aquest tipus 
d’instruments, que evidentment hi coincidim, amb la precisió de que és part, tal 
com argumentaven en la moció, és part del nostre patrimoni, i evidentment ha 
tret els seus fruits i s’ha aconseguit.  O sigui, jo em felicitaria d’aquesta política 
que s’ha portat cap a aquesta discriminació positiva cap a l’ensenyament 
d’aquests instruments.  Podríem dir que a hores d’ara, i si tenim... m’he 
procurat les dades de matriculació, i ha augmentat enguany, malgrat la pujada 
de taxes tenim més alumnes matriculats d’instruments tradicionals i populars 
aquest any que l’any passat, l’any passat n’hi havien 36 i aquest any en tenim 
41.  Per tant, hem augmentat en cinc el nombre d’alumnes. Entenem que en 
aquest moment no és necessari. 
 
Jo recordo que a Comissió Informativa es va comentar que no baixaríem la 
guàrdia.  Si realment en un moment determinat veiem que baixa i que és 
necessari tornar a impulsar aquest tipo d’ensenyament d’aquests instruments, 
no en dubti que aquesta regidora ho intentarà, però entenem que en aquests 
moments no és justificat.  I serien els dos motius, primer perquè ja vem votar 
aquestes taxes, també hem incorporat mesures de tarificació social en tot això, 
que és l’únic exemple que tenim i que hem pogut aplicar aquest govern, i crec 
que a hores d’ara seria una mesura, repeteixo, no necessària.   Per aquest 
motiu votarem que no a la moció.  En tot cas recalco que ens podríem felicitar 
tots plegats de que s’hagi aconseguit els objectius inicials d’haver impulsat 
l’EMIT en el seu moment i després d’incorporar-lo a l’escola.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 



 

Moltes gràcies.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  No sé si la CUP pot acceptar que separem... podeu 
aceptar separar els punts dels acords, la votació?  Sí?  Bé. 
 
Creiem que als tres punts hi ha certes diferències i ens agradaria matisar-les o 
debatre-les, o opinar nosaltres el que pensem.  En el primer punt d’acord, 
evidentment ens hem de felicitar, perquè creiem que la música tradicional està 
al carrer, és molt viva a la nostra ciutat.  Hem de reconèixer que hem fet com a 
ciutat un gran esforç i hem de felicitar-nos per aquest gran nombre de 
matriculats.  En aquest sentit creiem que gaudeix de bona salut.  Tot i així, 
continuem pensant com a grup de que evidentment ha de tenir una protecció 
especial, en tant que és memòria nostra, és cultura nostra. 
 
Ara, el segon punt aquí ens crea un problema, perquè en certa manera estem 
demanant modificar unes taxes.  Pot ser que en el sentit de que anteriorment el 
regidor Gargallo ha anunciat que es formarà una Comissió per tarifació social, i 
tenint en compte que va ser un intent, de moment tenim un intent de tarifació 
social exclusivament a l’Escola de Música, pot ser que en aquell lloc, ofereixo a 
la CUP, sigui el lloc més idoni d’intentar realment debatre’l.  Perquè igual que 
ens felicitem que tenim músics tradicionals i que gaudeix de bona salut, també 
ens hem de felicitar que tenim una Escola de Música, i () que tingui una bona 
salut l’esforç econòmic, malauradament, eh?, jo crec que ha estat important 
per a la gran majoria de persones i de famílies que hi van, en som conscients.  
I de mica en mica esperem que la tarifació social vagi llimant totes aquestes 
qüestions des de les persones que menys capacitat tenen hi puguin accedir 
també amb menor preu, com també comptar, perquè no, amb certa 
discriminació positiva com és el cas d’instruments populars.  En aquest cas, en 
el segon, nosaltres ens abstindrem. 
 
I el tercer, una mica jo no acabo d’entendre, o entenc de que hi ha el 
compromís de la direcció de l’Escola i del mateix Ajuntament de respectar les 
especificitats, tal com l’hora sencera d’instrument i d’altres.  Aquí una mica no 
sé si estem interpretant de que hi ha algun problema i ens queda una mica en 
l’aire.  Si hi ha un problema, nosaltres en el sentit sí, en tant que afavoreixi 
aquest tipus d’instrument.  Votarem favorablement, em refereixo.  Si hi ha un 
problema, esperem que se solucioni i votant sí en aquest sentit doncs es pugui 
realitzar.  Res més alcaldessa, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Claver.  Més paraules?  Senyora Rodríguez. 



 

 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Primer, senyora Rius, podrem votar també com diu el senyor 
Claver separadament els punts?  Sí?  És que no m’havia assabentat, ho sento. 
 
No ens agradaria reiterar-nos en el que han manifestat els altres regidors.  
Estem totalment d’acord amb la moció en el tema de fomentar primerament la 
música com a cultura, i segonament i molt important també, la música popular.  
I clar, evidentment, tal i com ha dit el senyor Claver, fa una estona hem aprovat 
una comissió de tarificació social i clar, el que diu el punt dos de la rebaixa 
substantiva de com a mínim el 50%, jo crec que s’ha d’estudiar i inclús es 
podia arribar a fer una rebaixa inclús menor o major del que indica la moció.   
 
Per això nosaltres votarem a favor del punt 1 i 3 i ens abstindrem al 2.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Més paraules?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
El grup municipal socialista, bé, volia fer uns quants consideracions.  En 
coherència amb el que vam votar amb les taxes, votarem a favor de la 
proposta, tot i que entenem que aquesta rebaixa, més que fixar-la en un 
percentatge, potser pot ser substancial i fer el que pugui, diguem, i fer el que 
es pugui tenint en compte la situació que estem d’aquest any, perquè després 
és veritat que ja en el seu dia es va votar, i després modificar això costa la 
seva feina.   
 
En qualsevol cas entenem que l’ensenyament de la música popular i tradicional 
ha estat una de les prioritats que han tingut les regidories de Cultura en els 
anys... no sé des de quan, des de fa molts anys, però... moltíssims anys, vull 
dir pràcticament des de que es van crear els ajuntaments democràtics aquest 
tipus de música doncs es va afavorir amb diferents accions, i va acabar 
concretant amb una innovació, que no és que fos innovació, em sembla que no 
era únic, però sí que incorporant els ensenyaments tradicionals i populars, 
l’ensenyament d’aquesta música en el centre reglat de música, diguem.  
Aquesta decisió que va ser un encert, doncs el que no voldríem és que s’anés 
perdent.  Potser aquest any són 41 i l’any passat són 36, ja ha quedat clar la 
regidora que està amatent del tema i que si s’encén l’alarma, diguem, 
actuarem, no?, però tenim la sensació de que aquestes coses cal donar una 
mica de recorregut.  Si per fer la valoració, per dir que no empitjorarem aquest 



 

any, més o menys tothom ho tenia molt clar, però és veritat que molta gent 
quan ha anat a la llar d’infants, quan ha anat a l’escola de música, quan ha 
anat als cicles formatius, quan està anant a la universitat, s’està adonant del 
cost de tot això i no pot tirar enrere.  Sí que en aquest cas és un ensenyament 
diguem-ne voluntari, però crec que hem de potenciar. 
 
Per tant, nosaltres votarem a favor, sempre i quan es pugui resoldre el tema 
aquest de com modificar.  En qualsevol cas, creiem que s’ha de potenciar, que 
s’ha de tenir una certa sensibilitat, perquè és un tema que ens singularitza com 
a ciutat.  Des de fa molts anys la cultura tradicional i popular, en molts àmbits, 
en aquest cas també en la música, doncs hi ha hagut gent important a la ciutat, 
hi ha gent important a la ciutat, molt experta, i creiem que s’està afavorint.  Que 
no dubto que el govern no ho estigui fent, eh?, això que quedi clar també. Però 
que entenem que és una mesura també d’afavorir que hi hagi aquests 
ensenyaments.   En altres llocs no hi és, aquí hi és i és un punt, diguem, a 
favor de la nostra ciutat, perquè cuida aquest tipus de música enfront potser 
d’altres músiques que sí que es poden aprendre en altres llocs, però en aquest 
cas creiem que cuidar aquest àmbit doncs ens dóna punts, sobretot singulars i 
fins i tot d’activitat econòmica, encara que sigui a petita escala. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Bé, si em permeteu, ja que s’ha demanat la votació separada, també us 
proposo, em sembla que és el senyor Claver que ho ha dit, doncs de deixar 
sobre la taula en tot cas el punt 2, per estudiar-ho en aquesta... no, senyor 
Claver?, no ho ha dit així?  Sí, sí, sí, proposo que deixem sobre la taula el punt 
2 i passem a la votació dels punts 1 i 3, per deixar-ho en mans de la comisió 
mixta per a l’estudi de la tarificació social. 
 
ALCALDESSA 
 
Jo en tot cas els hi demanaria que ho tinguessin en consideració i sinó també 
hem d’entrar ara en aquesta discussió de les ordenances, tenim l’interventor 
aquí i jo crec que a aquestes alçades de l’any fer aquesta modificació no sé si 
és lo més adequat, per la discusió que tindrem global de totes les ordenances.  
Aquesta seria la proposta.  No farem ara una modificació d’ordenances, ara al 
setembre.  
 
MARTA RIUS 
 
Bé, ja ho proposàvem de cara a la modificació d’ordenances del 2013, que ha 
de venir ara. 
 
ALCALDESSA 



 

 
De l’any que ve? 
 
MARTA RIUS 
 
En principi nosaltres preferim mantenir-ho. 
 
ALCALDESSA 
 
Per a les ordenances del 2013.  Bueno, com que s’han d’aprovar totes, és 
diferent.  Clar, nosaltres enteníem que si ho presentaven ara, abans de la 
discusió de les ordenances, era per fer-ho ara, i clar, són tres mesos.  Per això 
els hi proposàvem que ho deixéssim per a la discusió de les ordenances. 
 
MARTA RIUS 
 
Ara ens hi posarem.  Mantenim el punt i ho debatrem doncs ara, quan 
comencem ja a endinsar-nos en ordenances. 
 
ALCALDESSA 
 
Per això dèiem, què els hi sembla si deixem sobre la taula el punt dos? 
 
MARTA RIUS 
 
No, el mantenim. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Pues per tant passem a votació separada.  Els punts 1 i 3...  
 
MARTA RIUS 
 
Volia afegir una cosa.  No, que no ho he recalcat abans en l’exposició 
d’arguments, però pel que fa a la protecció d’aquests estudis, a més a més el 
que volíem destacar és que tenien l’especificitat de que ara mateix són tres 
quarts d’hora els que... els minuts que normalment s’imparteixen en els 
instruments habituals, en els més convencionals.  I sí que té raó la regidora 
Riba, que sí que hi han força matriculats enguany, n’estem al corrent, però tot i 
així aquests han patit directament aquesta pujada de 0 a 100 en la matrícula, la 
resta d’estudiants dels altres instruments ha sigut un percentatge més petit i 
per tant s’ha incrementat força i el que estan pendents aquests estudiants 
d’instruments tradicionals i populars precisament és que no s’equiparin amb la 
resta perquè tenen unes especificitats.  Volíem concretar això. 



 

 
MARIJÓ RIBA 
 
L’especificitat la té en funció de que necessitàvem durant els anys anteriors, 
diguéssim, impulsar per procurar que es consolidés l’estudi i l’interès i que no 
ens quedéssim sense músics a la ciutat d’aquest tipus d’instruments, però 
entenem que un cop s’ha consolidat i és evident, només cal haver estat a la 
Festa Major d’enguany i mirant les dades de matriculació entenem que això 
està consolidat, i entenem que en aquests moments no hi ha alarma, no hi ha 
perill de que això vagi enrere.  Li repeteixo que no baixarem la guàrdia i en 
qualsevol moment que això comenci a perillar, es tornaran a prendre les 
mesures necessàries per potenciar aquest tipus d’ensenyaments que bueno, 
en aquests moments estava subvencionat al 100% i que en aquests moments 
es van aprovar unes taxes en aquest Ple. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Només una d’ordre, perquè ens hem confós i no sabem... o sigui, la proposta 
és com una petició a les taxes 2013, no?  En el diàleg que hi ha hagut no ho 
hem aclarit. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Elena, jo precisament he demanat que m’expliquessin... he suggerit 
tenir en compte que canviar ara les taxes era complicat, i llavors ens han aclarit 
que era de cara a l’any 2013.  I l’interventor ens comentava que no hi ha cap 
problema de cara al 2013.  
 
MARIJÓ RIBA 
 
Aquestes taxes afectaran al curs, tingueu-ho present.  Bueno, una cosa són els 
anys naturals i una altra cosa són els cursos.  Per tant, si és en taxes de 
2013... 
 
ALCALDESSA 
 
És el curs 13-14.  
 
D’acord, passem a la votació.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Aviam, el redactat ha quedat amb l’afegit “per a les taxes 2013”, però es manté 
el 50%, pregunto?  Sí, es manté.  Bé, en aquest sentit nosaltres no podem 



 

estar d’acord, no podem estar d’acord perquè entra en coherència amb el que 
aquí hem decidit una vegada, promoure la tarifació social.  Entenem que sí i 
fem la proposta, i si en el redactat s’inclou no el 50%, sinó per incentivar sigui 
comptat com la tarifació social, o sigui que es tingui en compte, però no 
s’indica ara un tant per cent.  A veure, és un problema de coherència nostra.  O 
sigui, nosaltres a favor de la tarifació social i els altres a favor... clar, no... bé, 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Fem el que havíem comentat. Es voten el punt 1 i 3, i el 2 separadament.  Per 
tant comencem.  Vots a favor dels punts 1 i 3?  Vots en contra?  Abstencions?  
S’aproven els punts 1 i 3 amb els vots a favor de tots els grups excepte del 
govern. 
 
Vots a favor del punt 2?  Vots en contra?  Abstencions?  També queda aprovat 
amb els vots a favor del Partit Socialista i de la CUP.  Sí, perquè hi ha una 
abstenció... vuit, onze, tres que s’abstenen... onze a deu... 
 
SECRETARI 
 
També falta un regidor, ho dic perquè... però si no està és abstenció, eh?  Ara 
del govern n’hi ha vuit.   
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Estem onze a onze, per tant decideix l’alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
M’abstinc.... pues, vot en contra.  Si voto en contra no s’aprova. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sempre hem mantingut el respecte a la majoria d’aquest Ple, per tant decau, el 
punt dos decau, no, secretari? 
 
SECRETARI 
 
A veure, vots a favor del punt dos què hi ha?  Partit Socialista i la CUP, són vuit 
i tres onze.  Vots en contra, en aquests moments hi han vuit de Convergència i 
dos d’Iniciativa, són deu.  
 
JOAN IGNASI ELENA 



 

 
En principi això queda deu a deu i decideix l’alcaldesa, no? 
 
ALCALDESSA 
 
I per tant, com que l’alcaldesa vota en contra, decau el punt número dos. 
 
SECRETARI 
 
Jo veig 11 a 10, no ho sé. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Secretari, li explico.  Normalment, en aquest Ple municipal, quan falta algun 
regidor per algun motiu, els dos grups de la majoria un no vota, per evitar, per 
evitar... 
 
ALCALDESSA 
 
Suggereixo que repetim la votació. 
 
SECRETARI 
 
Sí, més val que repetim la votació. 
 
ALCALDESSA 
 
Vots a favor dels punts 1 i 3? 
 
SECRETARI 
 
Aquests ja estaven votats, només falta el segon. 
 
ALCALDESSA 
 
Vots a favor del punt número dos?   
 
SECRETARI  
 
Deu. 
 
ALCALDESSA 
 
Vots en contra? 



 

 
SECRETARI 
 
Deu.  I tres abstencions.  Segona votació.  En cas d’empat es fa una segona 
votació i tornem a votar. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Ara hem de tornar a votar? 
 
ALCALDESSA 
 
En cas d’empat no hi ha el vot de qualitat de l’alcaldessa, senyor secretari? 
 
SECRETARI 
 
Sí, però s’ha de tornar a votar. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Vots a favor?  Deu. 
 
ALCALDESSA 
 
Vots en contra? 
 
SECRETARI 
 
Doncs no queda aprovat pel vot de qualitat de la senyora alcaldesa. 
 
Es vota la moció amb els punts per separat.   
 
VOTACIÓ PUNTS 1 I 3: 
 
  Vots a favor: PSC (8), PP (3), CUP (3) i ICV (2) = 16 vots 
  Vots en contra: CIU = 9 vots 
 
1a. VOTACIÓ PUNT 2: 
 
          Vots a favor:  PSC (7) i CUP (3) = 10 vots 
          Vots en contra:  CIU(8) i ICV (2) = 10 vots 
          Abstencions:  PP (3) i les abstencions del Sr. Gerard Figueras (CiU) i 

del Sr. Gerard Llobet (PSC) per no ser presents en el 
moment de la votació  = 5 vots 



 

Com que s’ha produït un empat, es fa una segona votació. 
 
2a. VOTACIÓ PUNT 2:   
 
          Vots a favor:  PSC (7) i CUP (3) = 10 vots 
          Vots en contra:  CIU(8) i ICV (2) = 10 vots 
          Abstencions:  PP (3) i les abstencions del Sr. Gerard Figueras (CiU) i 

del Sr. Gerard Llobet (PSC) per no ser presents en el 
moment de la votació  = 5 vots 

 
Al produir-se novament un empat, decideix el vot de qualitat de l’alcaldessa, 
que és un vot en contra.  El punt segon de la moció, per tant, queda 
desestimat. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. El compromís del Ple en la protecció i foment especial de 
l'ensenyament d'instruments tradicionals i populars a la nostra ciutat, per tal i 
com representen la pervivència d'una part fonamental del nostre patrimoni 
cultural i immaterial. 
 
SEGON. El compromís de la direcció de l'escola i del mateix Ajuntament de 
respectar les especificitats de l'ensenyament d'aquests instruments, tals com 
l'hora sencera d'instrument i altres.” 
 
 

  17. MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT AL SERVEI DE MENJADORS 
ESCOLARS A LA CIUTAT. 
 

El secretari dóna lectura a la part resolutiva de la moció: 
 
Els menjadors de les escoles de Vilanova fan un servei essencial per a aquells 
pares o tutors que no tenen la possibilitat de fer-se càrrec de la canalla a l’hora 
de dinar. A més, també fan un servei social per a les famílies més 
necessitades que tenen aquest servei becat per la Generalitat de Catalunya a 
través del Consell Comarcal del Garraf. 
 
Durant els darrers mesos, les transferències que fa la Generalitat de Catalunya 
al Consell Comarcal del Garraf per tal que aquest pagui a les AMPAs de les 
escoles, s’estan endarrerint considerablement.  El fet que el CC del Garraf 
tingui poca capacitat financera està provocant que aquests diners arribin amb 
mesos d’endarreriment a les escoles i que, per tant, siguin les AMPAs o les 
empreses de càtering les que estiguin suportant aquesta demora. 
 



 

Aquest fet és molt més problemàtic quan són les AMPAs les que gestionen 
directament els menjadors i que per tant són aquestes les que han d’assumir 
directament el cost dels aliments i els sous dels cuiners i monitors.  Unes 
AMPAs que no tenen capacitat d’endeutament i a les que s’han arribat a deure 
fins a cinc mesos de les beques dels menjadors.  Aquesta situació ha arribat a 
portar a alguna de les AMPAs de la ciutat a plantejar-se deixar de prestar 
aquest servei per la incapacitat de finançar-lo.  
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i 
la Geltrú proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Reconèixer la tasca dels menjadors escolars i especialment la de 
les AMPAs que gestionen directament aquest servei. 
 
SEGON. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que es posi al dia en 
els pagaments de les beques dels menjadors escolars al Consell Comarcal del 
Garraf i que els pagaments es facin en els terminis establerts. 
 
TERCER. Que, mentre no es compleixi el punt anterior, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es faci càrrec dels endarreriments en el pagament de les 
beques, com a mínim en aquelles escoles on són les AMPAs les que gestionen 
directament tot el servei de menjador, per tal que les AMPAs cobrin dins del 
termini establert i assegurar la continuïtat del servei de menjador a les 
escoles.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, la intenció d’aquesta moció és acabar amb una problemàtica 
que s’està vivint a les escoles vilanovines, a les escoles de tot el país, però 
també per extensió a la ciutat, i és el fet del problema de finançament que 
tenen les AMPAs, aquelles AMPAs que gestionen el servei de menjador.  Un 
problema que també afecta a les empreses que es fan càrrec del servei de 
menjador, però les que ens preocupen especialment són aquells menjadors 
gestionats directament per les AMPAs.  El problema és que la Generalitat està 
endarrerint els pagaments del Consell Comarcal de les beques menjador.  Per 
tant, el Consell Comarcal que no té possibilitats de finançament, per avançar 
aquests diners doncs també està endarrerint de la mateixa manera el 
pagament de les beques menjador a les escoles i bàsicament a les AMPAs.   
 



 

Tot això ha provocat doncs que la situació financera –abans parlàvem de 
l’Ajuntament, ara parlem de les AMPAs- sigui insostenible.  Fins i tot hi han 
hagut escoles que s’han plantejat que en el curs que ara ha començat doncs 
de no obrir el menjador.  I bàsicament tot això es deu a una situació entenem 
del tot injusta, que és que la Generalitat està traslladant la seva falta de 
liquiditat a totes les escales.  I entenem que ell la trasllada a Consells 
Comarcals, però al final qui es veu afectat són les AMPAs, és el servei de 
menjador a les escoles, i bàsicament són els nens qui es poden veure afectats 
de tot això. 
 
Des del grup municipal de la CUP entenem que la gestió dels menjadors a 
través de les AMPAs és la ideal, és la que més ens agrada i creiem que és 
millor en el sentit de que els pares s’impliquen, els pares decideixen què 
mengen els seus fills, els pares decideixen quin tipo de menjador, i són els 
pares els que al final doncs es fan càrrec i la responsabilitat de que els 
menjadors funcionin. 
 
A més a més hi ha un gran problema, que és que si es deixa de prestar aquest 
servei de menjador hi ha tota una sèrie de nens becats, que són d’aquelles 
famílies amb menys recursos, que en la situació actual, on hi ha algunes 
famílies en situació d’extrema pobresa, doncs com a mínim garanteixen un bon 
àpat al dia, cosa que no sempre està garantida en la situació actual, i per tant 
creiem que pot ser molt negatiu el fet de que algun menjador arribi a plantejar-
se la situació de tancar. 
 
Com deia, les AMPAs no tenen possibilitat de finançament normalment, a les 
AMPAs se’ls hi deuen molts diners.  Actualment, si no ha canviat en els últims 
dies, se’ls hi deu el mes d’abril, maig i juny del curs passat, més el que ja 
estem començant d’aquest curs.  S’està fent doncs que es deguin desenes de 
milers a algunes AMPAs, AMPAs que no poden anar a demanar diners -si els 
bancs no donen a l’Ajuntament doncs imaginem a una AMPA-, i ens trobem 
que el Consell Comarcal doncs tampoc té capacitat per poder demanar diners, 
perquè està al límit d’endeutament, o en tot cas està en una situació que els 
bancs tampoc li donen diners, i al final doncs com dèiem tota aquesta falta de 
liquidesa de la Generalitat s’acaba traslladant a les escoles i poden fer perdre 
aquest servei de menjador.   
 
Per tant, el que demana la moció bàsicament és que l’Ajuntament es posi aquí 
al mig.  Sabem, ja n’hem parlat abans, que la situació financera i de liquiditat 
de l’Ajuntament no és la millor, però entenem que davant d’aquesta situació 
l’única institució que pot donar un cop de mà per tal de solucionar això és 
l’Ajuntament.  No estem demanant una partida pressupostària, no estem 
demanant doncs que es donguin diners, l’únic que s’està demanant és que 
l’Ajuntament avanci aquests diners, aquests 2, 3, 4 mesos que s’estan 



 

endarrerint per part de la Generalitat, i per tant creiem que s’han de buscar 
fórmules i que hi haurien d’haver fórmules per tal que l’Ajuntament pugui 
facilitar aquest finançament.  Tal i com es va parlar a Junta de Portaveus, se’ns 
va dir que s’havia de consultar les maneres legals per si era possible fer això.  
No ens ha arribat resposta.  No sabem si s’ha mirat, si s’ha contemplat, quines 
podrien ser aquestes fórmules legals, però entenem que amb voluntat hi han 
de ser -es fa en alguns altres camps- i per tant creiem que tot i que no és 
competència municipal entenem que és un problema sobrevingut i que per tant 
ni l’ha creat l’Ajuntament ni depèn d’aquesta institució, però creiem que com a 
institució més propera al ciutadà no podem estar veient com qualsevol dia 
d’aquests alguna AMPA tancarà el menjador i no responem o no fem res per 
evitar aquest problema.  Per tant, els demanem el vot favorable per tots 
aquests motius.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyor Font.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, en la línia que comentava el regidor Font, nosaltres vam proposa’ls-hi 
una transacció que una mica el que pretén fer és veure quines poden ser les 
fórmules per no identificar-ho directament amb fer-nos càrrec dels 
endarreriments del pagament.  Per tant, si ens accepten aquesta transacció... 
 
MARC FONT 
 
Com quedaria exactament?  Ho dic perquè els altres grups també... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, perdoneu, perquè la majoria de grups no hem tingut temps de passar-la.  
Quedaria... només és sobre el punt tercer: “Que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú col·laborarà en tot allò que estigui dins les seves competències i vetllarà 
per la continuïtat del servei de menjador a les escoles, promovent i estudiant 
qualsevol iniciativa que garanteixi aquesta prestació.” 
 
MARC FONT 
 
Per a nosaltres aquest acord entenc que és molt obert, és excessivament 
obert, vetlla únicament per la continuïtat del servei.  La continuïtat del servei 
pot ser... bé, si l’AMPA no té capacitat per seguir, segons tal i com ha llegit 
l’acord, podríem treure l’AMPA del mig i gestionar-ho a través d’alguna 



 

empresa de càtering, i per tant creiem que no va en el mateix sentit, amb el 
mateix esperit que la moció que es presenta des de la Candidatura.   
 
Podíem mirar altres fórmules, a veure, no cal el pagament al dia, es pot 
endarrerir un mes. Vull dir, després podem establir altres fórmules, però creiem 
que el que ha de quedar clar és que les AMPAs tinguin prou recursos 
econòmics per seguir fent aquella feina que han estat fent fins ara, que han 
estat fent molt bé i que entenem que han de continuar així. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
O sigui, no s’accepta la transacció? 
 
MARC FONT 
 
No s’accepta pels motius que t’he comentat. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Val, doncs llavorens sota aquest punt volem posar de manifest que en aquests 
moments el deute, el president del Consell Comarcal ho sabrà igual que jo, és 
de 123.484 euros, una quantitat que l’Ajuntament de Vilanova no té disposició 
d’assumir, i malauradament no dubtin que si l’Ajuntament pogués obtenir 
alguna font de finançament, alguna línia de crèdit o algun element de liquiditat 
que ens permetés fer front a això, doncs ho assumiríem.  Però en aquests 
moments no podem assumir una despesa que no ens correspon i que a més a 
més no sabríem ni com fer-li front.  I pensem una cosa, si comencem a assumir 
deutes d’allò que no ens correspon, jo li prengunto: qui assumirà els deutes 
d’allò que sí que necessàriament ens correspon? 
 
Votaríem a favor del punt 1 i 2 i no podríem votar a favor del tercer punt. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament per posicionar el nostre grup.  És evident, és una situació 
complexa, però d’emergència, vull dir, el que ens està passant.  I en aquest 
sentit el nostre grup doncs votarà favorablement –hi ha votació separada?, no 
sé si s’ha demanat- votació separada dels punts 1 i 2. 
 



 

I respecte el 3 nosaltres també anàvem a fer una proposta de transaccional, i 
en el sentit bàsicament per un tema, també de corresponsabilitat institucional, 
formem part del Consell Comarcal i en aquest sentit és com demanar-li a 
l’Ajuntament doncs que solventi un problema que ha de solventar, per 
competència, el Consell Comarcal, doncs en aquest sentit ens provoca un 
cert.. bueno, sembla que hi hagi una certa deslleialtat institucional, no?, i en 
aquest sentit sí que mantindríem una abstenció.   
 
Ens consta que hi ha hagut un treball i algunes converses davant de 
problemàtiques concretes, concretament l’última respecte l’escola El Margalló i 
el menjador de l’escola El Margalló, en què Consell Comarcal i Ajuntament han 
buscat una solució realment perquè es pogués arribar al cobrament, i per tant 
està fent aquest treball.  Per tant, la nostra proposta també de transacció seria, 
i no volem defugir de la responsabilitat que té el propi Consell Comarcal, és: 
“mentre que no es compleixi el punt anterior, que l’Ajuntament juntament amb 
el Consell Comarcal, estudiïn totes les fórmules possibles per buscar amb la 
major brevetat possible i urgència el finançament i els endarreriments 
d’aquestes AMPAs”. I en aquest sentit llancem una proposta sobre la taula: hi 
han alternatives.  I en aquest sentit demanem que s’estudiï –i no volem posar-
ho en el text de la moció, però ho diem ja in voce i ho treballem a les comisions 
informatives tant del Consell Comarcal com del mateix Ajuntament-, existeixen 
alternatives de finançament fora de la banca tradicional.  En aquest sentit 
coneixem la de COOP57, que finança cooperatives.  Per tant, posem-nos a 
treballar en que les AMPAs formulin o gestionin o es gestionin amb 
cooperativisme i busquem, amb la mediació del Consell Comarcal i el propi 
Ajuntament, doncs que es pugui arribar a aquestes vies de finançament.  Ho 
proposem ara in voce, però en tot cas entenem que per lleialtat institucional no 
li podem demanar a l’Ajuntament que la responsabilitat que té el Consell 
Comarcal i li pertoca de fer front a aquests endarreriments, i que en tot cas es 
fagi aquest treball conjunt, amb urgència, amb emergència, per buscar les 
fórmules.  Si és necessari algun, com s’ha fet, avançament, doncs que es faci, 
però en tot cas creiem que tot l’endarreriment és bastant improbable que 
l’Ajuntament en aquests moments pugui fer-se càrrec i no li posarem aquesta 
responsabilitat sobre la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font, acceptarien aquesta formulació?  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Que l’Ajuntament i el Consell Comarcal es posin a treballar conjuntament per 
solventar els endarreriments amb fórmules que es puguin trobar.  No sé si... si 
vols, després... 



 

 
ARIADNA LLORENS 
 
Exacte, és la mateixa que havíem presentat nosaltres, però afegint el Consell 
Comarcal. 
 
MARC FONT 
 
És que si no s’està fent, ens preocupa. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
És que ho estem fent. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font, crec que tal com ha explicat la senyora Sánchez i la senyora 
Llorens, no ho ha dit, no ho ha concretat, s’està fent. 
 
MARC FONT 
 
A veure, tenim un problema.  Suposo que tots el tenim ubicat i tots el tenim 
situat, d’acord?  Proposem una mesura per solucionar-lo.  Ja la vem proposar 
al mes de juliol.  Des del president del Consell Comarcal se’ns va dir: deixeu-
ho sobre la taula, perquè hi ha una reunió, perquè el Departament hi està a 
sobre, perquè el Departament es compromet a pagar abans de començar el 
nou curs tot.  Comencem el nou curs, no s’ha solucionat.  Devem... bueno, 
deuen dos mesos més que són els dos mesos que no hi ha hagut escola.  
Arribem al setembre, les escoles plantegen no obrir els menjadors.  Tornem a 
estar igual i proposem una solució sobre la taula.  Si el que ens proposen 
vostès com a contrapartida és seguir fent el que hem estat fent fins ara, doncs 
no, no acceptem la transaccional.  Demanem –un moment, puc acabar?-, 
demanem que ens hi posem tots de veritat i si s’ha de prioritzar, al final la 
política és prioritzar.   
 
Em deia abans la senyora Llorens que a vegades es demana que no es fagi 
demagògia, però home, quan diu de qui pagarà allò que hem de pagar 
nosaltres?, doncs a vegades és qüestió de prioritat.  La situació és límit, 
d’acord?  La situació és límit i potser -i ara seré jo el demagog- abans d’anar a 
fer anuncis a RAC1 o a Catalunya Ràdio, o a estar mirant de fer un Museu del 
Mar, potser ens hem de preocupar que els infants puguin menjar.  D’acord?, i 
ara sóc jo el demagog, però és que al final també acabes en aquest punt.  Crec 
que hem de prioritzar, la situació és límit i entenem que si el Consell Comarcal 
no pot, la Generalitat hi anem cada quinze dies i estic convençut que hi va el 



 

president del Consell Comarcal, i em consta que truca i que hi han converses.  
Si no es pot anar per aquesta banda, al final l’Ajuntament alguna cosa hi haurà 
de fer, i a nosaltres, amb la situació actual, no ens val que se’ns digui que 
seguirem treballant... ho sento, creiem que ja fem tard i que ja fa temps que 
s’hauria d’haver fet.  Gràcies.  Per tant, deixarem la moció tal i com està. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Per tant, obrim un torn de paraules.  Jo crec que tractant-se del 
Consell Comarcal, passem la paraula al senyor Juan Luis. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Bé, en tot cas parlo en nom del grup socialista i en seu del Consell Comarcal 
parlaré com a Consell Comarcal. 
 
ALCALDESSA 
 
Ara fem la ronda... ho deia perquè creia que era més normal que primer li 
passés la paraula a vostè, senyor Ruiz.  No, no, que a mi em semblava 
perfecte, eh? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Gràcies.  En tot cas, és cert que la mes de juliol jo vaig demanar al grup de la 
CUP que retirés la moció en tant que... ho dic amb tota la sinceritat, eh?, potser 
vaig ser ingenu, però jo confiava en allò que en aquell moment la Generalitat 
ens va transmetre, no?, que és que faria tot el possible per aconseguir que a 
l’inici d’aquest curs escolar tots els deutes pendents de l’anterior estarien 
liquidats.  Teníem a més a més tres dies després una trobada amb la directora 
general, en la qual havien de venir les AMPAs, i que això ho sabia la directora 
general feia quinze dies, eh?, perquè els  hi vam passar el llistat de noms, tal i 
com se’ns demana per part de la Generalitat quan fem una visita d’aquestes 
característiques, i justament el dia després del Ple em truquen dient que les 
AMPAs no calia que hi anessin i que en tot cas només es veurien amb els 
representants del Consell Comarcal i no pas amb les AMPAs.  En aquella 
reunió no vam treure res de profit.  És a dir, se’ns va dir que pagarien, que 
farien tot el possible per pagar abans de l’inici del curs escolar, però el que és 
cert i no és cap demagògia, és que han incomplert de forma sistemàtica els 
acords, perquè és que al cap de quinze dies van deixar de pagar, el mes 
d’agost no van pagar, el mes d’agost no van pagar absolutament res.  Jo vaig 
tenir converses amb el director general de Finances, però tampoc ens vam 
ensortir, i l’últim ingrés ha estat ara al mes de setembre. 
 



 

Però en tot cas, en xifres globals el deute que té el Departament 
d’Ensenyament pel que fa a les beques menjador i el transport escolar amb el 
Consell Comarcal són de 600.000 euros.  Del curs anterior, eh?  I a més a 
més, quan paguen no paguen diguéssim la despesa real que suposa una 
mensualitat.  Ens van ingressar 85.000 euros al mes de... ara fa quinze dies, i 
la despesa són de 150.000 euros.  Per tant, si continuen a aquest ritme, per 
eixugar aquests 600.000 euros, ens anirem a mitjans del curs actual, que 
estarem liquidant el curs anterior. 
 
I per tant, allò que es va comprometre el Departament, doncs s’ha incomplert, i 
no és així i per tant la situació és com vostès diuen, complicada i difícil, que fa 
doncs que determinades AMPAs es replantegin el fet de continuar servint a... 
fent ús, en tot cas donant el servei del menjador escolar.  I no és cap 
demagògia dir, tal i com vostè acaba de dir també a la seva exposició, que 
malauradament cada cop són més els nens i les nenes que l’únic àpat en 
condicions és el que fan al menjador escolar.  I és evident que és qüestió de 
prioritats, és evident que és qüestió de prioritats. 
 
Clar, al Consell Comarcal és impossible fer-se càrrec d’allò que no paga el 
Departament, perquè és que ja ho estem fent pel que fa al contracte-programa 
de Benestar Social.  Estem a 17 de setembre del 2012.  Abans, al mes d’abril 
vam signar amb el conseller Cleries el contracte-programa per al 2012 al Palau 
de la Generalitat, amb foto, la premsa... i a hores d’ara encara no hem rebut ni 
un euro, absolutament ni un euro del contracte-programa de Benestar Social.  I 
en canvi el Consell Comarcal té competències delegades en assistència social 
amb els ajuntaments menors de 20.000 habitants.  Per tant, Cubelles, 
Canyelles i Olivella, que ja està avançant tots aquests diners el Consell 
Comarcal.  Això fa una situació financera que és insostenible, que és molt 
difícil.  Al mes de juliol estava negociant amb una entitat bancària per intentar 
pagar nòmines i així finalment ens vam ensortir, no? 
 
Per tant, la situació és complicada, és difícil i no veiem tampoc un horitzó 
massa clar en aquest sentit.  Jo crec –i és la meva opinió després de les 
converses que he tingut amb el Departament- que és que la voluntat del 
Departament és que les AMPAs deixin de gestionar els serveis de menjador.  
Ho crec perquè a més a més també s’ha explicitat, i per tant doncs que això 
s’hauria d’anar eliminant i en tot cas això hauria de passar directament amb 
empreses externes i que ho fes directament el Consell Comarcal.  Però és cert 
que en aquesta comarca i en especial a Vilanova, hi ha hagut sempre una 
tradició molt important per part de les AMPAs a aquesta implicació directa en 
portar a terme el menjador escolar.  Però també és cert evidentment que el 
Consell Comarcal després doncs concerta amb qui vol aquest servei. 
 



 

En definitiva, que la situació és complicada, és difícil, que jo agraeixo de nou 
que vostès presentin aquesta moció, que nosaltres estem plenament d’acord.  
Però també entendrà, home, que per lleialtat institucional, també per part 
meva, diguéssim, se’ns fagi difícil el demanar a l’Ajuntament de Vilanova que 
es faci càrrec d’uns endarreriments d’una institució en la qual jo sóc el 
president.  Perquè, de fet, qui té el deute amb els proveïdors és el Consell 
Comarcal, no és l’Ajuntament de Vilanova.  I també voldria dir-ho, perquè és de 
justícia dir-ho, que l’Ajuntament de Vilanova, la setmana passada no, fa dues 
setmanes, tan bon punt nosaltres ens vam posar en contacte amb ells per 
veure com i de quina manera podíem doncs solucionar aquest tema, doncs 
vam arribar a un acord per poder fer una transferència econòmica per part de 
l’Ajuntament, i per tant doncs hem pogut fer front a part d’aquestes despeses. 
 
Per tant, nosaltres entenem que l’Ajuntament podria fer-ho, de fet hi ha altres 
ajuntaments que ho fan, no?, i per tant evidentment no és incompatible, és 
qüestió de voluntat, però també és cert que des d’aquesta diguéssim 
responsabilitat que jo mateix tinc al capdavant del Consell, doncs tampoc em 
sembla just demanar-ho. 
 
Per tant, nosaltres el que faríem seria votar favorablement els punts 1 i 2 i al 
tercer ens abstindríem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, molt breument, només per anunciar pels raonaments que han fet els 
diferents grups municipals, votarem a favor el punt 1 i 2 i ens abstindrem en el 
tercer.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, lamentar que no s’aprovi el punt tres, al final el punt tres és l’objectiu de 
la moció.  El punt 1 i 2, doncs... doncs bé, seguim instant el govern de la 
Generalitat... imagino... no m’agradaria ni saber quantes instàncies els hi 
arriben cada mes de tots els plens d’arreu del país i el cas que se’n fa, però bé, 
lamentem... es parlava de 123.000 euros del deute.  Entenem que no cal 
avançar els 123.000 euros.  Segurament les AMPAs sortirien a ballar aquí a la 



 

plaça si en paguem la meitat.  Si avancem dos mesos dels quatre que se’n 
deuen, o un mes i mig dels tres que se’n deuen. 
 
Creiem –ho deia abans- que és qüestió de prioritat, i entenem que assegurar 
aquest servei, assegurar que es mantinguin els menjadors gestionats per les 
AMPAs, són prou importants com per mirar de fer un esforç.  Sabem quina és 
la situació, sabem que les coses no estan fàcils, que l’Ajuntament no té una 
bona situació financera, però si en alguna cosa ens hem de gastar els diners 
creiem que és en això, que és en l’educació i ja per sobre d’això en 
l’alimentació de la mainada i dels joves de Vilanova. 
 
Com deia el president del Consell Comarcal, bueno, el regidor Ruiz, perdó, 
realment –i vostès ho saben des de Serveis Socials- hi ha nens que és l’únic 
àpat que estan fent.  Per tant, crec que garantir això, i no només per a aquest, 
sinó garantir el servei menjador, perquè per sort encara hi han famílies on el 
pare i la mare treballen i si el menjador no funciona tindran un problema també.  
Crec que són 60.000 euros, no parlem de 60.000 euros de pressupost, parlem 
d’avançar-los, aquests euros s’han de recuperar si la Generalitat no fa fallida, 
esperem que no, algun dia arribaran, i per tant creiem que es pot fer aquest 
esforç per mirar de facilitar les coses a les AMPAs i sobretot per mirar de que 
puguin sobreviure.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, nosaltres, senyor Font, hem presentat una transacció.  La voluntat la 
mantenim.  Com s’ha dit, hem anat insistint, hem anat fent mans i mànigues en 
la línia del dia a dia i el seguirem fent.  O sigui, d’això no en dubti.  I per part 
d’aquest govern municipal, com comprendrà, compartim absolutament el fons.  
Però jo li insisteixo, si nosaltres fem front a allò que no ens toca i ens pertoca, 
com podrem fer front a allò que ningú altre, ningú altre hi farà front?  I no em 
fagi dir-li exemples com els que ha dit el senyor Ruiz, perquè li puc dir molts de 
l’Ajuntament on les situacions també són límit i lamentablement estem com 
estem. 
 
Per tant, no en dubtin, el seguiment de la transacció en la línia que parlava la 
regidora Sánchez i el regidor Ruiz hi serà, però nosaltres no podem assumir, 
perquè seria irresponsable assumir-ho, els endarreriments amb les beques que 
la Generalitat no pot pagar.  Això no ho podem aprovar.  Per tant, en aquest 
punt hi haurem de votar en contra. 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Passem, per tant, a la votació de la moció, separada.  Sí, sí, 
separada; primer els punts 1 i 2 i després el punt 3. 
 
Vots a favor dels punts....  Sí, digui’m, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Un matís només, no seria irresponsable, seria una decisió que prendria el 
govern municipal. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Jo, si em permet, crec que hem estat des de primera hora del Ple parlant dels 
problemes de liquiditat d’aquest Ajuntament.  S’han estat enfocant les diferents 
problemàtiques que enfronta cadascun dels ajuntaments.  Que de la mateixa 
manera que el Consell Comarcal està en una situació, doncs també l’està 
l’Ajuntament de Vilanova.  I insisteixo, seguirem treballant en la línia que hem 
presentat en la transacció, que és de manera puntual, en allò que puguem, fer-
hi, actuar-hi, però com a concepte assumir els endarreriments de les beques 
de la Generalitat l’Ajuntament de Vilanova, cregui’m que no tenim disponibilitat.  
I seria... potser no és una irresponsabilitat, però seria fal·laç dir que ho farem, 
si no tenim aquesta disponibilitat... 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, per tancar aquest tema i ja definitivament en nom del govern 
municipal: a Vilanova no es quedarà cap nen sense aquest àpat que pot ser el 
seu únic àpat del dia.  El que estem manifestant el govern municipal és que no 
ens podem comprometre a una aportació econòmica, perquè no sabem quines 
aportacions, quins pagaments hem de fer, i hem de veure cada moment com 
trampejar aquest tema.  Ara, li dic voluntat, i ho dic públicament, tal com ha dit 
la regidora, però ho vull reiterar, a Vilanova el govern municipal no permetrà 
que hi hagi cap nen que es quedi sense aquest àpat.  Per això la transaccional 
va en aquesta línia.  L’únic que no podem econòmicament comprometre un 
import perquè la disponibilitat de tresoreria és la que és.  Ara, arribat el 
moment, tal com ha passat, eh que es van solucionar a principi de curs uns 
problemes perquè l’Ajuntament va col·laborar i va fer el que calia en aquell 
moment?  A Vilanova no es quedarà cap nen sense aquest àpàt.  Jo això és el 
que li volia dir, senyor Font. 
 
Passem, per tant, a la votació d’aquesta moció amb la transaccional que ha 
proposat...?  Sense?  Tal qual, eh?  D’acord.   



 

 
Pues per tant votem els punts 1 i 2.   Vots a favor? S’aprova per unanimitat. 
 
El punt número 3.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  Decau el punt 
número 3 amb els vots a favor de la CUP, el vot en contra del govern i 
l’abstenció del Partit Socialista, del PP i d’Iniciativa. 
 
Es vota la moció amb els punts per separat. 
 
VOTACIÓ PUNTS 1 I 2:  S’aproven per unanimitat. 
 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 
          Vots a favor:  CUP = 3 vots 
          Vots en contra:  CIU = 9 vots 
          Abstencions:  PSC (8), PP (3) i ICV (2) = 13 vots 
 
El punt tercer no s’aprova.  La moció aprovada té el redactat següent: 
 
“PRIMER. Reconèixer la tasca dels menjadors escolars i especialment la de 
les AMPAs que gestionen directament aquest servei. 
 
SEGON. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que es posi al dia en 
els pagaments de les beques dels menjadors escolars al Consell Comarcal del 
Garraf i que els pagaments es facin en els terminis establerts.” 
 
 

PREGUNTES ORALS 
 
 

  18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• SOBRE LA DIFICULTAT DE PRACTICAR LA PESCA AMB 
CANYA A LA NOSTRA CIUTAT 

 
 
ALCALDESSA 
 
Comencem per la pregunta número 18, pregunta del grup municipal del Partit 
Popular sobre la dificultat de practicar la pesca amb canya a la nostra ciutat.  
Té dos minuts per fer la pregunta.  Senyor Álvarez. 
 
 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias.  Bueno, como todos ustedes sabrán, en Vilanova hay muchos 
ciudadanos que son aficionados a pescar con caña en nuestra costa, ¿no?  
También hay muchos establecimientos que se dedican a vender todo tipo de 
artículos para poder llevar a cabo esta afición.  El caso es que durante este 
verano hemos visto que ha habido muchos problemas a la hora de practicar, 
de hacer... de llevar a cabo esta pràctica y queremos saber, a parte de la 
versión de los hechos del equipo de gobierno, qué medidas piensan adoptar 
para solucionar este problema. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.   Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies.  Doncs es pot pescar exactament igual de fàcil o de difícil que des 
del 2007.  Al 2007 es van prendre les mesures de que no es pogués pescar a 
la platja, a la zona de bany i a l’època de bany, que estava marcada amb 
balises.  Al 2010 es va ampliar la zona de pesca i es va permetre pescar també 
les 24 hores a l’espigó de la Pasífae i es pot pescar exactament des del 2010 
en les mateixes zones.  O sigui, que si aquest any ha baixat l’increment de 
vendes de les botigues, ho desconec, perquè les zones per pescar són 
exactament les mateixes des del 2010. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bien, es que yo pregunto al gobierno que tenemos ahora y no al anterior. Y si 
no bueno, a lo mejor es que hay que cambiarlo.  Yo pregunto: ¿entonces el 
gobierno actual está satisfecho con las dificultades que tienen los practicantes 
de la pesca con caña que se han encontrado? ¿está satisfecho con esta 
situación? 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies.  La pregunta era la dificultat de practicar la pesca amb canya.  Jo li 
dic que no és difícil pescar a Vilanova, ha sigut sempre igual de fàcil o de difícil 
des del 2007.  Es va restringir al 2007 la pesca a tot arreu i les 24 hores pels 
accidents que hi havia dels banyistes que s’enganxaven amb els hams.  I 



 

llavors, a partir del 2007 es va restringir a la zona de bany de l’1 de juny al 30 
de setembre.  La resta de l’any es pot pescar a tot arreu i a més a més en 
època estival, en època d’estiu, es pot pescar a tots els espigons, es pot 
pescar de nit, es pot pescar 24 hores a l’espigó de la Pasífae i a totes les 
platges que no tenim marcades com al bany, que poden ser els Colls, el Racó 
de Santa Llúcia, la Platja Llarga, a tot arreu es pot pescar 24 hores tots els 
dies.  I dic que no és difícil pescar a Vilanova.  No sé si estem satisfets o no, en 
tot cas li dic que no és difícil pescar a Vilanova. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, jo crec que hem esgotat els dos minuts.  Eren dos vegades dos torns 
de paraula.  Passem a la següent pregunta. 
 
 

  19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
 

• SOBRE LA PLATAFORMA CENTRE MULTISERVEIS 
 

 
ALCALDESSA 
 
Pregunta del grup municipal socialista sobre la Plataforma Centre Multiserveis.  
Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, molt breument.  La pregunta és de què pensa fer el 
govern per reclamar les 52 places de la residència que falten, segons els 
diferents convenis signats per a la contractació de places, tenint en compte que 
hi ha una resolució aprovada pel Parlament al mes de maig, que deia que 
s’anirien incrementant segons la demanda i, segons la informació que tenim, hi 
ha en aquest moment 212 persones en llista d’espera. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Tot el que faci falta. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Bueno, doncs ens agradaria que tot lo que fagi, si us plau si ens pot passar en 
els diferents grups les accions que es fagin des del govern municipal per 
reclamar-ho. 
 



 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas al segon torn, ara li contesto exactament les coses que ja hem 
fet.  El que ja hem fet és: primer, el conseller Cleries ha rebut una carta per 
part del president del Consorci, que en aquest cas formalment ja ho sóc jo des 
de l’anterior Ple, perquè hi havia hagut un problema que no ho era, eh?, per 
tant ja li he enviat una carta reclamant-li totes les places que fan.  Hem 
concertat una reunió amb l’ICASS per determinar-li que ja disposem de 100 
persones dins de la residència i que de les 40 places públiques tenim una llista 
d’espera, com bé diu la senyora Grifell, exactament amb aquestes, i que per 
tant per tenir la residència plena és evident que el que ens falten són les places 
de la Generalitat.  Farem aquesta reclamació, ja l’hem feta, un cop ja tenim la 
residència en funcionament des de fa ja pràcticament un any, de fet convido 
tots els assistents a que la setmana que ve, el dia 21, farem l’aniversari de 
l’any que ja funciona la residència amb places, amb gent ja a dins i per tant 
estem amb aquesta dinàmica de reclamar allò que li correspon fer a la 
Generalitat, que és dotar-nos de totes les places.  A hores d’ara en tenim 40, la 
Generalitat les va concedir l’any passat.  És cert que la Generalitat en aquest 
any no ha donat cap plaça pública a ningú, i esperem que en la nostra petició 
doncs es puguin complir les nostres consideracions. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  
 
ENCARNA GRIFELL 
 
No, no, era només per dir-li que ens passi per escrit... estava dintre dels dos 
minuts. 
 
ALCALDESSA 
 
Dos intervencions.  Res, no passa res, però ja ho havia dit abans, de totes 
maneres.   
 

PRECS 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’apartat de precs.  Comencem pel senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 



 

Gràcies. Tots els regidors, tant de govern com de l’oposició, tenim 
coneixement, perquè així ens ho ha notificat algun veí, de la problemàtica de 
sorolls que es pateix en una zona –no voldria dir noms- d’establiments 
industrials, però tocant a les Roquetes, i sabem també que el govern, la 
regidora de Medi Ambient té una reunió concertada i tal, però sí que voldríem 
cridar l’atenció per tal de que s’intentessin posar les mesures adequades per 
garantir que es compleixen tots els paràmetres acústics que poden rebre els 
ciutadans a casa seva. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez. Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, yo dos ruegos.  Uno, bueno, desde hace algún tiempo que se puso en 
marcha un aparcamiento para residentes en la zona marítima, ¿no?, zona de 
paseo de Ribes Roges.  Se da la circunstancia, y lo hemos podido comprobar, 
de que más que un aparcamiento para residentes parece ser que es un 
aparcamiento para no residentes y circunstancialmente algún residente aparca 
allí.  Más que nada es simplemente un ruego, creo que es para el señor 
Sánchez Vera, que a ver si se pueden tomar las medidas para que se cumpla 
la ordenanza y que este aparcamiento realmente sea para residentes. 
 
Y otro ruego también para el señor Sánchez Vera.  Éste es reiterativo, pero no 
por ser reiterativo deja de ser importante.  Siguen habiendo los problemas en 
la Rambla Principal y la Rambla de la Pau, unos problemas de convivencia 
entre personas que caminan, personas que corren y personas que corren en 
bicicleta y en patinete, lo que pasa es que ahora las cosas estan saliendo 
mucho de madre y yo le pediría otra vez más de que se inicie alguna acción 
antes de que ocurra un problema realmente grave y entonces los ciudadanos 
digan, con toda la razón del mundo, de que los políticos estamos aquí para 
hacer comedia y no solucionan los problemas hasta que no pasa algo.  
Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna pregunta... algun prec més?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas és també a sol·licitud d’un ciutadà que ens ha vingut a veure i en tot 
cas preguem que quan un ciutadà porti algun projecte amb una vesant doncs 
que pot contribuir a la creació de llocs de treball o mediambiental, o el que 



 

sigui, i demani alguns documents administratius o de suport per a la redacció  
d’aquest projecte, la presentació... per exemple cartografia, doncs es pugui 
tenir en compte doncs que no hagi de fer el pagament corresponent de la taxa.  
En tot cas, simplement és per pregar que es faci possible. 
 
ALCALDESSA 
 
Haurem d’acordar a les ordenances, no?, entenc, els preus.   
 
Molt bé, algun prec més?  Hi ha algun prec més?  Un últim prec, la senyora 
Encarna Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Moltes gràcies.  Moltes gràcies, alcaldesa.  A veure, la meva intervenció no és 
exactament un prec, sinó que és l’anunci de de degut a les meves 
circumstàncies personals i per motius laborals he de renunciar avui a la meva 
acta de regidora d’aquest Ajuntament, ja que per motius estrictament 
professionals em veig abocada a anar a treballar fora de Catalunya, que és el 
meu país. 
 
Abans de marxar, i com no pot ser d’una altra manera, vull fer un agraïment 
ampli a la meva ciutat, que és Vilanova i la Geltrú, que sempre m’ha ensenyat 
moltes coses, però que sobretot en els darrers cinc anys m’ha ensenyat molt 
més, perquè m’ha permès viure-la i conèixer-la molt més intensament.  I això 
vol dir bàsicament un agraïment immens a les persones que la conformen, que 
d’una manera o de l’altra en diversos moments m’han ajudat a mi en la meva 
feina i han ajudat també la ciutat a fer-la cada dia una mica millor.   
 
No diré noms perquè òbviament és impossible i no sabria on posar el límit, 
però vull fer un agraïment a les persones de totes les entitats amb les que he 
tingut relació, que amb la seva visió crítica m’han ajudat a identificar aquells 
punts on podia millorar la meva feina.   
 
Un agraïment també molt sincer a totes les persones de l’hospital de Sant 
Antoni Abat pels anys intensos de feina i esforços que van ajudar a fer-lo 
créixer per a millorar els serveis als ciutadans i ciutadanes de la comarca, que 
he de dir que no va ser fàcil, i també posteriorment que han treballat per fer 
créixer el Consorci Sanitari del Garraf, que tampoc va ser fàcil, donant el millor 
de si mateixos. 
 
Un agraïment també molt sincer a totes les persones del Consorci de Serveis a 
les Persones, especialment als que hi han cregut i han treballat perquè fos una 



 

eina que ens permetés gestionar millor els recursos i reclamar la gestió pública 
dels serveis. 
 
Un agraïment també a les persones tècniques de l’Ajuntament, que sempre 
m’han ajudat a fer la meva feina el millor possible, i d’una manera molt especial 
les que han actuat al meu costat directament perquè m’han ajudat moltíssim. 
 
Un agraïment també a les persones representants de la ciutadania, regidores i 
regidors de tots els grups que m’han ajudat igualment en el seu moment a tirar 
endavant projectes i accions que hem cregut que podien millorar la salut, la 
convivència i les oportunitats de tots els vilanovins i vilanovines. 
 
Òbviament, un agraïment al Partit Socialista de Catalunya, i concretament a 
l’agrupació local i al grup municipal socialista, l’anterior i l’actual, per haver-me 
permès participar en aquest projecte col·lectiu que m’ha ensenyat tantes 
coses, que m’ha donat tants amics i amigues i on he conegut tan bona gent.  I 
per haver pogut fer aquesta feina tan enriquidora i tan poc valorada moltes 
vegades.  Crec que sempre es diu, però és cert, tothom hauria de passar 
d’alguna manera per conèixer la política local, per saber la feina que s’hi fa i 
per poder valorar-la en la seva justa mesura i també per a millorar-la en tot allò 
que cal modificar, que òbviament és així. 
 
Un agraïment sentit també i molt especial, com no pot ser d’una altra manera, 
al Joan Ignasi Elena, el Nàtius, per haver cregut en mi i haver-me incorporat al 
seu equip.  Nàtius, mai t’estaré prou agraïda, per la teva amistat i tot 
l’aprenentatge que m’ha donat. 
 
Igualment vull agrair a la meva família, i especialment al meu company, tot el 
suport que m’han donat i que m’ha permès dedicar totes les hores del dia a la 
meva ciutat.  És molt dur haver de separar-me d’ells. 
 
I no vull acabar sense reivindicar des d’aquí el dret que tenim tots a defensar 
les nostres idees i els nostres ideals a través de la principal eina que ens 
brinda la democràcia, com és l’acció política, basada en el diàleg i en el 
consens.  Mai renunciaré, per moltes coses que passin, a l’acció política per 
col·laborar en allò que pugui i en les petites coses que estiguin al meu abast, 
per construir un món un millor i una societat més justa, on es reconeguin els 
drets de les persones pel simple fet de ser persones, sense discriminacions, on 
no hi hagi desigualtats socials i on els més vulnerables tinguin les seves 
oportunitats a través de les garanties que els ofereixen els serveis públics. 
 
Mai deixaré de lluitar per aquests els meus ideals, que també ho són de moltes 
altres persones.  Des d’aquí o des de fora.  Des d’on em trobi i des d’on visqui, 



 

mai deixaré de lluitar per una societat més justa per a Catalunya i per a 
Vilanova i la Geltrú.   Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Encarna, jo crec que les paraules en aquests moments són difícils, perquè el 
que està per sobre són els sentiments i jo crec que els sentiments estan a la 
cara de tots els que estem aquí.   Jo, en nom de tots, et voldria agrair tots 
aquests anys que hem estat al teu costat, tots aquests anys de dedicació al 
servei públic, de dedicació a la ciutat, i sobretot per la teva gran professionalitat 
i també, i sobretot, voldria destacar la teva gran humanitat.  
 
Jo crec que a la ciutat has deixat una petjada. Deixes aquest càrrec, però tots 
els projectes pels quals has treballat de tot cor i amb molta força, seguiran a la 
ciutat i sempre ens faran recordar-te, estiguis on estiguis.  I això vol dir que 
ademés esperem que tornis ben aviat i ben aviat et puguem tornar a veure a 
Vilanova.   
 
Moltes gràcies Encarna, per tot el que has donat a la ciutat i per tot el que hem 
pogut rebre de tu els qui hem compartit amb tu aquests anys aquí a 
l’Ajuntament.  Moltes gràcies, Encarna. 
 
(Aplaudiments) 
 
No sé si els portaveus desitjarien que obrís un torn de paraules...  Sí, senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Crec que bueno, no em surt tampoc gaire com dir-ho, i suposo que en el 
després doncs podrem dir-ho. 
 
Em surt una paraula, i ho sento, ho dic així, una mica de ràbia, em fa ràbia.  
Potser és una ràbia egoista, perquè la ciutat perd una persona d’una vàlua, és 
evident, professional, també política i humana, i això em fa ràbia, perquè el 
moment així ho demana, el moment, i és injust, és injust que perdem aquest 
capital humà la ciutat, el país.  I en aquest sentit era un sentiment que 
t’expresava quan m’ho comentaves i crec que avui també ho he d’expresar 
d’aquesta manera, obertament en el Ple.  Aquest moment de crisi de situació 
que vivim i que ens toca a tots, ens està fent que perdem això, el capital humà, 
polític, social, com tu, però com moltes altres persones, sembla que ara doncs 
el seu futur l’hem de buscar fronteres enllà, fronteres enllà.  I això fa ràbia. 



 

 
QUIM ARRUFAT 
 
Senzillament que et vagi molt bé, que t’anirà, perquè ets forta, i que no deixis 
de mirar el correu electrònic, perquè la batalla no s’ha acabat i em sembla que 
durarà molt.  Per tant, estigues a l’altra banda del correu. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, jo crec que les paraules i els gestos i les emocions són prou 
eloqüents i compartim plenament la intervenció de l’alcaldesa en aquest sentit.  
I sobretot jo crec que és una cosa important que en aquest moment sapiguem 
agrair a les persones que dediquen una part de la seva vida al servei públic i al 
servei públic des d’un ajuntament, o des de qualsevol càrrec electe, el temps i 
la dedicació en aquesta tasca que sovint no és vista amb gaire bons ulls, no?  I 
els que estem aquí jo crec que... i també les nostres famílies sobretot, saben 
l’esforç que requereix tota aquesta dedicació que se li fa. 
 
En qualsevol cas, a la vida sempre se’ns posen camins pel davant i cada dia 
triem aquell camí que considerem més adequat per a cadascun de nosaltres i 
per a les nostres famílies.  Gràcies, Encarna. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Molt bé.  Gràcies a l’Encarna, per la feina que ha fet.  Jo volia agrair el treball, 
l’amistat també, el compromís amb Vilanova sobretot, el compromís amb la 
seva ciutat com a regidora, com a regidora de govern, com a regidora de 
l’oposició.  Pel seu treball incansable per la sanitat pública del nostre territori, 
pel seu treball a l’hospital, per aconseguir un hospital nou a la nostra ciutat, 
que hi va esmerçar tots els esforços imaginables i inimaginables per fer-ho.  
Pel llegat que deixa a l’hospital, per la lluita pel nou hospital.  Per la 
recuperació de l’hospital de Sant Antoni, per tornar-li la dignitat, contra les 
agresions molt violentes que va patir l’hospital, sent capaç de generar una 
sintonia i una complicitat entre tot l’equip humà de Sant Antoni, que és de les 
coses més maques que he vist mai en el treball polític i professional. 
 
Pel llegat que deixa en el tema de les dependències, en el projecte de les 
dependències, amb la integració dels serveis socials, salut i dependències, 
com una premisa que sempre va posant en l’exercici de la seva responsabilitat.  
En definitiva, pel compromís amb la ciutat.  I ho deia, el compromís amb els 
més febles, que és amb els qui sempre, amb passió, amb vocació de servei, 
amb intel·ligència, ha practicat. 
 



 

Jo el que vull avui també és aprofitar per reivindicar la política, per reivindicar el 
compromís polític, que és el compromís amb els altres, allò que l’Hannah 
Arendt deia que era la dimensió essencial de la persona complerta, el 
compromís polític, el compromís amb els altres.   
 
I també vull reivindicar el dret a l’exercici de la política en llibertat.  Deia 
Granshi que mentre hi hagués una injustícia, mentre hi hagués una persona 
que ho necessités, hi hauria un socialista, entès en la seva visió ampla de 
socialista, persona d’esquerres compromesa amb els més febles.  I jo crec que 
l’Encarna significa això.  Si algun dia només en queda un, serà l’Encarna.  
Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
En nom del govern passo la paraula al senyor Sánchez, que és el que ha 
compartit amb la senyora Encarna llargues hores de treball per a la ciutat. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, jo no sé amb qui em discutiré amablement ara, com ho feia amb l’Encarna, 
però sí que tinc clar una cosa, que aquest país perd talent, i això és una 
desgràcia.  Que l’Encarna hagi de marxar, vol dir que hi ha algú en aquest país 
que no és prou intel·ligent per ser capaç de retenir-la.  No ho sé, Encarna, on 
estiguis seguirem segurament discutint-nos perquè discrepem en moltes 
coses, però estem els dos embarcats en la mateixa cosa, en la defensa del 
servei públic. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.   
 
Doncs aixecaríem aquest Ple i sobretot, ja ho he dit abans, però que siguin les 
últimes paraules del Ple, desitjar-li molta sort i esperar poder-la veure ben aviat 
una altra vegada a Vilanova.  Gràcies, Encarna. 
 
Aixequem la sessió. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23.02 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 


