El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-18-01-2016/

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 18 DE GENER DE 2016
Acta núm. 1
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 18 de gener de 2016,
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones
següents:
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
BLANCA ALBÀ PUJOL
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS CARBONELL
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
JOAN MARTORELL MASÓ
GISELA VARGAS REYES
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
MARTA JOFRA SORA
JOSEP ASENSIO ALBÀ
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA
QUETI VINYALS I FLORENCIANO
JORDI MEDINA I ALSINA
OLGA ARNAU I SANABRA
ADELAIDA MOYA I TAULÉS
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN
CARMEN REINA PADILLA
ENVER AZNAR MÉNDEZ
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR

(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(C’s)
(C’s)
(SOM VNG)
(SOM VNG)

SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ
INTERVENTOR GENERAL
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera
convocatòria.
Excusa la seva assistència el Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP).
Els punts de l’ordre del dia són els següents:

ORDRE DEL DIA
Secretaria General
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple
de l’Ajuntament de 21 de desembre de 2015.
DICTÀMENS:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,
SEGURETAT I HISENDA
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2. Aprovació, si escau, de la delegació de les competències del Ple a la
Junta de Govern Local per a la imposició de sancions per faltes greus i
molt greus en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
(Exp. 7/2016-SEC)
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
Tresoreria
3. Proposta modificació Ordenances Fiscals i Bases per a la concessió
d’ajuts econòmics en els impostos municipals per atendre situacions
especials.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
Llicències
4. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’article 5 de l’Ordenança
municipal per a la regulació específica de les condicions tècniques i
d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis. (Exp.
267/2015-ACT)
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
Secretaria General
5. Donar compte del Decret de delegació en matèria de llicències de
connexió a la xarxa pública d’abastament d’aigua i de clavegueram. (Exp.
8/2016-SEC)
6. Donar compte del Decret de nomenament dels membres de la Comissió
Informativa especial del POUM. (Exp. 9/2016-SEC)
MOCIONS
Grup Municipal de la CUP
7. Moció per a la creació d’un inventari de camins municipal.
Grup Municipal d’ERC
8. Moció de suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels
desapareguts a la guerra civil.
9. Moció d’adhesió a l’Any Casas.
Grup Municipal de C’s
10. Moció relativa al protocol educatiu contra la transfòbia i assetjament
escolar per identitat de gènere.
Grup Municipal de SOM VNG
11. Moció per declarar Vilanova i la Geltrú ciutat promotora de la renda
bàsica.
12. Moció de condemna a la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar la
Sentència exculpatòria de l’Audiència pels fets de 15 de juliol de 2011.

PREGUNTES
13. Pregunta de C’s sobre els protocols d’atenció de l’OAC per a les
persones amb discapacitat visual i auditiva.
14. Preguntes de la CUP:
- Sobre el contracte de manteniment d’instal·lacions esportives.
- Sobre Rodalies RENFE i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
15. Preguntes d’ERC:
- Sobre els robatoris a les escoles municipals.
- Sobre l’auditoria del deute.
16. Preguntes de SOM VNG:
- Quines gestions ha dut a terme l’ajuntament per complir l’acord tercer
de la “Moció per dinamitzar l’activitat del Port de Vilanova i la Geltrú
com un dels motors de creixement econòmic de la ciutat” des de
l’aprovació per unanimitat de dita moció?
“TERCER. Recuperar, durant el primer trimestre del 2016, el Consell
Assessor del Port de Vilanova i la Geltrú, amb representació de la ciutat
i de l’empresa pública Ports de la Generalitat, com a ens de participació
en el procés de presa de decisions que afectin al nostre port.”
-

Pregunta relativa a la manca de resposta i de traspàs d’informació a
una consulta del Grup Municipal Som VNG respecte als pressupostos
municipals de 2010 a 2014, realitzada el 17 de novembre de 2015 i
registrada com ENTRADAEXT 2015031381.
PRECS

Abans de començar a tractar els punts de l’ordre del dia, la Sra. alcaldessa
dedica unes paraules d’agraïment a la persona d’ESTEVE ORRIOLS I
SENDRA, que fou alcalde d’aquesta ciutat i que ha mort la matinada del dia 7
de gener.
El Consistori fa un minut de silenci en la seva memòria.
A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia del Ple.

1. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE 21 DE DESEMBRE DE 2015.
Es vota l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del dia 21 de desembre de
2015, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 vots a
favor (6 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s i 2 de SOM
VNG).
DICTÀMENS:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,
SEGURETAT I HISENDA
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
2. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL PER A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS PER
FALTES GREUS I MOLT GREUS EN MATÈRIA DE TINENÇA
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 7/2016-SEC)
Antecedents de fet
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2015 es va delegar a la
Junta de Govern Local la imposició de sancions en la majoria d’expedients
sancionadors tramitats per aquest Ajuntament en funció de l’aplicació de les
ordenances municipals i de les diferents normatives sectorials, tot això amb la
finalitat d’unificar en aquest òrgan la concreció de la imposició de les sancions
en l’exercici de la potestat sancionadora que la Llei reguladora de les bases de
règim local, en el seu article 4.1.f), atorga a l’administració local.
Atès que la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, estableix com a competència del Ple la imposició de
sancions que tinguin la qualificació de greu o molt greu.
Atès igualment que l’Ordenança sobre tinença d’animals d’aquest ajuntament
regula l’anterior potestat de forma diferent, per manca d’adaptació a la Llei
anterior, a l’atorgar al Ple la sanció únicament de les infraccions que es puguin
considerar molt greus.

Atesa la necessitat d’unificar els criteris a partir dels quals atorgar la potestat
sancionadora als diferents òrgans municipals, amb la idea de confluir aquest
exercici en la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret
Art. 13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, el qual atribueix competència al Ple per a
la imposició de sancions per les infraccions considerades greus o molt greus.
Art. 64 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.
Art. 22.4. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
el qual recull les atribucions del Ple no susceptibles de delegació.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent
ACORD
“PRIMER. Delegar a la Junta de Govern Local la imposició de les sancions
derivades d’infraccions greus i molt greus recollides a l’Ordenança municipal
sobre tinença d’animals i a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. El règim d’exercici de les competències delegades serà el previst a
l’article 35 del ROM, i la part de la sessió en què es tractin les atribucions
delegades serà pública. Es donarà compte al Ple dels acords presos en el seu
exercici.
TERCER. Sense perjudici que els efectes de la delegació es produeixin a partir
de l'endemà de l’aprovació d’aquest acord, el present acord es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un
total de 24 vots a favor (6 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de
C’s i 2 de SOM VNG).
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
3. TRESORERIA.
PROPOSTA
MODIFICACIÓ
ORDENANCES
FISCALS I BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS

EN ELS IMPOSTOS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS
ESPECIALS.
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 31 de desembre de 2015 es
van publicar els acords d’aprovació definitiva de les modificacions de les
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016.
Tanmateix, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 de novembre
de 2015 es va publicar el text de les Bases per a la concessió d’ajuts
econòmics en els impostos municipals per atendre situacions especials.
Tant les modificacions de les Ordenances com les Bases han entrat en vigor
en data 1 de gener de 2016.
Atès que al text publicat s’han detectat algunes errades i omissions, es
procedeix a la seva rectificació per tal que puguin entrar en vigor al més aviat
possible.
Vistos els informes del Departament de Gestió Tributària i d’Intervenció, i la
proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis
Centrals, Seguretat i Hisenda, una vegada informats a la Comissió Informativa
de l’Àrea en data 11 de gener de 2016, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
Número 16, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de registre i recollida
d’animals.
El text de la modificació d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 1 de la
present proposta.
SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex 2 (Activitats a la
via pública i a les platges) de l’Ordenança Fiscal Número 26, Ordenança
Fiscal reguladora de les Taxes per aprofitament o utilització privativa del
domini públic municipal.
El text de la modificació d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 2 de la
present proposta.
TERCER. Aprovar provisionalment la modificació de les Bases per a la
concessió d’ajuts econòmics en els impostos municipals per atendre
situacions especials.

El text de la modificació de les Bases es recull a l’annex nº 3 de la present
proposta.
QUART. Exposar al públic els acords 1) i 2) precedents al tauler d’edictes de
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap,
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
En cas de no produir-se reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de la
Província" els acords definitius dels punts 1) i 2) precedents i el text íntegre de
les modificacions de les Ordenances, les quals entraran en vigor al dia
següent d’aquesta publicació, i regiran mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació.
CINQUÈ. Sotmetre la modificació de l’acord 3), de conformitat amb els articles
124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i 48.1
de la Llei 30/1992, durant un termini de vint dies hàbils mitjançant la publicació
d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i referència en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, entenent-se definitivament
aprovada la modificació si no es formula cap al·legació, moment en què es
produirà la seva entrada en vigor.”

ANNEX 1

Ordenança fiscal núm. 16

Taxa de registre i recollida d’animals

Article 2n. Fet imposable.
Es dóna nova redacció:
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal de:
a) Registre de l’animal en el cens municipal.
b) Captura d’animals i trasllat al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics.
c) La gestió i tramitació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.
Article 4t. Quota tributària.
Es dóna nova redacció:
S’estableixen les tarifes següents:

1.- Registre i cens dels animals ......................................................
2.- Registre d’animals adoptats ......................................................
3.- Gestió i tramitació de la llicència per a la tinença i conducció
de gossos potencialment perillosos ..........................................

Euros
5,00
3,00
25,00

Article 5è. Normes de gestió i pagament.
Es suprimeix el Número 4.
ANNEX 2

Ordenança fiscal núm. 26
OF 26 - Annex 2

Taxes per aprofitament del domini públic
Activitats a la via pública i a les platges

E) MERCADETS, FESTES I FIRES
Es modifica el Número 7, Fira Sant Jordi:
7. FIRA DE SANT JORDI

a) Llibreries i Floristeries de Vilanova i la Geltrú ........................................
b) Entitats inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la Geltrú:
- Fins a 3 metres lineals d’ocupació total ..............................................
- Ocupacions que excedeixin de 3 metres lineals, per metre lineal .....
c) Entitats no inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la Geltrú ..........
d) Altres floristeries o llibreries i altres no recollits en els casos anteriors .

Euros/
Metre
lineal
1,20
Gratuït
1,00
3,00
5,00

Ells sol·licitants que, sense prèvia justificació, no s’instal·lin el dia indicat, hauran de
satisfer una taxa de 30,00 Euros per reserva de l’espai no ocupat.

ANNEX 3
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els impostos municipals per
atendre situacions especials
Es dóna nova redacció a la lletra d) de l’apartat A).c) del número 4 (Condicions
específiques):

A).c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que tinguin
increment de quotes tributàries superiors als límits fixats.
(...)
d) Immobles propietat vertical: immobles (clau ‘TODOS’) que no figurin a la base
de dades cadastral i al padró de l’Impost sobre Béns Immobles en règim de
propietat horitzontal, i que comprenen un número d’elements diferenciables
superior a un habitatge. En aquest cas només es considerarà ‘Habitatge
principal’ el que compleixi les condicions especificades a la lletra b),
considerant-se la resta com a ‘Habitatge no principal’.

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2) i SOM
VNG (2) = 20 vots
Abstencions: ERC = 4 vots
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
4. LLICÈNCIES. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
PER A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES CONDICIONS
TÈCNIQUES I D’EMPLAÇAMENT DELS LOCALS DE CLUBS I
ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS. (EXP. 267/2015-ACT)
Relació de fets
I.- En data 2 de novembre de 2015, el Ple de la Corporació va adoptar, entre
d’altres, el següent acord:
“PRIMER.- Estimar, estimar parcialment i desestimar el conjunt
d’al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública,
d’acord amb l’informe d’al·legacions incorporat a l’expedient,
segons s’esmenta a la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Aprovar definitivament l’ordenança municipal per a la
regulació específica de les condicions tècniques i d’emplaçament
dels locals de clubs i associacions de cànnabis.
El text definitiu de l’ordenança que s’adjunta incorpora els canvis
realitzats com a conseqüència de les al·legacions estimades o
estimades parcialment i els derivats de les adaptacions d’ofici, de

conformitat amb el contingut de l’informe d’al·legacions abans
esmentat.
TERCER.- Publicar el present acord i el text íntegre de l’ordenança
de la forma següent:
a) Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats,
així com el text íntegre de l’ordenança.
b) Al DOGC, la referència del BOP on s’hagi fet la publicació
municipal anteriorment esmentada.
Posteriorment, caldrà trametre a l’Administració de l’Estat i a la de
la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies,
l’aprovació definitiva de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent
d’aquesta (arts. 56 LBRL, 145 TRLMC i 65.3 ROAS).
QUART.- Notificar el present acord a les entitats al·legants,
juntament amb còpia de l’informe d’al·legacions incorporat a
l’expedient i del text definitiu de l’ordenança.
CINQUÈ.- Declarar que:
- Aquest acord que aprova una disposició administrativa general,
posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu davant de la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de la publicació en el corresponent
butlletí oficial.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol
altre recurs ajustat a dret.
SISÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de
la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en
totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en
depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.”
El text íntegre de l’ordenança es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona d’11 de novembre de 2015, fent-se referència a dita
publicació íntegra en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de
novembre de 2015.
Així mateix, el text íntegre de dita ordenança es pot consultar a la pàgina

municipal www.vilanova.cat, en la secció L’Ajuntament, normatives i
documents, ordenances.
II.- En data 26 de novembre de 2015 (registre d’entrada núm. 32264), els
respectius presidents de les entitats “Associació Cannàbica High-Times”,
“Associació Cannàbica Vilanovina” i “Associació Cannàbica Vilaherba”, han
presentat un escrit d’al·legacions en el que proposen modificar l’article 5
(còmput de distàncies i mesuraments) determinant un únic criteri de càlcul, o
bé alternativament modificar dins l’article 4 (criteris d’emplaçament) l’apartat
2n, en el sentit de modificar la distància actualment prevista de 175 metres per
la de 120 metres respecte a determinats equipaments, entenent que la fórmula
actual limita excessivament les ubicacions.
III.- Si bé l’esmentada ordenança aprovada definitivament i ja en vigor només
pot ser impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu davant de la
sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de la publicació en el corresponent
butlletí oficial, en tractar-se d’una disposició administrativa general que posa fi
a la via administrativa, en data 9 de desembre de 2015 els membres de la
Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà es van reunir en funcions de
Comissió d’Estudi de dita ordenança, per tal d’analitzar el contingut de l’escrit
d’al·legacions presentat per les associacions abans referides. I del debat
produït en el si de dita Comissió, amb la voluntat d’arribar al màxim consens
entre els diferents grups municipals, es va acordar demanar l’elaboració d’un
informe tècnic des dels serveis tècnics d’Urbanisme amb la proposta de
modificar l’article 5 de l’ordenança sota la idea d’unificar el criteri de còmput de
distàncies i mesuraments (tant respecte a equipaments com entre locals),
partint d’una perspectiva basada en criteris de coherència i simplificació, si la
justificació tècnica ho permet. Posteriorment, a la Comissió Informativa de
Territori i Espai Urbà de data 14 de desembre de 2015 s’informa que els
serveis tècnics d’urbanisme estaven treballant en l’elaboració de dit informe
tècnic.
IV.- Vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient, justificatiu de la modificació
de l’article 5 de l’esmentada ordenança, el qual presenta el següent contingut:
“1. Antecedents.
En data 2 de novembre de 2105 el Ple de la corporació de Vilanova
i la Geltrú va aprovar definitivament l’Ordenança Municipal per a la
regulació específica de les condicions tècniques i d’emplaçament
dels locals i associacions de cànnabis.

El text definitiu de l’ordenança incorpora els canvis realitzats com a
conseqüència de les al·legacions estimades o estimades
parcialment i els derivats de les adaptacions d’ofici.
En data 11 de novembre de 2015 es va publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona l’acord del plenari i el text íntegre de
l’Ordenança.
En data 26 de novembre de 2015 es va presentar per part de
l’Associació Cannàbica High Times, Associació Cannàbica Vilanova
i l’Associació Cannàbica Vilaherba un escrit referent al mesurament
del còmput de distàncies contingut de l’article 5 de les ordenances.
El redactat de l’article 5 de l’ordenança, motiu de l’escrit presentat, i
del l’article 4 referent als criteris d’emplaçament (que descriu les
distàncies d’aplicació segons els criteris de l’article 5) és el següent:
Article 4. Criteris d’emplaçament
1. L’ús de clubs i Associacions de cànnabis, a efectes urbanístics i
ambientals, es considera una modalitat de l’ús sociocultural, pel
que es podrà implantar en els àmbits i/o locals en els que aquest
ordenança autoritza la implantació d’aquesta modalitat d’ús dins de
les zones en que el planejament general i derivat admet l’ús
sociocultural, i haurà de complir les condiciós tècniques exigibles a
aquest ús.
2. En tot cas, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a
menys de 175 metres de qualsevol sòl o edifici qualificat pel PGO
pels següents sistemes d’Equipaments:
– Sistema d’equipaments col·lectius (clau E): Només pels supòsits
d’usos previstos a la lletra a) de l’article 92 PGO (sanitariassitencial), així com aquells sòls assenyalats en el plànols annex
a aquesta ordenança en color vermell, donada la seva vocació
d’equipament de barri (preferentment sanitari-assistencial,
educatiu i/o esportiu).
– Sistema d’espais esportius (clau G)
– Sistema d’equipament educatiu (clau H)
En el plànol annex a la present ordenança figuren representats
gràficament aquests criteris d’emplaçament i distàncies relatius als
esmentats sistemes d’equipaments.

3. Així mateix, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus
en qualsevol dels llocs on està prohibit fumar (centres i galeries
comercials, instal·lacions esportives, etc).
4. Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquest
activitat de 350 metres.
Article 5. Còmput de distàncies i mesuraments
Per calcular les distàncies mínimes per a la implantació dels
establiments en la present ordenança entre si, es mesurarà el
recorregut més curt que va des del punt mig de les portes d’accés
principal a la via pública respectiva d’un i l’altre establiment.
Les distàncies mínimes per la implantació dels establiments
regulats en la present ordenança, entre aquest i els sistemes
d’equipaments especificats en l’article 4 de la present ordenança,
es calcularà des de qualsevol punt del perímetre exterior de l’àmbit
qualificat de Sistema d’Equipament considerat a tal efecte el
perímetre real i el perímetre teòric equidistant.
2. Contingut de l’escrit presentat i requeriment de la Comissió
Informativa de Territori i Espai Urbà.
L’escrit presentat considera que l’aplicació de dos criteris diferents;
un per la mesura de la distància entre dos establiments regulats per
l’ordenança, i un altre per mesurar la distància entre aquests i un
àmbit dels sistemes d’equipament (especificats a l’article 4), ha de
substituir-se per l’aplicació d’un únic criteri més simple d’aplicació.
En aquest sentit es proposa unificar el criteri a l’emprat per mesurar
la distància entre dos establiments, és a dir, la distància
corresponent al recorregut més curt que va des del punt mig de les
portes d’accés principal a la via pública respectiva d’un i l’altre
establiment.
Posteriorment, en data 9 de desembre de 2015, els membres de la
Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà van analitzar el
contingut de l’escrit presentat per les associacions abans referides.
Aquesta Comissió va requerir al servei d’Urbanisme l’elaboració
d’un informe tècnic amb la proposta de modificar l’article 5 de
l’ordenança sota la idea d’unificar el criteri de mesurament de les
distàncies (entre locals i entre aquests i equipaments).

3. Informe sobre el requeriment de la Comissió Informativa de
Territori i Espai Urbà.
El requeriment esmentat en el punt anterior pretén la unificació dels
criteris de mesurament entre establiments entre si i entre aquests i
els àmbits de sistemes d’equipament. Si bé els criteris emprats en
l’ordenança aprovada estan suficientment justificats és cert que la
unificació dels mateixos, tal com proposa el requeriment, afavoreix
una aplicació més simplificada de l’ordenança.
L’aplicació de l’únic criteri basat en el recorregut més curt entre dos
establiments o entre un establiment i un àmbit de sistema
d’equipaments evitarà possibles interpretacions dubtoses sobre el
punt d’aplicació del perímetre exterior de l’àmbit qualificat de
Sistema d’Equipament.
En aquest sentit, caldria suprimir les referències al perímetre real i
el perímetre teòric equidistant del redactat de l’article 5.
4. Proposta de redactat de l’article 5 de l’Ordenança Municipal
per a la regulació específica de les condicions tècniques i
d’emplaçament dels locals i associacions de cànnabis.
Atès l’explicat anteriorment, per tal de facilitar l’aplicació de la nova
ordenança es proposa un nou redactat de l’article 5 de l’Ordenança
Municipal per a la regulació específica de les condicions tècniques i
d’emplaçament dels locals i associacions de cànnabis que reguli el
criteri de separació d’establiments entre si i entre establiments i
àmbits de sistemes d’equipament:
Article 5. Còmput de distàncies i mesuraments
Per calcular les distàncies mínimes per a la implantació dels
establiments regulats en la present ordenança entre sí, es
mesurarà el recorregut més curt que va des del punt mig de les
portes d’accés principal a la via pública respectiva d’un i l’altre
establiment.
La distància mínima per la implantació dels establiments regulats
en la present ordenança, entre aquests i els sistemes
d’equipaments especificats en l’article 4 de la present ordenança,
es calcularà des de qualsevol punt del perímetre exterior de l’àmbit
qualificat de Sistema d’Equipament i es mesurarà el recorregut més

curt des d’aquest perímetre fins la porta d’accés principal a la via
pública de l’establiment que es vulgui implantar.”
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’article 60 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals, l’aprovació i la modificació de les ordenances s’efectuen
d’acord amb el que disposa la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(articles 178 i 179 del Text refós de la LMRLC, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril), així com seguint el procediment establert en dits
preceptes i en els articles 63, següents i concordants del referit Reglament.
Així, la modificació de l’ordenança s’ha d’ajustar al procediment següent:
a) Aprovació inicial del Ple.
b) Informació pública per un període de 30 dies, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva del Ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
(arts. 49 LBRL, 178.1 TRLMC, i 63 a 65 ROAS).
Caldrà trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de la
modificació de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta (arts. 56 LBRL,
145 TRLMC i 65.3 ROAS). S’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província i s’ha d’inserir, en tot cas, en el tauler d’anuncis de la Corporació i
anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP
en què s’hagi publicat el text modificat (arts. 70.2 LBRL i 66.1 ROAS).
Les ordenances aprovades, juntament amb els respectius acords d’aprovació
i/o modificació, poden ser consultats en qualsevol moment per tots els
ciutadans, dins el temps hàbil establert per a l’atenció al públic (art. 66.3
ROAS).
2. Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació i/o modificació de les
ordenances municipals, conforme a l’article 22.2 d) de la Llei de bases de
règim local i l’article 52.2 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
En aquest cas és suficient amb l’acord plenari per majoria simple, ja que
només requereix la majoria absoluta l’aprovació de les ordenances que formin

part dels plans i dels instruments d’ordenació urbanística, les ordenances
fiscals i el reglament orgànic de la corporació (art. 65.2 ROAS).
Per tot l’exposat, vista la proposta de modificació de l’article 5 de l’esmentada
ordenança, d’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, de
conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim local, i l’article 60 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i a proposta de la
Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, havent exercit prèviament les
funcions de Comissió d’estudi previstes a l’article 62 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 5 de l’Ordenança
municipal per a la regulació específica de les condicions tècniques i
d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis, en el sentit
d’unificar el criteri basat en el recorregut més curt entre dos establiments o
entre un establiment i un àmbit de sistema d’equipaments, d’acord amb
l’informe tècnic incorporat a l’expedient, quedant redactat de la següent
manera:
“Article 5.- Còmput de distàncies i mesuraments.
Per calcular les distàncies mínimes per a la implantació dels
establiments regulats en la present ordenança entre sí, es
mesurarà el recorregut més curt que va des del punt mig de les
portes d’accés principal a la via pública respectiva d’un i l’altre
establiment.
La distància mínima per a la implantació dels establiments
regulats en la present ordenança, entre aquests i els sistemes
d’equipaments especificats en l’article 4 de la present
ordenança, es calcularà des de qualsevol punt del perímetre
exterior de l’àmbit qualificat de Sistema d’Equipament i es
mesurarà el recorregut més curt des d’aquest perímetre fins a
la porta d’accés principal a la via pública de l’establiment que
es vulgui implantar.”
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de la
Corporació i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació

pública pel termini de trenta (30) dies hàbils, d’acord amb l’article 63.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny), durant el qual es podran presentar reclamacions i
al·legacions.
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la
darrera de les publicacions oficials abans esmentades.
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en el Servei
de Llicències i Disciplina de la Regidoria d’Urbanisme Obres i Habitatge,
ubicat al carrer Llanza, núm. 7, primer pis, 08800 de Vilanova i la Geltrú
(Barcelona).
TERCER. Disposar que en el supòsit que no es presentin reclamacions o
al·legacions, s’entendrà definitivament aprovada la present modificació
d’ordenança, un cop transcorregut el termini d’informació pública, sense cap
tràmit ulterior (art. 65.1 ROAS). En cas contrari, caldrà adoptar un acord
exprés pel Ple de l’Ajuntament, per aprovar-la definitivament.
Un cop aprovada definitivament, aquesta modificació d’ordenança es publicarà
de la forma següent:
a) Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així
com el text de la modificació d’ordenança.
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal
anteriorment esmentada.
QUART. Declarar que:
-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment de modificació de disposició
administrativa general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.

CINQUÈ. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos
corresponents.”

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un
total de 24 vots a favor (6 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de
C’s i 2 de SOM VNG).

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE
DELEGACIÓ EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES DE CONNEXIÓ A LA
XARXA PÚBLICA D’ABASTAMENT D’AIGUA I DE CLAVEGUERAM.
(EXP. 8/2016-SEC)
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldessa de 14 de gener de 2016, de
delegació a la Junta de Govern Local de l’atorgament de llicències de
connexió a la xarxa d’abastament d’aigua i de clavegueram, i que literalment
diu el següent:
“Antecedents de fet
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 22.06.2015 es deleguen a la Junta de
Govern Local les diferents potestats que en matèria de llicències atorga la
legislació, amb la finalitat de concentrar en l’esmentat òrgan corporatiu
l’exercici d’aquesta potestat d’intervenció.
Atès que a l’esmentat Decret no es van incloure els supòsits referits a
l’atorgament de permisos i llicències relatives a les connexions a les xarxes
privades d’abastament d’aigua i a les de sanejament.
Atès que resulta convenient continuar desenvolupant la línia de delegació en
aquesta matèria per unificar en la Junta de Govern Local l’exercici de la
potestat d’intervenció.
Fonaments de dret
- Articles 12 i 16 de l’Ordenança de les xarxes públiques de clavegueram.
- Article 38 del Reglament de Sanejament.
- Article 18 del Reglament d’Abastament d’Aigua.

- Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i amb l’article 33 del ROM i demés legislació complementària, en
aquest Municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, en
tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació esmentada i de conformitat amb allò que estableixen els articles 34
del ROM, 23.2 de la Llei de bases del règim local i demés preceptes
concordants,
RESOLC:
PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local l’atorgament de permisos i
llicències de connexions a les xarxes públiques d’aigua i de clavegueram.
SEGON. Les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de
Govern Local d’acord amb el que preveuen els articles 34 del ROM, 23.2 de la
Llei de bases del règim local i demés preceptes concordants, i en els termes i
dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància.
Els acords que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executius i
presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular
de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de
l’exercici de la delegació.
Durant els períodes de vacances de Nadal i estiu en què no hi hagi previstes
sessions ordinàries de la Junta de Govern, les competències a què fa
referència aquest Decret es consideraran automàticament avocades a favor
d’aquesta Alcaldia.
TERCER. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de l’Ajuntament i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’edictes
municipal.”
El Ple es dóna per assabentat.

6. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE
NOMENAMENT
DELS
MEMBRES
DE
LA
COMISSIÓ
INFORMATIVA ESPECIAL DEL POUM. (EXP. 9/2016-SEC)
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldessa de 14 de gener de 2016, de
nomenament dels membres de la Comissió Informativa Especial del POUM, i
que literalment diu el següent:
“Relació de fets
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 2015, pel qual
s’aprova la creació d’una Comissió Informativa de caràcter específic per donar
continuïtat a les actuacions encaminades a l’anàlisi, estudi i proposta
d’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la
Geltrú.
Atès que un cop determinat el nombre, denominació i composició de la
Comissió Informativa, l’alcaldessa, mitjançant Decret, ha de procedir al
nomenament dels seus membres, prèvia proposta efectuada per escrit per
cadascun dels grups polítics municipals, a través del seu portaveu, que tindrà
caràcter vinculant.
Vistes les propostes efectuades per cada grup municipal amb les persones
que hauran de formar part d’aquesta Comissió Informativa especial.
Fonaments de dret
Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Art. 125.c) del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals.
Per tot això,
RESOLC:
“PRIMER. Designar els representants de cada un dels grups polítics
municipals a la Comissió Informativa de caràcter específic per a l’elaboració
del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú, d’acord
amb el següent:


PRESIDENTA:
Sra. Neus Lloveras i Massana



VICE-PRESIDENT:
Sr. Gerard Llobet Sánchez (Grup Municipal Socialista)



VOCALS:
Sr. Joan Giribet de Sebastián (Grup Municipal de CiU)
Suplent: Sra. Glòria García Prieto

−

Sr. Joan Martorell i Masó (Grup Municipal Socialista)
Suplent: Sr. Juan Luis Ruiz López

−

Sra. Marta Jofra Sora (Grup Municipal de la CUP)
Suplent: Sr. Raimon Ràfols Florenciano

−

Sra. Queti Vinyals i Florenciano (Grup Municipal d’ERC)
Suplent: Sra. Adelaida Moya Taulés

−

Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal C’s)
Suplent: Sra. Carmen Reina Padilla

−

Sra. Déborah Zimmerman Mileguir (Grup Municipal de SOM VNG)
Suplent: Sr. Enver Aznar Méndez

−

Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP)


−

SECRETARI:
Sr. Tomás Bonilla Núñez

-

Suport administratiu:
Sra. Montserrat Pàrraga Castro

SEGON. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a les
persones interessades.”
El Ple es dóna per assabentat.
MOCIONS
Grup Municipal de la CUP
7.

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN INVENTARI DE CAMINS
MUNICIPAL.

Prèviament a la sessió del Ple, es van presentar unes transaccions a la moció
que van ser acceptades pel grup municipal de la CUP.
El text que es llegeix és el text amb la transacció:
La necessitat de realitzar un inventari dels camins comarcals és urgent, per tal
d’evitar o corregir les diferents usucapions i tancaments de camins públics que
s’estan produint per a usos privats i, també, per gestionar correctament el
trànsit en els camins d’accés al medi natural. Cal protegir també tot allò que va
associat a la xarxa de camins o al seu entorn immediat, com els marges de
camins i conreus, les mulasses, les fonts, els forns de calç, etc., ja que
conforma el paisatge i constitueix part del nostre patrimoni cultural i històric.
Per altra banda, els usos actuals dels camins per part de molta gent que els fa
servir, senderistes, passejants, ciclistes, corredores, i de moltes altres
activitats esportives i de lleure, aporten un valor afegit al pròpiament
patrimonial.
A la comarca del Garraf aproximadament un 20% dels camins són ramaders i
això representa un valor patrimonial extraordinari que cal preservar. En
aquest sentit és especialment destacable i coneguda l’existència de la
Carrerada, que unia la població de Vilanova i la Geltrú amb Sant Sadurní
d’Anoia i amb altres comarques a les quals es desplaçaven els ramats, fins
arribar a la Cerdanya. Es tracta de la primera carrerada referenciada a
Catalunya al segle XI en el cartulari de Poblet.
Atès que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns (article 222.1
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya); i que l’inventari ha de
comprendre els béns de domini públic, on s’especifiquen els “vials no urbans”
dintre dels béns subjectes a inventari (Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del patrimoni).
Atès que són els consells comarcals, d’acord amb els municipis afectats, els
que han d’elaborar un inventari dels camins (article 11.3 de la Llei 9/1995, de
27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural).
Atès que la Ley de vías pecuarias, en el seu article 5, obliga la Generalitat a
investigar la situació dels camins ramaders.
Atès que l’any 2004 el Consell comarcal va editar un inventari amb més de
300 vials i camins, que abastaven més de 470 km, però que no es va tramitar
la seva aprovació.
Atès que el gener de 2012, tres entitats, l’Agrupació per a la Protecció del
Medi Ambient (APMA), l’Agrupació Excursionista Talaia, l’Associació UNESCO

Garraf i el Centre d’Estudis Beguetans van presentar un escrit on, entre
d’altres coses, es demanava que es redactés un inventari de camins comarcal
que recollís tots els camins existents, inclosos els camins ramaders, senders i
corriols, tot seguint els criteris, prescripcions i manaments de la legislació
esmentada, i que tingui en compte el patrimoni natural, cultural i històric de la
comarca.
Atès que aquestes entitats han manifestat reiteradament l’interès en què
s’elabori un bon inventari de camins comarcal, en diverses reunions del
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Vilanova i la Geltrú, tal
com es pot veure en les actes d’aquest Consell, publicades a internet, de
dates:
• 12 de desembre de 2007
http://www.vilanova.cat/doc/doc_19602677_1.pdf
• 30 de gener de 2008 http://www.vilanova.cat/doc/doc_20118034_1.pdf
• 30 d’abril de 2008 http://www.vilanova.cat/doc/doc_36582518_1.pdf
Atès que a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 5 de maig de 2014 es
va aprovar una moció de GarrafCoopera i de la Plataforma en defensa de
l’Ortoll-Sant Gervasi, en pro de la conservació patrimonial i natural de l’OrtollSant Gervasi-Darró-La Millera i de la recuperació i neteja de la zona per a la
ciutadania, presentada per la CUP, ICV i PSC. Aquesta moció portava
implícits una sèrie de compromisos per part d’aquest ajuntament, entre els
quals hi havia el d’elaborar un inventari de camins comarcal exhaustiu que
recollís la totalitat dels camins existents, inclosos els camins ramaders,
senders i corriols.
Atès que la Diputació de Barcelona comunicà als ajuntaments, el mes de
setembre de 2012, que no realitzaria un Inventari comarcal, ja que abans calia
que cada municipi sol·licités a la Diputació l’elaboració del seu inventari
municipal, i seria posteriorment que estudiaria si donava suport per a fer un
document refós d’Inventari comarcal.
Atès que la Diputació de Barcelona sol·licità que fossin els ajuntaments els
interlocutors directes en l’elaboració dels inventaris municipals i no el Consell
Comarcal del Garraf.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent
ACORD
“PRIMER. Que es redacti un inventari de camins municipals, recollint tots els
camins, camins ramaders, senders i corriols, seguint els criteris de la
legislació, de forma coordinada amb els treballs ja iniciats per part del Consell

Comarcal, així com altres administracions implicades en la gestió del territori,
que permetin cercar els recursos necessaris i/o adherir-se a subvencions i
ajuts en aquest sentit.
SEGON. Que l’inventari de camins tingui com a finalitats principals la
preservació, difusió i dinamització del patrimoni natural, cultural i històric
associat als camins i la delimitació del patrimoni públic. Promoure un Pla
d’usos de camins; partint de la situació actual, assignant incompatibilitats, i
una proposta d’usos i regulació. Pel que fa a la preservació de patrimoni
associat a l’entorn immediat dels camins, hàbitats naturals, marges i conreus,
mulasses, fonts i forns de calç, etc., incloure aquests elements degudament
analitzats en els treballs de redacció del nou Pla Especial i de Catàleg del
Patrimoni Historicoartístic i Natural i dels estudis ambientals per a l’elaboració
del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
TERCER. Que es continuï treballant en el manteniment i millora de la
senyalització de camins principals, així com estudiar les fórmules de
senyalització dels elements patrimonials, promoure un Pla de conservació i
senyalització de camins com a treball posterior a l’inventari de Camins i cercar
recursos econòmics per a poder-ho realitzar. I que es continuï treballant per
garantir el manteniment dels camins, evitant l’asfaltat o cimentat d’aquells
camins no inclosos a la xarxa del pla de prevenció d’incendis i s’estudiï en el
marc de la possible regulació dels usos, els accessos de vehicles motoritzats.
QUART. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf, al Consorci
dels Colls Miralpeix-Costa del Garraf i al Consorci de Turisme del Garraf.”
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels
presents, amb un total de 24 vots a favor (6 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la
CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s i 2 de SOM VNG).
Grup Municipal d’ERC
8. MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES
IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA
CIVIL.
L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és
una iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de
recollir l’ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les
fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i

es facin les exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i
fiable.
A Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n’han obert en
total 3. Hi ha més de 4600 famílies que han donat d’alta el seu familiar al Cens
de Persones Desaparegudes de la Generalitat, tot i que aquestes xifres es
podrien duplicar atès que es calcula que més de la meitat de famílies no s’han
donat d’alta encara.
El juny de 2009 es va aprovar la Llei de Fosses Comunes, que no preveu cap
pla pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que
diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la
urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més
grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures comparatives
d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.
El departament de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona i la Fundació
Bosch i Gimpera van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació
d’un protocol rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar
les mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un
procés que ja s’estava fent a altres països del món que han patit conflictes
similars http://dom.cat/5br.
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de
Desaparicions Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta
iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va
aprovar una moció amb una àmplia majoria on el Parlament de Catalunya
recolzava la iniciativa del Banc d’ADN, la modificació de la Llei de Fosses i
l’actualització del mapa de fosses.
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d’ADN per als
familiars dels desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de
finançament pel projecte de micromecenatge a través de Verkami. Amb el
finançament rebut s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt
documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina
genètica per a la identificació de les persones desaparegudes.
Des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la
ciutadania i també les administracions han fet una notable tasca de divulgació
de la memòria històrica. És responsabilitat nostra que aquesta tasca continuï i
s’afavoreixin totes aquestes iniciatives a favor de la dignificació, divulgació i
difusió de la memòria històrica.
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent

ACORD
“PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú a la iniciativa del Banc d’ADN de la Universitat de Barcelona per a la
identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, així com a
d’altres iniciatives que s’endeguin a Catalunya amb aquest mateix objectiu.
SEGON. Difondre el projecte del Banc d’ADN, així com d’altres iniciatives que
afavoreixin la identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, a
la ciutadania, mitjançant les següents mesures:
-

-

Organització de conferències informatives per fer difusió del material
audiovisual i del Banc d’ADN.
Formació i informació als treballadors i treballadores responsables de
l’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal
que puguin informar d’aquestes iniciatives. Facilitant així que els
familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha
de servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un
futur es puguin exhumar.
Inserció d’informació d’aquesta iniciativa en els diferents elements
comunicacionals i informatius locals (bàner al web, circulars i/o
butlletins informatius...)
Enviament d’una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de
tot el municipi i, en especial, a les que fomentin la divulgació i la
memòria històrica.

TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals
del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les
Desaparicions Forçades del període 1936-1977.”
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total
de 24 vots a favor (6 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s i
2 de SOM VNG).
9. MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ANY CASAS.
Enguany, a Catalunya celebrarem l’Any Ramon Casas i Carbó, pels 150 anys
del naixement de l’artista que ha fet a principis de gener. Casas és un dels
pintors més emblemàtics de l’impressionisme i, alhora, un dels impulsors del

moviment artístic del Modernisme català. La seva obra és ben coneguda i
reflecteix l’impuls de renovació de la pintura catalana de finals del segle XIX.
La celebració d’aquestes efemèrides és una bona oportunitat per donar a
conèixer la nostra ciutat i el patrimoni que tenim. És per això que a proposta
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aquest Ple
de l’Ajuntament aprova el següent
ACORD
“PRIMER. Afegir-nos com a ciutat als actes que s’organitzin dins l’Any Ramon
Casas.
SEGON. Que el Museu Víctor Balaguer, com a membre de la Xarxa de
Museus d’Art de Catalunya, tingui un paper actiu en la celebració d’aquesta
efemèride per donar a conèixer la seva col·lecció.
TERCER. Comunicar aquest acord a la comissària nacional de l’Any Casas i
al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.”
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total
de 24 vots a favor (6 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s i
2 de SOM VNG).
Grup Municipal de C’s
10. MOCIÓ RELATIVA AL PROTOCOL EDUCATIU CONTRA LA
TRANSFÒBIA I ASSETJAMENT ESCOLAR PER IDENTITAT DE
GÈNERE.
(Es retira aquesta moció de l’ordre del dia)
Exposición de hechos
El día 27 de mayo de 2010 se aprobó en el Parlament de Catalunya la Ley
14/2010, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia.
El día 10 de octubre de 2014 se aprobó en el Parlament de Catalunya la Ley
11/2014, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la
transfobia.

El día 22 de julio de 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley
8/2015, para la protección a la infancia y a la adolescencia. Esta Ley, junto a
la Convención de los derechos de los niños de Naciones Unidas, reconoce
que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y
considerado en todas las acciones y decisiones que le conciernan.
Esta última expone, además, que se tenga en cuenta la preservación de la
identidad, la cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual, en
definitiva, el libre desarrollo de su personalidad. Éste último punto, además,
recogido también en el artículo 10 de la Constitución Española.
Estas tres leyes intentan responder a las necesidades de un sector importante
de la población, y por las que la mayoría de grupos parlamentarios llegaron a
un acuerdo para poder dar solución a las necesidades que en gran parte estas
leyes recogen.
Y decimos intentan, porque a fecha de hoy, tanto la Ley 14/2010 como la Ley
11/2014, ambas autonómicas, carecen de disposiciones reglamentarias para
poder hacerlas efectivas y como consecuencia de esta dejadez, tenemos que
asistir a episodios de acoso escolar como el ocurrido el pasado 24 de
diciembre, donde Alan, menor transexual, tras el acoso continuado sufrido en
varios centros educativos donde estudió, acabó quitándose la vida.
Es por eso, por la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante
estos casos, presentamos el borrador de un protocolo, que intenta facilitar la
labor que en este sentido consideramos debe realizar tanto la Concejalía de
Educación, la Concejalía de Igualdad, como la Conselleria d’Ensenyament. Un
protocolo que queremos dejar abierto a entidades, centros educativos,
AMPAS, partidos políticos y a la ciudadanía en general.
ACUERDO
“PRIMERO. Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a que desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo
sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género.
SEGUNDO. Instar a la Generalitat de Catalunya a que desarrolle
reglamentariamente las leyes 14/2010 y 11/2014, aprobadas en el Parlament
de Catalunya, y que destine en el siguiente ejercicio presupuestario una
partida con recursos suficientes para que puedan desarrollarse de manera
efectiva.
TERCERO. Que en el Consejo Escolar Municipal se presente la propuesta de
protocolo que les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y

enriquecida para que lo tenga en cuenta la Comisión de Igualdad y Educación,
para poder implantarlo en la ciudad Vilanova i la Geltrú, para posteriormente
elevarlo al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
CUARTO. Dar traslado de estos acuerdos a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya y al Consell Escolar de Catalunya.”
PROTOCOLO DE ACTUACION SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO ANTE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE CATALUÑA
Introducción
La identidad de género se establece a través de la experiencia íntima del propio
género, incluyendo la vivencia del propio cuerpo y sexualidad así como la práctica
social con el sexo sentido, en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras
pautas de comportamiento.
La transexualidad, considerada como un rechazo al sexo asignado al nacer, ha sido
ampliamente estudiada ya por la medicina y por la psicología. Se trata de una
realidad social que requiere una respuesta del legislador, para que la inicial
asignación registral del sexo y el nombre propio puedan ser modificadas, con la
finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las
personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo con el que
inicialmente fueron inscritas.
La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad humana,
aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad
a nivel social, debido al desconocimiento se enfrentan a obstáculos para su
participación social que conectan con un sistema de creencias que perpetúan la
discriminación. En este sentido el ámbito educativo es el lugar idóneo para integrar
esa diversidad, estableciéndose como un recurso transformador e imprescindible en
la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.
La manifestación de disconformidad con el género asignado al nacer puede suponer,
en la infancia y juventud, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar
problemas de integración o rechazo social, que en el ámbito educativo pueden
desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión
negativa en el futuro personal y profesional. Esta circunstancia puede vivirse con
normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y
rechazo del propio cuerpo. Las dificultades a las que pueden enfrentarse estos niños
y adolescentes aconsejan desarrollar actuaciones que permitan anticipar una
respuesta en el ámbito educativo, contando con sus familiares y su entorno, para
conseguir su plena integración social, y evitar situaciones de rechazo, discriminación
o transfobia.

Los niños y adolescentes transexuales son invisibles para sus centros educativos que
carecen de protocolos para hacer los centros libres de discriminación, y todo lo que
es invisible es más vulnerable a la exclusión y la discriminación.
Hay que ser conscientes que queda una larga lucha para lograr eliminar el estigma y
la discriminación que sufren los niños y adolescentes transexuales y para lograr que
las leyes incluyan su realidad. Leyes que respeten su identidad de género y ayuden a
evitar las consecuencias de la transfobia que en este momento experimentan. De
momento solo podemos acudir en nuestro país al art.10 de la Constitución, y a la
primacía del interés superior de los menores consagrado en la Ley Orgánica 1/1996,
de protección jurídica del menor, modificada recientemente por la Ley Orgánica
8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia y por la
ley 26/2015 de protección a la infancia y la adolescencia. En Cataluña, además, estos
derechos se recogen en la Ley 11/2014, por los derechos de lesbianas, gays,
bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, bifobia y la
transfobia, que a día de hoy, carece de reglamento para su aplicación efectiva y en
lo que se refiere a los derechos en la infancia y adolescencia, en la ley 14/2010
también sin desarrollo reglamentario.
Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones
proporcionando información y formación a la comunidad educativa, favoreciendo el
aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a la diferencia, en la
tolerancia a la diversidad sexual y de género.
Principios generales de actuación
Con el fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de expresar
la propia identidad del alumnado en el ámbito del sistema educativo, y de acuerdo
con la Ley 8/2015 de 22 de Julio de 2015, para la protección del menor, por la no
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos
de los mismos, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios
generales de actuación:
a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los
proyectos educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde
el principio general de la tolerancia, la libertad y a los derechos de identidad de
género del alumnado, así como para la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.
b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos,
en general, se orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de
acoso, agresión o discriminación por motivos de identidad de género o de
orientación sexual.
c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la
prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad
con la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan
discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquier orientación sexual o identidad de género.
d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración
del alumnado no conforme con su género asignado al nacer, y para evitar

cualquier forma de exclusión social o manifestación de violencia, acoso u
hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la
protección y el respeto debido a su identidad de género.
Objeto
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y
pautas de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de
edad no conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su
personalidad y la no discriminación por motivos de su identidad sexual, así como
facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y
asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.
Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para
prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o
violencia de género, ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de
género, incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus
necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas.
Identificación y Comunicación
1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la
alumna, o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género
que no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente
trasladará esta información al Equipo Docente y al Equipo de Orientación Educativa,
Departamento de Orientación, o al profesional de la orientación educativa en los
centros docentes, según proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades
educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias para
asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración en el centro
docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre o sus
representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. En este proceso se
podrán aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de
adopción de medidas específicas en relación con la identidad de género del alumno o
la alumna.
2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del
centro, observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y
prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad de género no
coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del
centro. Este propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el
profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación
educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos
existentes en el ámbito educativo y externos al mismo. El objeto de tales reuniones
es la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las necesidades del menor y
determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro, con el consentimiento
expreso de la familia o representantes legales del alumno o alumna.
3. Realizada la identificación de las necesidades de este alumnado, desde la tutoría,
junto con el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el

profesional de la orientación educativa, trasladará esta información a la dirección del
centro e informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la
misma y se asesorará a los mismos sobre los recursos propios del sistema de salud
correspondiente. En el caso que la familia o representantes legales decidieran hacer
uso de estos recursos, se acompañará el informe correspondiente elaborado por el
Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la
orientación educativa.
4. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o
alumna transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a
desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a
su identidad sexual y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las
entrevistas e informaciones aportadas.
Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro
Teniendo siempre presente el interés del alumnado y la necesidad de garantizar su
igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, y en la Ley 26/2015 de 28 de
Julio y de acuerdo con el padre, la madre o los representantes legales, en caso de
tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las
siguientes medidas:
1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por
el nombre elegido, nombre que utilizará libremente en los documentos de su
propia elaboración.
2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase,
boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante, composición de
grupos, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el que se
siente identificado el alumno o alumna. Todo ello sin perjuicio de que en el
expediente oficial del alumno o alumna, y hasta tanto éste no sea modificado
legalmente, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales.
3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el
alumno o alumna se sientan identificados. Si en el centro existe la obligatoriedad
de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del
alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de
género manifestada.
4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación, se
evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna
ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en
consideración el género con el que el alumno o alumna se siente identificado,
respetando su elección cuando la confección siga criterios de voluntariedad del
alumnado.
5. Se garantizará que el alumnado tenga acceso a los aseos y vestuarios que le
corresponda de acuerdo con su identidad de género.
6. Se promoverán actividades dirigidas a las familias para informar y sensibilizar
sobre la vulnerabilidad, discriminación y la necesidad de adquirir nuevas
habilidades para facilitar la participación del alumnado y sus familias en la vida
escolar.

7. Se realizarán actividades en el centro escolar para sensibilizar al alumnado y el
profesorado sobre las necesidades de la infancia y juventud transexual.
Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de
discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por
identidad de género.
1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del
centro, para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión,
agresión, hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o
maltrato infantil que pudieran producirse, especialmente cuando esté presente
una componente sexual, homófoba o de identidad de género.
2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o
sospechas de una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato
infantil por identidad de género sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación
de comunicarlo al profesorado, al tutor o tutora, a la persona responsable de la
orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier caso siempre se
informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo
directivo, que deberá elaborar un informe con la actuación del centro.
3. En todos los casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el
entorno familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte
alguno de los indicadores de maltrato infantil, así como cuando se estime que
pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de género, la dirección del
centro docente procederá a las actuaciones pertinentes de acuerdo a lo
establecido en el art. 8 de la Ley 14/2010 de 27 de mayo de los derechos y las
oportunidades en la infancia y la adolescencia.
Coordinación entre Administraciones e Instituciones
La Administración Autonómica, a través de la Consejería competente en materia de
menores, ejercerá las funciones de control y coordinación de Entidades Públicas y
privadas que realicen actuaciones en el ámbito de la Ley 14/2010 de 27 de mayo, de
los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia. Igualmente fomentará
actuaciones de cooperación con los ayuntamientos y otras instituciones públicas y
con organizaciones y entidades privadas relacionadas con la protección de los
derechos de identidad de género, así como con fundaciones, asociaciones,
federaciones y confederaciones de LGTB, en materia de asesoramiento y apoyo al
alumnado transexual, a sus familias o representantes legales y la comunidad
educativa.

Després del debat corresponent, el grup municipal de C’s decideix retirar la
moció.
Grup Municipal de SOM VNG
11. MOCIÓ PER DECLARAR VILANOVA I LA GELTRÚ CIUTAT
PROMOTORA DE LA RENDA BÀSICA.

El text que es llegeix i que posteriorment es vota és un text transaccionat:
Són moltes les veus que al llarg del temps han defensat la idea d’un model
social més just i equilibrat en el que totes les persones puguin desenvoluparse en igualtat de condicions.
Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d’opcions i propostes per
realitzar accions de repartiment de la riquesa dins de l’escenari social i polític
actual. D’entre totes aquestes opcions n’hi ha una que destaca i que ha estat
avalada per diferents personalitats de referència del món acadèmic, polític i
social: la Renda Bàsica.
Nosaltres, com a grup municipal, centrem la nostra atenció en aquesta: la
Renda Bàsica és un ingrés pagat per l’Estat, com a dret de la ciutadania, a
cada membre de ple dret o resident de la societat. En poques paraules, una
renda bàsica és una assignació monetària pública incondicional a tota la
població. Tot i així, hi ha moltes definicions sobre renda bàsica i, el que és
més important, moltes interpretacions i visions diferents.
Una Renda Bàsica pot finançar-se de diferents formes. En realitat hi ha hagut
diferents propostes de finançament durant els darrers deu anys. Les propostes
poden variar substancialment en funció de la quantitat i del tipus de renda que
es proposi.
A Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de Renda Bàsica
desenvolupada pel catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona, Jordi
Arcarons; el professor d’Economia i Empresa, Daniel Raventós, i l’economista
i professor de l’Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Lluís
Torrens.
Dit això, ens reafirmem en el plantejament que la renda bàsica és un primer
pas cap a un model social més just i sostenible i cap a una forma d’entendre la
societat des d’una perspectiva comunitària i integradora.
Defensem la Renda Bàsica perquè aporta solucions reals a moltes de les
realitats socials que patim actualment:
•

Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions
laborals dignes.

•

Permet donar reconeixement a les persones que no treballen dins del
món laboral, però sí que ho fan en l’àmbit familiar o domèstic.

•

Permet que els i les estudiants puguin gaudir d’unes condicions dignes
mentre desenvolupen les seves capacitats.

•

Permet fer front de forma més eficaç i integradora que les actuals
prestacions a les situacions de pobresa.

És per això que aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent
ACORD
“PRIMER. Declarar Vilanova i la Geltrú “Ciutat Promotora de la Renda Bàsica”.
SEGON. Requerir a la Generalitat i al Govern de l’Estat espanyol la promoció,
estudi i difusió del concepte de Renda Bàsica.
TERCER. Requerir a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat
espanyol la realització d’un estudi de viabilitat i aplicació sobre els diferents
conceptes de Renda Bàsica.
QUART. Requerir a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol
l’inici dels tràmits corresponents per a l’aplicació de la Renda Bàsica com a
garantia contra la pobresa i com a dret social fonamental de la ciutadania.
CINQUÈ. Promoure el concepte de la Renda Bàsica entre el veïnat del nostre
municipi.
SISÈ. Obrir espais de debat i discussió, tallers i xerrades sobre Renda Bàsica
a Vilanova i la Geltrú.
SETÈ. Convidar a participar a la ciutat a personalitats del món acadèmic i
l’acció social per realitzar conferències i debats sobre la Renta Bàsica.
VUITÈ. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Garraf, a la
Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.”
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM
VNG (2) = 22 vots
Abstencions: C’s = 2 vots

12. MOCIÓ DE CONDEMNA A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM
D’ANUL·LAR LA SENTÈNCIA EXCULPATÒRIA DE L’AUDIÈNCIA
PELS FETS DE 15 DE JULIOL DE 2011.
Es retira aquesta moció.
13. PREGUNTA GRUP MUNICIPAL DE C’S
- Sobre los protocolos de atención de la OAC para las personas con
discapacidad visual y auditiva.
14. PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DE LA CUP
- Sobre el contracte de manteniment d’instal·lacions esportives.
- Sobre Rodalies RENFE i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
15. PREGUNTES GRUP MUNICIPAL D’ERC
- Sobre els robatoris a les escoles municipals.
- Sobre l’auditoria del deute.
16. PREGUNTES GRUP MUNICIPAL SOM VNG
- Quines gestions ha dut a terme l’ajuntament per complir l’acord tercer
de la “Moció per dinamitzar l’activitat del Port de Vilanova i la Geltrú com
un dels motors de creixement econòmic de la ciutat” des de l’aprovació
per unanimitat de dita moció?
“TERCER. Recuperar, durant el primer trimestre del 2016, el Consell
Assessor del Port de Vilanova i la Geltrú, amb representació de la ciutat i de
l’empresa pública Ports de la Generalitat, com a ens de participació en el
procés de presa de decisions que afectin al nostre port.”
- Pregunta relativa a la manca de resposta i de traspàs d’informació a
una consulta del Grup Municipal Som VNG respecte als pressupostos
municipals de 2010 a 2014, realitzada el 17 de novembre de 2015 i
registrada com ENTRADAEXT 2015031381.

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19:35 hores, de
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari
general.

