
 

 

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-la-geltru-03-02-2014/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2014 

 
 

Acta núm. 2 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:10 hores del dia 3 de febrer de 2014, 
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) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN   (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 



 

 

 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 

 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

   1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 
del Ple de l’Ajuntament de 7 de febrer de 2013. (0:00) 

    2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament de 4 de març de 2013.  (0:00) 

    3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament de 13 de gener de 2014.  (0:00) 

  
 DICTÀMENS: 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
    4. Aprovació, si escau, de la modificació del funcionament de les 

Assemblees Municipals Obertes de Vilanova i la Geltrú.  (0:00) 
    5. Ratificació de l’acord de JGL de 14.01.2014, d’aprovació del conveni de 

cessió del Casal d’Avis de la Fundació Pinnae a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. (0:05) 

 
 Hisenda 
 
    6. Proposta de cancel·lació deute de PIVSAM per compra de sòl municipal.  

(0:18) 
    7. Aprovació, si escau, de les tarifes dels serveis funeraris per a l’any 2014.  

(0:22) 
  
 
 



 

 

 Recursos Humans i Organització Interna 
 
    8. Ratificació, si escau, del Decret 000391/2013-RH, de declaració de servei 

públic essencial de l’EMAID, relatiu a la jornada de treball d’un professor.  
(0:29) 

    9. Ratificació, si escau, del Decret 000394/2013-RH, de declaració de servei 
públic essencial de l’EMAID, relatiu a la jornada de treball d’un professor.  
(0:29) 

 
 Joventut 
 
  10. Aprovació de l’atorgament de subvenció extraordinària a la Confraria de 

Pescadors.  (0:30) 
  11. Aprovació de l’atorgament de subvenció extraordinària a l’entitat EPSEVG 

RACING.  (0:31) 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Comunicació i Premsa 
 
  12. Aprovació, si escau, del conveni que regula l’encàrrec de gestió del 

desenvolupament i manteniment de l’aplicatiu per a plataformes digitals 
l’APP “Vilanova+”.  (0:38) 

 
 Cultura 
 
  13. Ratificació de l’acord de JGL de 21.01.2014, d’aprovació del conveni amb 

l’ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS per a l’any 2014.  (0:38) 
  14. Aprovació inicial, si escau, del Reglament de funcionament de la Xarxa de 

Biblioteques Públiques de Vilanova i la Geltrú.  (0:38) 
   
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
  15. Ratificació de l'acord de JGL de 14.01.2014, d'aprovació de l'augment de 

les tarifes del servei d'autotaxi per al 2014.  (0:41) 
 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
  16. Aprovació definitiva, si escau, del Pla de Millora Urbana del Polígon 

d’Actuació PA-6 (Portal del Nin) redactat per l’arquitecte Òscar Valverde 
Moliné (Taller-Tres Arquitectura,SLP) per encàrrec d’aquest ajuntament.  
(0:43) 



 

 

  
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 
 Alcaldia 
 
 17. Ratificació del Decret de canvi de sessió ordinària del Ple del mes de 

març.  (0:45) 
 
 Cultura 
 
 18. Ratificació de l’acord de la JGL de 28.01.2014, d’aprovació del conveni 

amb la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL 2014.  (0:46) 
 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
 19. Aprovació definitiva, si escau, de l’Estudi de Detall de l’atorgament de la 

concessió administrativa per a l’explotació de tres superfícies al Trajo de 
Garbí del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per ONA BEACH CLUB, 
SL.  (0:47) 

 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 Hisenda 
  
 20. Donar compte d’expedients de modificació del Pressupost 2013, aprovats 

per Decret.  (1:32) 
 21. Donar compte de l’informe Llei morositat 4t. Trimestre 2013.  (1:32) 
 
 Recursos Humans 
 
  22. Donar compte de l’acord de JGL de 7.01.2014, pel qual es concedeix la 

compatibilitat a un agent de la Policia local.  (1:32) 
 
 MOCIONS 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
  23. Moció per garantir la viabilitat de l’Escola Municipal de Música Mestre 

Montserrat.  (1:40) 
  24. Moció per a la reposició de l’arbrat de la ciutat.  (2:01) 
  25. Moció per impulsar l’activitat econòmica a Vilanova i la Geltrú.  (2:10) 
   
 
 



 

 

 Grup Municipal del PSC 
 
  26. Moció de rebuig de l’increment del preu del transport públic.  (2:33) 
  27. Moció per un Pla de xoc 2014 contra l’atur juvenil a Vilanova i la Geltrú.  

(2:50) 
  28. Moció contra la reforma de la Llei orgànica 2/10, de salut sexual i 

reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs.  (3:13) 
 
 Grup Municipal de la CUP 
 
  29. Moció per la reducció de les indemnitzacions que reben els secretaris de 

les societats, organismes autònoms i entitats públiques empresarials 
municipals.  (1:36) 

  30. Moció de suport al programari lliure en l’àmbit de les TIC.  (3:26) 
 
 URGÈNCIES 

 
 Moció d’urgència de la CUP, amb el suport de CiU, en defensa de la 

immersió lingüística davant els atacs judicials.  (3:36) 
 Moció d’urgència de la CUP en relació amb l’operació policial contra el 

centre social Can Vies i la detenció de 6 joves antifeixistes.  (3:52) 
 

 
 PREGUNTES 
 
  31. Preguntes del grup municipal del PSC: (4:12) 
 
 - Sobre les escoles municipals. 
 - Sobre el Banc d’aliments. 
 
 PRECS  (4:19) 

 
 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 7 
DE FEBRER DE 2013. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 

   2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 4 DE 
MARÇ DE 2013. 



 

 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
   3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 13 DE 
GENER DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
 DICTÀMENS: 
 

   4. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LES ASSEMBLEES 
MUNICIPALS OBERTES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Identificació dels fets 
 
Atès que el Ple municipal del dia 20 de maig de 2013 va aprovar la moció 
presentada pel grup municipal CUP sobre la celebració d’assemblees 
municipals obertes. 
 
Atès que el Ple municipal del dia 29 de juliol de 2013 va aprovar el 
funcionament, organització i convocatòria de les assemblees municipals 
obertes. 
 
Atès que el dia 16 de novembre de 2013 es  va celebrar la primera AMO. 
 
Atès que la Comissió creada per les assemblees municipals obertes, en el 
marc de la normativa actual, vistes les valoracions dels assistents i dels 
ponents a la primera assemblea, ha fet una proposta de millora del 
funcionament de les sessions. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Convocar la segona Assemblea Municipal Oberta per al dia 5 d’abril 
de 2014 a les 18 hores.  
 



 

 

SEGON. Modificar el funcionament i l’organització de les assembles 
municipals obertes: 

a) Les assembles municipals obertes s’estructuraran entorn el debat sobre 
ponències que es presentaran prèviament. S’acceptaran ponències amb 
propostes per votar sobre qualsevol tema d’abast municipal i d’interès 
general fins a 30 dies abans de la data fixada. Les ponències amb 
propostes no podran excedir de 2 DIN A4. Només s’acceptarà una 
ponència per persona o entitat a cada assemblea municipal oberta .  

 
b) Es crearà una comissió per cada Assemblea municipal oberta, formada pel 

Defensor de la Ciutadania, el departament de Participació Ciutadana i un 
ciutadà/ana escollit per sorteig prèvia presentació de la seva candidatura. 
Aquesta Comissió serà l’encarregada d’agrupar ponències sobre el mateix 
tema i per filtrar les ponències que no respectin la Declaració Universal 
dels Drets Humans, no s’ajustin a la temàtica municipal ni presentin 
propostes o siguin merament personalistes, tot justificant-ho i comunicant-
ho a qui l’hagués presentat per tal que pugui esmenar-la si ho desitja. El 
període d’esmenes s’haurà de resoldre amb un temps màxim de 7 dies des 
que es tanca el termini de presentació de propostes. Les ponències-
propostes acceptades seguiran l’ordre que sorgeixi d’un sorteig imparcial i 
es difondran amb tres setmanes d’antelació a la web municipal per a 
coneixement de la ciutadania. 

 
c) Les ponències-propostes acceptades que excedeixen de les 5 ponències 

sorgides del sorteig, quedaran en reserva per si sobra temps en 
l’assemblea i, si no és possible debatre-les, passaran automàticament a la 
següent assemblea. 

 
d) L’assemblea municipal oberta tindrà una durada màxima de 125 minuts i 

això fa que el temps s’hagi de repartir entre les diferents ponències-
propostes, que serà un màxim de 5 (més les de reserva per si un cop 
tractades sobrés temps). Es donarà un temps màxim per a la lectura o 
exposició de la ponència de 5 minuts, un temps màxim de 15 minuts per 
intervencions i finalment es votarà cada proposta. Les votacions seran a 
mà alçada.  Podran votar els majors de 16 anys, empadronats a Vilanova i 
la Geltrú i degudament acreditats. 

 
e) L’informe de l’assemblea municipal oberta, confeccionat pel Departament 

de Participació Ciutadana i de la mà del Defensor de la Ciutadania, es 
traslladarà a la Comissió Informativa corresponent per al seu debat i per 
elevar a Ple aquells acords que es creguin convenients. També es 
publicarà a la web, a l’apartat Participació Ciutadana i del Defensor de la 
Ciutadania. 

 



 

 

f) El Ple municipal podrà tramitar com correspongui les propostes aprovades 
a l’assemblea municipal oberta per donar-li validesa legal. 

 
g) El Defensor de la Ciutadania portarà el seguiment i control de l’aprovació o 

no per part del Ple de les propostes acordades a l’Assemblea municipal 
oberta i de la seva execució real que correspongui. Aquest seguiment es 
farà anualment al Ple de presentació de la Memòria del Defensor de la 
Ciutadania. Totes les propostes acordades a l’Assemblea municipal oberta, 
tant les aprovades com les rebutjades pel Ple, es faran constar de manera 
notòria a l’apartat web del departament de Participació Ciutadana i del 
Defensor de la Ciutadania, amb indicació de les votacions i motivacions 
dels diferents grups municipals.” 

 
h) Es faran un màxim de 3 assemblees municipals obertes l’any i un mínim de 

2. 
 
i) Les assemblees municipals obertes es realitzaran en aquells espais o 

equipaments públics que garanteixin la reunió del màxim nombre de 
vilanovins i vilanovines. 

 
j) La comissió informativa de Serveis a les Persones podrà introduir canvis 

en el funcionament i organització de les Assemblees municipals obertes 
que aquí s’estableix, a fi i efecte de fomentar la participació i implicació de 
la ciutadania, millorar el debat, agilitat i organització de les mateixes.  

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

   5. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 
JGL DE 14.01.2014, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ 
DEL CASAL D’AVIS DE LA FUNDACIÓ PINNAE A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local del dia 14 de gener de 2014 va prendre 
l’acord d’aprovar el conveni de cessió del Casal d’Avis de la Fundació Pinnae a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 



 

 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de gener de 2014, que 
diu literalment el següent: 
 
“Atès que la Fundació Pinnae, és la propietària del local destinat a Casal d’Avis 
ubicat a la plaça d’Enric Cristòfor Ricart, número 3. 
 
Atès que el 17% de la població d’aquesta ciutat són persones grans i que 
actualment 400 d’aquestes persones fan ús d’aquest Casal d’avis. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú entén que la vellesa forma part 
d’un procés social que succeeix en un context de relacions personals, en un 
entorn físic i en el marc d’una història comunitària compartida.  
 
Atès que l’envelliment actiu i el seu correcte desenvolupament és un dels 
objectius prioritaris del PAM 2011-2015. 
 
Atès que un dels compromisos del PAM és potenciar que la gent gran disposi 
de més espais i equipaments.  
 
Atès que la Fundació Pinnae va proposar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
un preacord per a la cessió de l’esmentat equipament, pel seu interès de 
continuar l’atenció del col·lectiu de gent gran. 
 
Atès que l’esmentat preacord es va aprovar en Junta de Govern Local de 6 
d’agost de 2013. 
 
La Junta de Govern Local de la corporació acorda: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  Aprovar el  conveni de cessió del casal d’avis de la Fundació Pinnae 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.  Les despeses ordinàries derivades d’aquesta cessió aniran a càrrec 
de les aplicacions de despeses següents del vigent Pressupost municipal: 
 

Concepte Import 
màxim 

Aplicació pressupostària 

   Neteja local 13.776,91 06,924,2279902   (12.500)  
06,924,2279901      (1.776,91) 

Altres despeses 
 

50.000,00 06,924,2279900 



 

 

 

TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
a la formalització de l’esmentat conveni. 
 
QUART.  Ratificar el present acord al proper Ple.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (3) i CUP (3) = 15 vots 
  Abstencions: PSC (8) i ICV (2) = 10 vots 
 

 
6. SERVEIS A LES PERSONES. PROPOSTA DE CANCEL·LACIÓ 

DEUTE DE PIVSAM PER COMPRA DE SÒL MUNICIPAL. 
 

D’acord amb l’Informe d’Intervenció, que serveix com a antecedent de la 
present proposta i que es transcriu tot seguit: 
 
“1. En data 29 de maig de 2007 la Junta de Govern Local va prendre l’acord 
de procedir a l’alienació directa de la parcel·la ImB-07 del Sector Torrent de 
Santa Magdalena a favor de la societat municipal PIVSAM per un import de 
5.042.000 euros, per tal de construir unes naus industrials. 
 
Segons la clàusula quarta del Plec regulador de les condicions de construcció 
i explotació de les naus que figura en el mateix acord, les condicions de 
pagament eren: 
 
 - Atorgament de l’escriptura: 2.560.000 euros 
          - Resta: A mesura que es produeixin les cessions dels locals i com a 

data màxima d’abonament es fixava el 31 de desembre de 
2010. 

 
2. En data 7 de març del 2008 es va atorgar l’escriptura pública. El 
desglossament de l’import de la venda i del primer pagament va ser: 
 
 Import parcel·la:  2.986.429,18 
 Quota urbanística: 1.360.122,54 
 Total: 4.346.551,72 
 IVA: 695.448,28 
 Total (IVA inclòs): 5.042.000,00 
 
 Primer pagament a compte: 
 Import: 1.864.551,72 
 IVA total:  695.448,28 



 

 

 Total:  2.560.000,00 
 Pendent d’ingressar: 2.482.000,00 
 
3. Així mateix, el 3 de desembre de 2007 el Ple municipal, constituït com a 
Junta general extraordinària de la societat PIVSAM, va aprovar la compra de 
la parcel·la esmentada pel preu estipulat i va autoritzar la contractació d’un 
préstec hipotecari per a l’adquisició del solar i per a la futura construcció de les 
naus amb l’entitat Banc de Sabadell per un import màxim de 13.114.145 
euros. 
 
4. La Junta de Govern Local, en sessió del 16 de novembre de 2010, va 
prendre l’acord de modificar la data de pagament final del preu de venda per 
part de PIVSAM, establint-se la data màxima de 31 de desembre 2013. 
 
5. De resultes de la crisi immobiliària general, el desembre del 2011 PIVSAM 
va aprovar un pla de viabilitat per tal de donar continuïtat a l’empresa. Aquest 
pla es basava en la reducció de despeses i en la millora dels ingressos, 
bàsicament dels productes immobiliaris i per nous encàrrecs municipals. Atès 
que l’evolució del mercat no ha estat l’esperada, els comptes de la societat 
preveien unes pèrdues considerables que feien perillar els fons propis de la 
societat, per la qual cosa amb l’objectiu de restablir l’equilibri econòmic de 
l’empresa es van establir una sèrie de mesures, entre les qual figurava una 
aportació extraordinària de l’Ajuntament per un import de 310.000 euros que 
es va aprovar per acord de Ple del 4 de febrer de 2013. L’esmentada 
aportació es va formalitzar amb càrrec al deute reconegut pendent per 
alienació del sòl municipal. Per altra banda PIVSAM va efectuar un pagament 
de 335.330,03 euros com acompte del deute pel mateix concepte. Aquest 
pagament es va realitzar per compensació de factures de PIVSAM girades a 
l’Ajuntament, aprovades i exigibles, pendents de pagament. 
 
6. La Junta general de PIVSAM de 7 de maig de 2013 va aprovar la venda de 
31 naus del polígon Torrent de Santa Magdalena a l’empresa Solvia, del grup 
Banc Sabadell, per un import de taxació de 7.770.389,42 euros. Amb aquest 
import es saldava la hipoteca que gravava les esmentades naus. La Junta de 
Govern Local, en sessió del 25 de juny de 2013, va donar la conformitat a la 
venda esmentada. 
 
7. En resum, el deute pendent per part de PIVSAM referent al sòl cedit per a la 
construcció de naus al polígon Santa Magdalena és: 
 
 Pendent (segon pagament): 2.482.000,00 
 -Pagament per aportació extraordinària: 310.000,00 
 -Pagament a compte: 335.330,03 
 Resta pendent: 1.836.669,97 



 

 

 
8. Es fa constar que tenint en compte la situació econòmica de la societat 
municipal i les converses que hi havia amb l’entitat bancària per tal d’arribar a 
un acord de compensació de la hipoteca, a la liquidació del pressupost 
municipal del 2012 i en concret en el càlcul del romanent de tresoreria per a 
despeses generals, pel que fa a la previsió de drets de difícil cobrament, es va 
tenir en compte la possible pèrdua del deute de PIVSAM per aquest concepte 
per import de 1.836.669,97 euros. 
 
9. Mitjançant l’Acte de 10 de desembre del 2013, el Jutjat Mercantil núm. 9 de 
Barcelona va declarar la societat municipal en concurs voluntari, per la qual 
cosa l’Ajuntament va interrompre la tramitació de l’expedient fins que s’aclarís 
la nova situació. Amb posterioritat, l’administrador concursal ha autoritzat la 
continuïtat de l’expedient fins a la cancel·lació del deute. 
 
10. Per tot això, atesa la situació d’insolvència de la societat i vistos els 
esborranys del nou pla de viabilitat, es proposa donar de baixa en comptes el 
crèdit municipal pendent i cancel·lar el deute esmentat.” 
 
Segons aquests antecedents, tenint en compte la situació financera i 
patrimonial de l’empresa municipal i la necessitat de sanejar-ne el seu el 
passiu, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

PRIMER. Declarar la baixa del crèdit a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per part de Promoció Industrial Vilanova, Societat Anònima Municipal 
(PIVSAM), en concepte de venda de la parcel·la municipal ImB-07 del sector 
Torrent de Santa Magdalena, segons acord de la Junta de Govern Local de 29 
de maig de 2007, que puja la quantitat d’UN MILIÓ VUIT-CENTS TRENTA-
SIS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS (1.836.669,97 €). 
 
SEGON. Cancel·lar el deute esmentat i efectuar les anotacions 
pressupostàries i comptables que corresponguin per tal que quedi reflectit el 
present acord en els comptes municipals.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8) i ICV (2) = 19 vots 
  Abstencions: PP (3) i CUP (3) = 6 vots 
 
 



 

 

    7. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES 
TARIFES DELS SERVEIS FUNERARIS PER A L’ANY 2014. 
 

D’acord amb l’article 37.3 dels estatuts de l’Empresa Mixta Funerària Vilanova, 
SA, l’òrgan d’administració de la societat ha de sotmetre a aprovació de 
l’Ajuntament les tarifes i preus dels seus serveis. 
 
L’empresa ha sol·licitat un increment general de tarifes del 2%, argumentant 
per una banda l’increment dels salaris del personal i la dels subministraments.  
Per altra banda, informa del decrement del 8% en la facturació del darrer any 
per diversos motius: descens del nombre de serveis en un 4’5%, així com del 
preu mitjà del servei en un 3’7%.  La previsió durant aquest any és que continuï 
aquest descens a causa de la crisi econòmica i de la consolidació del tanatori 
de Sitges com a referent comarcal, atès que es pot oferir un servei integral de 
vetlla i incineració. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
“Aprovar la proposta de tarifes de serveis funeraris presentada per l’empresa 
mixta Funerària Vilanova, SA, que s’adjunta, amb vigència durant el present 
any 2014.” 
 

TARIFES 213 PROPOSTA TARIFES 2014 
Descripció  Tarifa 2013 + IPC 2% Tarifa 2014 
 
SERVEI PER A ADULTS 
 
BENEFICIÈNCIA 0,00 0,00 0,00 

NÚM. 5 EPSILON 200 237,88 4,76 242,64 

NÚM. 5 EPSILON 200 AMB ZENC I VÀLVULA 519,09 10,38 529,47 

NÚM. 7 EPSILON 400 441,75 8,83 450,58 

NÚM. 7 EPSILON 400 AMB ZENC I VÀLVULA 722,94 14,46 737,40 

NÚM. 8 EPSILON 500 509,43 10,19 519,62 

NÚM. 8 EPSILON 500 AMB ZENC I VÀLVULA 790,61 15,81 806,43 

NÚM. 9 EPSILON 600 713,76 14,28 728,03 

NÚM. 9 EPSILON 600 AMB ZENC I VÀLVULA 994,95 19,90 1.014,85 

NÚM. 10  VEGA 100/110 957,14 19,14 976,28 

NÚM. 10 VEGA 100/110 AMB ZENC I VÀLVULA 1.238,32 24,77 1.263,09 

NÚM. 11 VEGA 200/220/230/290 1.249,75 25,00 1.274,75 

NÚM. 11 VEGA 200/220/230 AMB ZENC I 
VÀLVULA 

1.530,95 30,62 1.561,57 

NÚM. 12 VEGA 320/390 1.646,23 32,92 1.679,16 

NÚM. 12 VEGA 320 AMB ZENC I VÀLVULA 1.927,42 38,55 1.965,97 

NÚM. 13 VEGA 400 2.086,39 41,73 2.128,11 

NÚM. 13 VEGA 400 AMB ZENC I VÀLVULA 2.367,57 47,35 2.414,92 



 

 

 
 

 
SERVEIS PER A INFANTS 
 
SERVEI NÚM. 21 112.90 2,26 115,16 

SERVEI NÚM. 21 AMB ZENC I VÀLVULA 388,57 7,77 396,34 

SERVEI NÚM. 23 246,12 4,92 251,04 

SERVEI NÚM. 23 AMB ZENC I VÀLVULA 516,98 10,34 527,32 

SERVEI NÚM. 25 380,33 7,61 387,93 

SERVEI NÚM. 25 AMB ZENC I VÀLVULA 648,56 12,97 661,53 

SERVEI NÚM. 27 1.348,64 26,97 1.375,61 

SERVEI NÚM. 27 AMB ZENC I VÀLVULA 2.089,07 41,78 2.130,85 

 
 

 
ORATORI 
 
ÚS ORATORI AMB DECORACIÓ FLORAL 86,93 1,74 88,67 

ÚS ORATORI 54,32 1,09 55,40 

DONATIU SERVEI RELIGIÓS 64,58 1,29 65,87 

RECORDATORIS PER UNITAT 0,45 0,01 0,46 

RECORDATORIS AMB FOTO PER UNITAT 0,83 0,02 0,85 

 
 

 
CAPELLES AMB SALA DE VETLLA 
 
SALA DE VETLLA 301,40 6,03 307,43 

SALA DE VETLLA MAGNA 592,30 11,85 604,15 

SALA DE VETLLA CONFORT 374,42 7,49 381,90 

SALA DE VETLLA MAGNA CONFORT 690,75 13,81 704,56 

ÚS DIPÒSIT 121,69 2,43 124,13 

 
 

 
LLIBRES DE SIGNATURES 
 

NÚM. 14 TEIDE 100/110/190 2.500,27 50,01 2.550,27 

NÚM. 14 TEIDE 100/110 AMB ZENC I VÀLVULA 2.781,46 55,63 2.837,09 

NÚM. 15 TEIDE 200 3.519,11 70,38 3.589,49 

NÚM. 15 TEIDE 200 AMB ZENC I VÀLVULA 3.800,31 76,01 3.876,32 

NÚM. 16 TEIDE 300/310/390 4.853,83 97,08 4.950,91 

NÚM. 16 TEIDE 300/310 AMB ZENC I VÀLVULA 5.135,01 102,70 5.237,72 

NÚM. 17 PLATINUM 100 6.220,57 124,41 6.344,99 

NÚM. 17 PLATINUM 100 AMB ZENC I VÀLVULA 6.501,76 130,04 6.631,79 

NÚM. 18 PLATINUM 200 7.608,05 152,16 7.760,22 

NÚM. 18 PLATINUM 200 AMB ZENC I VÀLVULA 7.889,25 157,78 8.047,03 

NÚM. 19 PLATINUM 300 9.517,71 190,35 9.708,06 



 

 

LLIBRES DE SIGNATURES 0,00 0,00 0,00 

LLIBRE DE SIGNATURES COLOR 36,78 0,74 37,51 

LLIBRE DE SIGNATURES PELL COLOR 86,08 1,72 87,80 

 
 
 

 
SERVEIS COTXES ACOMPANYAMENT 
 
COTXE ACOMPANYAMENT LOCAL 71,27 1,43 72,69 

COTXE ACOMPANYAMENT EXTERN 152,21 3,04 155,26 

 
 

 
FURGONS 
 
FURGÓ RECOLLIDA LOCAL 105,18 2,10 107,29 

FURGÓ RECOLLIDA CIUTAT JUDICIAL 166,28 3,33 169,61 

FURGÓ ORIGEN CEMENTIRI COMARCA 136,29 2,73 139,01 

FURGÓ ORIGEN VELATORI COMARCA 136,29 2,73 139,01 

FURGÓ ORIGEN CEMENTIRI FORA COMARCA 209,17 4,18 213,35 

FURGÓ ORIGEN VELATORI FORA COMARCA 204,86 4,10 208,96 

FURGÓ VELATORI A CEMENTIRI COLINDANT 105,18 2,10 107,29 

FURGÓ VELATORI CEMENTIRI COMARCA 136,29 2,73 139,01 

FURGÓ VELATORI CEMENTIRI FORA 
COMARCA 

204,86 4,10 208,96 

FURGÓ TRASLLAT INTERNACIONAL (PER KM) 1,27 0,03 1,30 

FURGÓ DE TRASLLAT NACIONAL (PER KM) 1,13 0,02 1,15 

COTXE DE CORONES 67,09 1,34 68,44 

FURGÓ AEROPORT 289,75 5,79 295,54 

FURGÓ RECOLLIDA NOCTURN 162,26 3,25 165,50 

 
 

Després del debat corresponent, es decideix retirar aquest punt de l’ordre del 
dia. 

 
   8. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL 

DECRET 000391/2013-RH, DE DECLARACIÓ DE SERVEI PÚBLIC 
ESSENCIAL DE L’EMAID, RELATIU A LA JORNADA DE 
TREBALL D’UN PROFESSOR. 

 
1. En data 27 de desembre de 2013, el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un decret que resolia que el treballador amb DNI 
núm. 52421199J seguís realitzant una jornada de treball del 91,30% des del 
dia 1 de gener de 2014 i fins el 31 d’agost de 2014, atès que s’havien d’oferir 
les mateixes hores lectives durant tot el curs escolar 2013-2014 a l’alumnat 
matriculat. 
 



 

 

2. D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, procedeix ratificar el decret 
de data 20 de desembre de 2013 del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna, relatiu a la jornada de treball del treballador amb DNI 
52421199J, atès que el servei de l’Escola Municipal d’Art i Disseny és un 
servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i que la necessitat que el professor amb DNI 52421199J realitzi un 
91,30% és excepcional, ja que l’alumnat matriculat ha de continuar rebent les 
classes fins a finals del curs escolar. 
 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar l’Escola Municipal d’Art i Disseny com un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 27 de desembre de 2013, sobre la 
realització de la jornada de treball al 91,30% del treballador amb DNI 
52421199J, que representa un total de 34,24 hores setmanals, atès que calen 
cobrir unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten 
al funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp. 000391/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
1. El treballador amb DNI núm. 52421199J té reconegut un contracte de 
treball a temps parcial del 91,30% de la jornada des de l’inici del curs escolar 
2013-2014 i fins el dia 31 de desembre de 2013. 
 
2. La cap de servei de les Escoles Municipals ha manifestat la necessitat de 
continuar amb la contractació del treballador amb DNI núm. 52421199J 
realitzant la jornada de treball del 91,30% atès que s’han d’oferir les mateixes 
hores lectives durant tot el curs escolar 2013-2014 i, per tant, l’alumnat 
matriculat ha de continuar rebent les seves classes fins a final de curs. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de 
competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna. 



 

 

 
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
 
4. Capítol I i II del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 
 
5. El manteniment d’aquesta jornada de treball s’ha de fer amb caràcter urgent 
i inajornable atès que l’Escola Municipal d’Art i Disseny es configura com un 
servei essencial per la necessitat d’impartir les classes dels cicles formatius i 
la situació que la justifica es pot entendre compresa en la que s’estableix a 
l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013. Així doncs, la jornada de treball del 
treballador amb DNI núm. 52421199J segueix essent al 91,30%, des del dia 1 
de gener de 2014 i fins el dia 31 d’agost de 2014, data en què finalitza el curs 
escolar 2013-2014. 
 
6. VIABILITAT ECONÒMICA DE LA RESOLUCIÓ: 
 
La realització d’aquesta jornada per part del treballador amb DNI núm. 
52421199J no suposa cap increment atès que, segons informa la cap de 
servei de les Escoles Municipals, hi ha crèdit suficient produït pel professorat 
que fa menys hores, pel professorat que ha demanat excedència, per la 
subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona i per l’increment 
dels ingressos previst en concepte de matrícules i quotes. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer. Declarar l’Escola Municipal d’Art i Disseny com un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon. Per atendre la situació excepcional correspon modificar, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2014 i fins el dia 31 d’agost de 2014, el contracte de 
treball a temps parcial del treballador amb DNI núm. 52421199J, que seguirà 
realitzant una jornada de treball del 91,30%, que representa un total de 34,24 
hores setmanals, distribuïdes en 21 hores lectives i 13,24 hores de 
permanència al centre i de lliure disposició per temes docents degudament 
acordats amb la direcció del centre. 
 
Tercer. El cost brut d’aquesta contractació des del dia 1 de gener de 2014 fins 
el dia 31 d’agost de 2014 és de 19.989,67 € i el cost de la Seguretat Social és 
de 6.396,69 € amb càrrec al Pressupost municipal de l’any 2014, segons el 
fonament de dret 6 d’aquesta resolució. 
 



 

 

Quart. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 

 
   9. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL 

DECRET 000394/2013-RH, DE DECLARACIÓ DE SERVEI PÚBLIC 
ESSENCIAL DE L’EMAID, RELATIU A LA JORNADA DE 
TREBALL D’UN PROFESSOR. 

 
1. En data 20 de desembre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un decret que resolia que el treballador amb DNI 
núm. 52218809T seguís realitzant una jornada de treball del 100% des del dia 
1 de gener de 2014 i fins el 31 d’agost de 2014, atès que s’havien d’oferir les 
mateixes hores lectives durant tot el curs escolar 2013-2014 a tot l’alumnat 
matriculat. 
 
2. D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, procedeix ratificar el Decret 
de data 20 de desembre de 2013, del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna, relatiu a la jornada de treball del treballador amb DNI 
núm. 52218809T, atès que el servei de l’Escola Municipal d’Art i Disseny és 
un servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i que la necessitat que el professor amb DNI núm. 52218809T realitzi la 
jornada completa és excepcional, ja que l’alumnat matriculat ha de continuar 
rebent les classes fins a finals del curs escolar. 
 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
“PRIMER. Declarar l’Escola Municipal d’Art i Disseny com un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 20 de desembre de 2013, sobre la 
realització de la jornada de treball al 100% del treballador amb DNI núm. 
52218809T,  que representa un total de 37,5 hores setmanals, atès que calen 
cobrir unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten 
al funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp. 000394/2013-RH 
 
Relació de fets 



 

 

 
1. El treballador amb DNI núm. 52218809T té reconegut un contracte de treball 
a temps complet des de l’inici del curs escolar 2013-2014 i fins el dia 31 de 
desembre de 2013. 
 
2. La cap de servei de les Escoles Municipals ha manifestat la necessitat de 
continuar amb la contractació del treballador amb DNI núm. 52218809T amb 
una jornada de treball del 100%, atès que s’han d’oferir les mateixes hores 
lectives durant tot el curs escolar 2013-2014 i, per tant, l’alumnat matriculat ha 
de continuar rebent les seves classes fins a final de curs. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de 
competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna. 
 
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.  
 
4. Capítol I i II del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels treballadors. 
 
5. El manteniment d’aquesta jornada de treball s’ha de fer amb caràcter urgent 
i inajornable, atès que l’Escola Municipal d’Art i Disseny es configura com un 
servei essencial per la necessitat d’impartir les classes dels cicles formatius, i 
la situació que la justifica es pot entendre compresa en la que s’estableix a 
l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2013. Així doncs, la jornada de treball del treballador amb 
DNI núm. 52218809T segueix sent al 100% des del dia 1 de gener de 2014 i 
fins el dia 31 d’agost de 2014, data en què finalitza el curs escolar 2013-2014. 
 
6. VIABILITAT ECONÒMICA DE LA RESOLUCIÓ: 
 
La realització d’aquesta jornada per part del treballador amb DNI núm. 
52218809T no suposa cap increment atès que, segons informa la cap de 
servei de les Escoles Municipals, hi ha crèdit suficient produït pel professorat 
que fa menys hores, pel professorat que ha demanat excedència, per la 
subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona i per l’increment dels 
ingressos previst en concepte de matrícules i quotes. 
 



 

 

Per tot això, RESOLC: 
 
Primer. Declarar l’Escola Municipal d’Art i Disseny com un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon. Per atendre la situació excepcional correspon modificar, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2014 i fins el dia 31 d’agost de 2014, el contracte de 
treball del treballador amb DNI núm. 52218809T, que seguirà realitzant una 
jornada de treball del 100%, que representa un total de 37,5 hores setmanals, 
distribuïdes en 23 hores lectives i 14,5 hores de permanència al centre i de 
lliure disposició per temes docents degudament acordats amb la direcció del 
centre. 
 
Tercer. El cost brut d’aquesta contractació des del dia 1 de gener de 2014 fins 
el dia 31 d’agost de 2014 és de 22.292,48 € i el cost de la Seguretat Social és 
de 7.133,59 €, amb càrrec al Pressupost municipal de l’any 2014, segons el 
fonament de dret 6 d’aquesta resolució. 
 
Quart. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
 10. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT 

DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LA CONFRARIA DE 
PESCADORS. 

 
Relació de fets 
 
El dia 5 de desembre de 2013 l'entitat Confraria de Pescadors presenta 
sol·licitud de subvenció extraordinària. 
 
Ates que les "Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats i 
Associacions de Vilanova i la Geltrú" contemplen la seva concessió directa de 
forma excepcional. 
 
Vist l'informe favorable de la cap de Servei de Joventut. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposen les "Bases reguladores de les subvencions destinades a 
entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú" i la "Convocatòria de 



 

 

subvencions destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú", la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu Reglament i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya i l'Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament i publicada al 
BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007. 
 
D’acord amb les facultats que es reconeixen al Ple de la Corporació. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de 1.000 euros a l'entitat 
Confraria de Pescadors per a activitats per a joves al barri de mar. 
 
SEGON. La present subvenció anirà a càrrec de la partida 09.169.48202 
(Convenis i subvencions) del pressupost prorrogat de 2014. 
 
TERCER. L'entitat Confraria de Pescadors estarà obligada a publicitar 
l'aportació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
 11. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT 

DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’ENTITAT EPSEVG 
RACING. 

 
 
Relació de fets 
 
El dia 12 de desembre de 2013 l’entitat EPSEVG Racing presenta sol·licitud de 
subvenció extraordinària. 
 
Ates que les “Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats i 
Associacions de Vilanova i la Geltrú” contemplen la seva concessió directa de 
forma excepcional. 
 
Vist l’informe favorable de la cap de Servei de Joventut. 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposen les “Bases reguladores de les subvencions destinades a 
entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú”, i la “Convocatòria de 
subvencions destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú”, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu Reglament i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya i l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament i publicada al 
BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007. 
 
D’acord amb les facultats que es reconeixen al Ple de la corporació. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de 1.500 euros a l’entitat 
EPSEVG Racing per a la seva participació en el Campionat Internacional 
Universitari de Motostudent. 
 
SEGON. La present subvenció anirà a càrrec de la partida 09.169.48202 
(Convenis i subvencions) del pressupost prorrogat de 2014. 
 
TERCER. L’entitat EPSEVG Racing estarà obligada a publicitar l’aportació de 
l’Ajuntament de Vilanova en el prototip i en tota la documentació i equipació del 
projecte.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8) i PP (3) = 20 vots  
  Abstencions: CUP (3) i ICV (2) = 5 vots 

 
 
12. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

CONVENI QUE REGULA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL 
DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE L’APLICATIU PER A 
PLATAFORMES DIGITALS L’APP “VILANOVA+”. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 



 

 

 13. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL 
DE 21.01.2014, D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB 
L’ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS PER A L’ANY 2014. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 
 
 14. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, 

DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I - La Xarxa de biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú, formada per la 
biblioteca central Joan Oliva i Milà i la biblioteca de proximitat Armand 
Cardona Torrandell, ha considerat necessari dotar-se d’un Reglament 
regulador del servei de biblioteca, que ha redactat amb la col·laboració de la 
Secretaria General de l’Ajuntament i del Servei de biblioteques de la Diputació 
de Barcelona. 
 
II – Les biblioteques municipals constitueixen un servei públic d’obligada 
prestació que requereix d’una reglamentació que reguli el règim jurídic de la 
seva prestació, tant pel que fa al seu funcionament com per als drets i 
obligacions dels usuaris.  En aquest sentit, constitueix una eina molt important 
per al seu bon funcionament. Com a document regulador del funcionament i 
ús de les biblioteques permet que el seu personal pugui gestionar la prestació 
dels serveis i avalar les seves actuacions en el desenvolupament de la feina. 
 
III – Segons el Manifest de la Unesco, la biblioteca pública té com a funcions 
bàsiques ser centre d’informació, formació, cultura i promoció de la lectura 
adreçat a tots els ciutadans. 
 
Fonaments del dret 
 
1. Vist allò que disposen els arts. 22, 25 i 49 de la Llei 7/1985, de bases de 
règim local, relatiu a les competències del municipi. 
 
2. Vist allò que disposen els articles 42 i 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3. Vist allò que disposen els articles 58 i següents i 160 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 



 

 

Per tot això, a proposta de la regidora de Cultura, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda:  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de la xarxa de 
biblioteques públiques de Vilanova i la Geltrú, que s’incorpora com a annex al 
present acord. 
 
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, inserir un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, sotmetent-lo a un termini d’informació 
pública i audiència de les persones interessades de 30 dies, per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
TERCER.  En el cas que no es presentin reclamacions durant aquest termini, 
s’entendrà definitivament aprovat el present acord.” 
 
 

ANNEX 
 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
PÚBLIQUES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
PREÀMBUL 
 
Aquest document regula el funcionament de la Xarxa de Biblioteques Públiques de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
La Xarxa de Biblioteques Públiques de Vilanova i la Geltrú és un servei públic de 
titularitat municipal, gestionada per conveni amb la Diputació de Barcelona. Està 
formada per la biblioteca central urbana i comarcal Joan Oliva i Milà i la biblioteca de 
barri Armand Cardona Torrandell i en formen part de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona. 
 
Segons el Manifest de la UNESCO, la biblioteca pública té com a funcions bàsiques 
ser centre d’informació, formació, cultura i promoció de la lectura adreçat a tots els 
ciutadans. 
 
Per al bon funcionament de la Xarxa Municipal de Biblioteques Públiques s’estableix 
el següent reglament: 
 
Article 1. Els usuaris i les usuàries 
 
1. Es considera usuari o usuària de la biblioteca qualsevol persona que accedeixi al 
recinte durant l’horari d’obertura al públic i aquell que en fa ús dels serveis virtuals, 
tant des de la biblioteca com des de fora de la biblioteca. 
 



 

 

2. L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït i no cal cap carnet per accedir-hi. 
 
3. Els infants fins als 9 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta i no 
se’ls pot deixar sols a la sala infantil. 
 
4. Els nois i noies menors de 14 anys podran accedir a totes les Sales prèvia 
autorització del personal bibliotecari, exceptuant la Sala infantil, a la que podran 
accedir sense autorització. 
 
5. El personal responsable de la biblioteca podrà exigir la identificació dels usuaris 
quan ho consideri necessari. 
 
6. La biblioteca és un centre comunitari on hi ha d’haver espai per a la convivència i  
respecte mutu. Cal mantenir una actitud correcta: s’hi han d’evitar sorolls, 
comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o 
molestar els altres usuaris, així com respectar el fons, les instal·lacions, el material i 
atendre les indicacions del personal de la biblioteca. 
 
7. Cal deixar en silenci els telèfons mòbils a l’entrar a la biblioteca. 
 
8. Per raons de seguretat i higiene no és permès menjar a la biblioteca. 
 
9. La biblioteca no es farà responsable dels objectes personals dels usuaris i 
usuàries. 
 
10. Els objectes personals oblidats es guardaran un període màxim de 2 mesos.  
 
11. No es permet l’entrada de bicicletes ni d’animals a la biblioteca, amb excepció 
dels gossos d’assistència. 
 
12. Els usuaris i les usuàries tenen a la seva disposició una bústia de suggeriments 
per recollir les opinions sobre les instal·lacions, els serveis, les activitats, el fons, el 
personal, etc. 
 
Article 2. Els serveis 
 
Els serveis bàsics de la biblioteca són gratuïts, com l’accés a la informació, la 
consulta a les sales, el préstec del fons de la biblioteca i l’accés a Internet. N’hi ha 
d’altres complementaris com el préstec interbibliotecari, les fotocòpies, les 
impressions i gravacions d’Internet, pels quals caldrà abonar les tarifes marcades 
segons preus públics establerts en cada cas per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o 
la Diputació de Barcelona. 
 
Cada sala està pensada per a un públic i per a uns usos específics. No és permès 
canviar el material de lloc ni fer un ús inadequat de les sales. 
 
No es podran reservar places per a altres persones. Si un lloc es deixa buit, als 20 
minuts podrà ser ocupat per una altra persona. 
 



 

 

L’aforament de les sales és limitat. En cas que aquest estigui complet, el personal de 
la biblioteca podrà demanar als usuaris i a les usuàries que abandonin les sales fins 
que tornin a quedar espais lliures. 
 
Els usuaris i les usuàries poden consultar els diferents ordinadors de catàleg o 
demanar ajuda al personal de la biblioteca per conèixer els recursos de què disposa. 
 
a) Informació 
 
La informació és part essencial dels serveis de la biblioteca. Els usuaris i les usuàries 
tenen dret a utilitzar totes les eines de què disposa la biblioteca per cobrir les seves 
necessitats bàsiques d’informació. 
 
b) Consulta a sala 
 
1. Els usuaris i les usuàries poden accedir lliurement a tots els documents, excepte 
algunes obres que, per les seves característiques, cal demanar al personal de la 
biblioteca. 
 
2. Cal deixar els documents consultats en els carretons destinats a aquesta finalitat o 
damunt de les taules de consulta, en cap cas es retornaran a les prestatgeries. 
 
3. Cal tractar el material de la biblioteca (mobiliari, equipaments i fons documental) 
amb cura i respecte. 
 
4. La fonoteca és per a ús exclusiu del material de la biblioteca. Quan per utilitzar el 
material audiovisual calgui demanar auriculars al personal de la biblioteca, caldrà 
deixar el carnet de la biblioteca. 
 
5. No es permet utilitzar, en qualsevol sala de l’equipament, tisores, cúter, pega i tots 
aquells materials amb els quals es pugui mutilar o malmetre els documents de la 
biblioteca. Exceptuant aquelles activitats organitzades des de la biblioteca i sota el 
control del seu personal. 
 
c) Fotocopiadora 
 
1. El servei de fotocòpies està reservat exclusivament per als documents de la 
biblioteca. 
 
2. El preu de la fotocòpia ve marcada per un preu públic estipulat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
d) Servei de préstec 
 
1. L’obtenció i ús del carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) i el servei 
de préstec es regiran per allò que estableix el Reglament dels serveis bibliotecaris 
vinculats al carnet d’usuari de la XBM –publicat al BOPB 18/3/2013- o normativa que 
el pugui substituir en el futur i també per allò que estableix el present document 
municipal. 



 

 

 
2. Per a obtenir el carnet de la XBM cal presentar algun d’aquests documents: 
DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència amb indicació de 
l’adreça postal. A més a més, cal facilitar el telèfon i/o el correu electrònic, si se’n 
tenen. 
 
3. Per fer el carnet als menors de 14 anys serà necessari presentar DNI/NIE si el 
tenen i, en tot cas, sempre hauran de comptar amb la conformitat dels pares, mares o 
tutors. 
 
4. L’ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del pare, mare o 
tutor/a, que n’hauran d’exercir el control necessari. 
 
5. Les dades personals recollides dels usuaris i els seus representants per a l’emissió 
del carnet s’incorporen en el fitxer del sistema de gestió bibliotecària, del qual és 
responsable la Diputació de Barcelona. Les dades d’usuari s’utilitzaran per a la gestió 
dels serveis de les biblioteques, així com per a la realització d’enquestes sobre 
l’opinió, l’ús, la qualitat i les característiques dels serveis de biblioteca pública i la 
difusió d’informació a aquells usuaris que així ho desitgin, en el termes i requisits 
establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
6. El carnet és personal i intransferible. Només els pares, mares o tutors legals 
podran fer ús del carnet dels seus fills/es per retirar en préstec documents adreçats al 
públic infantil. 
 
7. En cas de pèrdua o robatori del carnet, el titular haurà de comunicar-ho a la 
biblioteca al més aviat possible. L’obtenció d’un duplicat, tret que se’n justifiqui 
documentalment la sostracció, està subjecte al pagament de la taxa vigent.  
 
8. La Normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals es pot consultar al web de la XBM. 
 
9. El nombre de documents, el període de temps que es poden tenir en préstec, les 
renovacions, les reserves estan subjectes a la normativa vigent de la Diputació de 
Barcelona. 
 
10. L’usuari de préstec està obligat a mantenir els materials en bon estat, a retornar-
los en els terminis estipulats i a la seva reposició en cas de no devolució o 
deteriorament. 
 
11. Pel retard en el retorn dels documents prestats s’apliquen punts de demèrit al 
carnet d’usuari. Aquests punts s’acumulen al registre d’usuari per retornar un 
document prestat fora del termini establert. El bloqueig del carnet s’aplica en el 
moment que es retornen els documents endarrerits si s’arriba al total de punts 
establerts en la normativa de préstec. Mentre no es retorni el document pendent, el 
carnet d’usuari resta bloquejat per fer ús dels serveis bibliotecaris per al qual en sigui 
requerit. La normativa de préstec aplicada és el Reglament dels serveis bibliotecaris 



 

 

vinculats al carnet d’usuari de la XBM –publicat al BOPB 18/3/2013- o normativa que 
el pugui substituir en el futur. 
 
12. El bloqueig del carnet afecta a la biblioteca propietària dels documents i a la resta 
de les biblioteques i serveis de la XBM. 
 
13. El servei de préstec interbibliotecari posa a l’abast dels usuaris els fons 
documentals del Catàleg Col·lectiu de la XBM, així com els d’altres biblioteques del 
Sistema Bibliotecari de Catalunya en relació a les quals s’hagi establert acords de 
col·laboració específics. Les biblioteques amb les quals es fa el préstec 
interbibliotecari es podran consultar al web de la XBM. 
 
14. El pagament del servei de préstec interbibliotecari s’abonarà en el moment de fer 
la sol·licitud del document. 
 
15. El servei de préstec interbibliotecari amb d’altres biblioteques del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya estarà subjecte a les normatives que regulen el servei de 
les biblioteques proveïdores o als convenis establerts en cada cas. 
 
e) Servei públic d’accés a Internet 
 
1. El servei públic d’accés a Internet és gratuït per als usuaris de la XBM. El servei 
d’impressió i la compra dels dispositius d’emmagatzematge externs està sotmès a 
preus públics aprovats per la Diputació de Barcelona. Aquest servei es regeix pel 
Reglament dels serveis bibliotecaris vinculats al carnet d’usuari de la XBM –publicat 
al BOPB 18/3/2013- o normativa que el pugui substituir en el futur i també per allò 
que estableix el present document municipal. 
 
2. Per accedir al servei públic d’accés a Internet és imprescindible identificar-se amb 
el carnet d’usuari de les biblioteques de la XBM, que és personal i intransferible. A 
més, la biblioteca podrà establir altres mitjans de control complementaris per a l’accés 
als serveis d’Internet amb l’objectiu d’identificar els usuaris. 
 
3. Per accedir al servei públic d’accés a Internet l’usuari s’ha de validar amb el seu 
nom d’usuari i contrasenya i acceptar les condicions de servei. 
 
4. L’accés a Internet per part dels menors de 14 anys està vinculat a l’autorització del 
pare, mare o tutor legal que implica l’expedició del carnet. 
 
5. L’usuari es compromet a utilitzar el servei públic d’accés a Internet de conformitat 
amb la legislació vigent, les condicions i requisits de l’avís legal i les condicions 
particulars i normes de la biblioteca, i sota les indicacions del personal de la 
biblioteca. 
 
6. L’incompliment de les normes del servei públic d’accés a Internet suposen 
l’aplicació de punts de demèrit al carnet d’usuari. La normativa fixada per la Diputació 
de Barcelona estableix el nombre de punts que impliquen el bloqueig del carnet 
d’usuari i el període de temps que romandrà bloquejat. 
 



 

 

7. Les condicions del servei, responsabilitats de l’usuari i de la biblioteca resten 
fixades a la Normativa de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Aquests punts del reglament són vàlids per al servei d’Internet i + i Wi-fi. Per a la 
connexió a Internet i ofimàtica proporcionada per ordinadors gestionats per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú són vàlids els punts 2, 3, 4 i 5 descrits en aquest 
apartat i els punts: 
 
8. El servei públic d’accés a Internet i l’ús de les eines d’ofimàtica és gratuït per als 
usuaris de la XBM. El servei d’impressió està sotmès a preus públics aprovats per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol 
moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions del programari 
contingut en l’equipament informàtic facilitat per a la utilització del servei públic, així 
com la configuració i la prestació del servei i les seves condicions d’accés i ús. 
 
10. L’usuari haurà de respectar l’ordre i seguretat públics, la investigació penal, la 
dignitat de la persona, el principi de no discriminació per cap motiu i la protecció de la 
joventut i de la infància. 
 
11. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest espai amb finalitats il·lícites o la consulta i/o 
difusió de continguts de caràcter il·legal, pornogràfic, violent i/o ofensiu. 
 
12. La utilització no autoritzada d’aquest servei donarà lloc a les responsabilitats 
legalment establertes. 
 
13. L’usuari no pot instal·lar o descarregar programari informàtic o qualsevol acció 
que suposi canvi, eliminació o modificació en la configuració dels ordinadors de la 
biblioteca i activitats que puguin causar la congestió o alteració de xarxes i sistemes. 
 
14. L’usuari té l’obligació de llegir i d’estar informat de qualsevol notícia relacionada 
amb temes de propietat intel·lectual o copyright que apareguin en la informació 
consultada. 
 
15. L’usuari té l’obligació de tancar la seva sessió abans d’abandonar el terminal. 
Qualsevol conseqüència derivada de no tancar la sessió és responsabilitat del propi 
usuari. 
 
16. La biblioteca pot implementar els mecanismes de control que cregui necessaris 
per impedir l’accés a informació no relacionada amb la missió dels serveis i es 
reserva la possibilitat de finalitzar les sessions en qualsevol moment sense previ avís. 
 
17. L’usuari/ària és responsable de la reposició o pagament dels danys que pugui 
causar pel mal ús als ordinadors, perifèrics, suports informàtics o equips mòbils. 
 
 
 



 

 

Article 4. Normes de comportament i civisme 
 
Per tal de garantir el bon funcionament de les biblioteques, s’aplicaran mesures 
correctores a les persones que no respectin aquest reglament i no mantinguin un 
comportament cívic, de convivència i respecte: 
 
1) L’ incompliment de qualsevol aspecte regulat per la normativa i l’incompliment de 
qualsevol altra norma elemental de convivència i civisme envers els altres usuaris i 
usuàries o el personal de la biblioteca comportarà el bloqueig del carnet i poden 
comportar l’expulsió de la biblioteca. En el marc del procediment sancionador que, en 
el seu cas, es pugui incoar per danys al patrimoni municipal o per alteració de l’ordre 
públic i la seguretat col·lectiva en els establiments públics, es podrà acordar com a 
mesura cautelar la prohibició d’entrada a la biblioteca durant un període no inferior a 
un mes i fins a un màxim de sis mesos. 
 
2) Accions o comportaments violents, agressius o amenaçadors; robar fons de la 
biblioteca en qualsevol suport; destruir, espatllar, malmetre o robar qualsevol bé 
moble o immoble de la biblioteca comportarà el bloqueig del carnet i la immediata 
expulsió de la biblioteca. En el marc del procediment sancionador que, en el seu cas, 
es pugui incoar per danys al patrimoni municipal o per alteració de l’ordre públic i la 
seguretat col·lectiva en els establiments públics, es podrà acordar com a mesura 
cautelar la prohibició d’entrada a la biblioteca durant un període no inferior a sis 
mesos i fins un màxim d’un any o, segons la gravetat dels fets, fins a la resolució 
judicial ferma de la denúncia interposada, si n’hi ha. Tot això sens perjudici de les 
responsabilitats d’altre ordre que, en el seu cas, es poguessin derivar en funció de la 
gravetat dels fets. 
 
Aquest reglament afecta totes les persones que facin ús de les instal·lacions i serveis 
de la biblioteca, amb independència de la possessió o no del carnet. Contra la 
vulneració del reglament no es podrà al·legar desconeixement. La biblioteca vetllarà 
per facilitar còpies íntegres o extractes del reglament a tothom qui ho sol·liciti, així 
com que aquest estarà publicat en la web de l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
L’entrada en vigor d’aquest reglament es produirà una vegada aprovat definitivament i 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als articles 65.2 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i una vegada s’hagi publicat el seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
  15. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JGL DE 

14.01.2014, D'APROVACIÓ DE L'AUGMENT DE LES TARIFES 
DEL SERVEI D'AUTOTAXI PER AL 2014. 



 

 

 
Relació de fets 
 
La Junta de Govern Local del 14 de gener de 2014 va acordar aprovar 
l’augment de les tarifes del servei d’autotaxi per al 2014.  Així mateix, va 
acordar ratificar l’acord en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de gener de 2014, que 
diu literalment el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar l’increment de les tarifes del servei d’autotaxi per a l’any 
2014 proposat per la Comissió de Preus de Catalunya. Les tarifes 
proposades, amb el 10% d’IVA inclòs i arrodonint per aproximació a 5 cèntims, 
són les següents: 
 

 TARIFA 2 TARIFA 1 
Baixada de bandera 3,80 € 3,00 € 
Km. recorregut 1,65 € 1,30 € 
Hora d’espera 23,95 € 19,15 € 
Avís telefònic 0,95 € 0,95 € 
Maletes i animals domèstics 0,95 € 0,95 € 

 
 
Tarifa 2: Correspon als serveis en període nocturn de 20 hores a 8 hores i els 
dissabtes i festius. 
 
Tarifa 1: Correspon als serveis en període diürn de 8 hores a 20 hores dels 
dies laborables. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i a 
l’Associació professional de taxistes de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Ratificar aquest acord en el Ple de la corporació.” 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

  Vots a favor: CIU (9), PSC (8) i ICV (2) = 19 vots  
  Abstencions: PP (3) i CUP (3) = 6 vots 
 

 
 16. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, 

DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 
PA-6 (PORTAL DEL NIN) REDACTAT PER L’ARQUITECTE 
ÒSCAR VALVERDE MOLINÉ (TALLER-TRES 
ARQUITECTURA,SLP) PER ENCÀRREC D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 
 

Relació de fets 
 
I. En data 23 de juliol del 2013, la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
inicialment el Pla de Millora Urbana del Polígon d’Actuació PA-6 (Portal del 
Nin), redactat per l’arquitecte Òscar Valverde Moliné (Taller Tres Arquitectura, 
SLP) per encàrrec d’aquest Ajuntament. 
 
Així mateix, l’esmentada Junta de Govern Local va acordar aprovar la 
suspensió de la tramitació de qualssevol plans urbanístics derivats i 
d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament 
de totes aquelles llicències que contradiguin o no compleixin, en ambdós 
supòsits, amb la totalitat dels paràmetres, tant de la normativa vigent com de 
la proposada en el referit PMU, dins l’àmbit delimitat en el plànol corresponent 
incorporat en l’esmentat document, a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, essent-li d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i 
arts. 102.4 i 103 del referit Reglament.     
 
II. L’àmbit del PMU és el definit actualment per al polígon d’actuació PA-6 
(Portal del Nin), que es troba delimitat en virtut de la Modificació Puntual del 
PGO a l’àmbit del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, aprovada definitivament 
el 5 de novembre del 2009 (plànols  PA-6i  i PA-6p).  
 
Es correspon amb l’illa definida entre els carrers de Sant Antoni, Montserrat, 
Sant Pere i plaça Llarga, més la finca de l’extrem est de l’illa definida pels 
carrers de Sant Antoni, plaça Llarga, Lluna i plaça de Pau Casals, que s’uneix 
en planta primera amb la resta de l’àmbit a través del Pont del Nin. 
 
L’objectiu d’aquest PMU és completar la urbanització i regular la composició 
volumètrica i de les façanes en sòl urbà consolidat, d’acord amb l’art. 70 b de 
la Llei d’urbanisme (DL 1/2010). La proposta plantejada incorpora i 



 

 

complimenta les determinacions normatives del planejament de referència, 
bàsicament el PGO de Vilanova i la Geltrú, la seva modificació a l’àmbit del 
Nucli Antic i el PMU del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú. 
 
III. L’esmentada aprovació inicial d’aquest Pla de Millora Urbana es va 
sotmetre a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, publicant-se l’acord d’aprovació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 7 d’agost del 2013, i en el Diari de Vilanova, 
de data 16 d’agost del 2013, així com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i 
en la pàgina web municipal. En el decurs del dit termini d’exposició pública no 
s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
 
IV. En data 9 d’agost del 2013 es va sol·licitar informe a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona i al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En data 6 de novembre del 2013 (registre d’entrada núm. 2013027940/1) va 
tenir entrada en aquest Ajuntament l’informe del Departament de Cultura, el 
qual s’emeté en data 30 d’octubre del 2013, en sentit favorable. 
 
En data 11 de novembre del 2013 (registre d’entrada núm. 2013028507/1) va 
tenir entrada en aquest Ajuntament l’informe de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, el qual s’emeté en data 6 de novembre de 2013, 
en sentit  favorable, però condicionat al compliment de les següents 
prescripcions: 

- 1.1 Cal disposar la regulació de l’apartat Regulació de l’edificació de la 
memòria en forma d’un articulat normatiu als efectes de la seva publicació. 

- 1.2 Cal especificar normativament que els 132 m² de superfície de vialitat 
previstos seran de cessió. 

 
V. En data 19 de desembre del 2013, el Sr. Òscar Valverde Moliné, en 
representació de TALLER-TRES ARQUITECTURA, SLP, ha presentat en 
aquest Ajuntament (registre d’entrada núm. 31931) un nou document que 
incorpora el compliment de les prescripcions contingudes en l’informe de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  
 
Amb relació al referit nou document s’ha emès informe favorable del cap de 
Servei d’Urbanisme, que figura incorporat a l’expedient. 
 
 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
El present PMU s’ha sotmès al procediment de tramitació previst a l’article 85 
del Text refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost; en endavant, TRLUC).  
 
L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva 
de dit Pla és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la 
Llei de bases de règim local, així com l’article 81.1 b) del TRLUC, en tant que 
es tracta d’un Pla de Millora Urbana promogut d’acord amb les determinacions 
del PGOM d’aquest municipi. 
 
D’acord amb l’art. 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
referit acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, vist el nou document de Pla de Millora Urbana del Polígon 
d’Actuació PA-6 (Portal del Nin), redactat per l’arquitecte Òscar Valverde 
Moliné (Taller Tres Arquitectura, SLP) per encàrrec d’aquest Ajuntament, que 
incorpora el compliment de les prescripcions contingudes en l’informe 
favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, així com 
l’informe favorable del Cap de Servei d’Urbanisme, incorporat a l’expedient, i 
de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, a 
proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del Polígon 
d’Actuació PA-6 (Portal del Nin), redactat per l’arquitecte Òscar Valverde 
Moliné (Taller Tres Arquitectura, SLP) per encàrrec d’aquest Ajuntament, que 
incorpora el compliment de les prescripcions contingudes en l’informe 
favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 6 de 
novembre de 2013. 
 
SEGON. Publicar el present acord i les normes urbanístiques d’aquest 
instrument de planejament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
per a la seva executivitat, així com en la web municipal d’aquest Ajuntament,i 
garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre d’aquest instrument de 
planejament, d’acord amb els articles 106.1 i 107.1 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

TERCER. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, un exemplar del document del Pla de Millora Urbana del 



 

 

Polígon d’Actuació PA-6 (Portal del Nin), degudament diligenciats, així com 
una còpia del dit document en suport informàtic a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en el termini d’un (1) mes des de la data del 
present acord i com a condició per a la publicació d’aquest acord d’aprovació 
definitiva, als efectes de l’establert a l’article 88 i 107.5 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
QUART. Els drets de consulta i informació es podran exercir per mitjà de la 
web municipal d’aquest Ajuntament o a la Regidoria d’Urbanisme, Obres i 
Habitatge, carrer de Josep Llanza, 1-7, 1a planta, de dilluns a divendres, de 
9:30 a 14:00 hores.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
  
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 

  17. ALCALDIA. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CANVI DE SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE DEL MES DE MARÇ.  

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
RATIFICAR el Decret de l’Alcaldessa de data 30 de gener de 2014, que es 
transcriu literalment a continuació:  
 
“Identificació de l’expedient 
Núm. exp. 000017/2014-SEC 
 
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 ordinària del dia 2 de desembre de 2013, 
es va aprovar el calendari de Plens per a l’any 2014. 
 
Atès que el Ple ordinari corresponent al mes de març de 2014 coincideix amb 
els actes del Carnaval i es considera convenient canviar el dia. 
 
D’acord amb les potestats que em confereix la llei, 
 
RESOLC: 



 

 

 
“PRIMER. Acordar el canvi de sessió ordinària del Ple del mes de març, 
previst per al dia 3 de març de 2014, al proper dia 10 de març 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 d’altres interessats.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 

 18. CULTURA. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JGL DE 
28.01.2014, D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL 2014. 

  
Relació de fets 

 
I - El Carnaval de Vilanova i la Geltrú ha esdevingut, durant aquests anys i 
paulatinament, una festa celebrada pel conjunt de l’estructura social, tot 
constituint un element definitori de la mateixa. 
 
II - El Carnaval de Vilanova i la Geltrú sempre s’ha caracteritzat per ser una 
celebració lúdica i participativa, així com educativa, socialitzadora i 
integracionista. 
 
III - El Carnaval de Vilanova i la Geltrú, per les seves característiques, bagatge 
històric, etc., es projecta a la ciutat, a arreu de Catalunya i a l’Estat, 
esdevenint un element més de promoció d’aquesta i aconseguint la 
identificació de Vilanova i la Geltrú amb el Carnaval. 
 
VI - La Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú té per 
objectius i finalitat l’articulació dels actes a organitzar a l’entorn del Carnaval 
de Vilanova i la Geltrú, que no siguin els propis de cada societat. Així, la 
Federació d’Associacions pel Carnaval organitza tots els actes conjunts que 
es duen a terme al carrer o en un recinte clos, inclosa la col·laboració amb 
altres ciutats que també el celebrin. Aquesta Federació té un caire cultural i 
sense ànim de lucre i s’entén com un servei al poble de Vilanova i la Geltrú, 
mitjançant les diferents aportacions de totes les associacions federades. 
 
V - L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, vista la tasca realitzada per les 
associacions de Vilanova i la Geltrú, així com l’activa col·laboració de les 



 

 

diferents regidories implicades amb la Comissió del Carnaval per a la seva 
recuperació i promoció, valora positivament la tasca feta entre tots els agents 
implicats i pretén, per mitjà d’aquest conveni, pautar la relació entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Federació d’Associacions pel Carnaval. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local relatiu a les competències del municipi.  
 
Vist allò que disposen els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions pel que fa a la concessió directa de 
subvencions.  
 
Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la Llei 7/1985, i el Decret 
de delegació de competències d’Alcaldia a la Junta de Govern Local en relació 
a les Bases d'Execució del Pressupost aprovat pel Ple de la Corporació el 27 
de febrer de 2012. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern local el 28 de gener de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb la FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL per a l’any 2014, el qual s’adjunta i figura 
com a annex al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de SEIXANTA-CINC MIL EUROS (65.000 €) a la 
Federació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.334.48901 Convenis 
entitats culturals del pressupost de despeses d’aquest any. 
 
TERCER. El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2014. 
 
QUART.  Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la      
signatura d’aquest conveni. 
 



 

 

CINQUÈ. Aquest acord haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la 
propera sessió que celebri aquest òrgan. 
 
SISÈ. Notificar l'acord a la  Federació d’Associacions pel Carnaval.” 
 
 

ANNEX 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL PER AL 2014 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a                   de 2014 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, la Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d’aquest i en 
companyia de la senyora MARIJÓ RIBA I HUGUET, regidora de Cultura i assistits pel 
senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta corporació, facultats per a aquest 
acte per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2014 i ratificat pel 
Ple de 3 de febrer de 2014. 
 
I de l’altra, el senyor JOSEP M. SENDRÓS I RIGUAL, com a president de la 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL, amb CIF núm. G-58.905.597. 
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents, 
 

ANTECEDENTS 
 
Vilanova i la Geltrú va recuperar el Carnaval a partir de l’any 1976, després de molts 
anys de la prohibició, mitjançant la Comissió del Carnaval. Tot i així, malgrat 
l’existència d’aquesta ordre de prohibició datada de l’any 1937, Vilanova i la Geltrú va 
seguir celebrant el Carnaval. Es tractava de discrets balls de màscares que es 
celebraven a les societats anomenades en l’època recreatives i culturals. 
 
La creació de la Comissió propicià el creixement del calendari d’actes del Carnaval 
així com la seva projecció més enllà de l’àmbit de les societats culturals vilanovines i, 
sobretot, experimentà una significativa projecció exterior a la ciutat. Durant la dècada 
dels setanta, el Carnaval de Vilanova i la Geltrú va reeixir amb tot el seu esplendor. 
En aquest sentit, fou del tot decisiva la intervenció i participació de la societat 
vilanovina en el marc de debat i estudi del Carnaval. 
 
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú ha esdevingut, durant aquests anys i 
paulatinament, una festa celebrada pel conjunt de l’estructura social, tot constituint un 
element definitori de la mateixa. 



 

 

 
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú sempre s’ha caracteritzat per ser una celebració 
lúdica i participativa, així com educativa, socialitzadora i integracionista. 
 
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú, per les seves característiques, bagatge històric, 
etc., es projecta a la ciutat, a arreu de Catalunya i a l’Estat, esdevenint un element 
més de promoció d’aquesta i aconseguint la identificació de Vilanova i la Geltrú amb 
el Carnaval. 
 
La Comissió del Carnaval va acordar, en data 22 de desembre de 1988, constituir-se 
en Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú, i després dels 
tràmits reglamentaris i en tant que compleix els requisits assenyalats en les 
disposicions vigents per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya, és ja inscrita en el Registre d’Associacions amb el núm. 
130, de la secció 2a. del registre de Barcelona. 
 
La Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú té per objectius i 
finalitat l’articulació dels actes a organitzar a l’entorn del Carnaval de Vilanova i la 
Geltrú, que no siguin els propis de cada societat. Així, la Federació d’Associacions pel 
Carnaval organitza tots els actes conjunts que es duen a terme al carrer o en un 
recinte clos, inclosa la col·laboració amb altres ciutats que també el celebrin. Aquesta 
Federació té un caire cultural i sense ànim de lucre i s’entén com un servei al poble 
de Vilanova i la Geltrú, mitjançant les diferents aportacions de totes les associacions 
federades. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, vista la tasca realitzada per les associacions de 
Vilanova i la Geltrú, així com l’activa col·laboració de les diferents regidories 
implicades amb la Comissió del Carnaval per a la seva recuperació i promoció, valora 
positivament, la tasca feta entre tots els agents implicats i pretén, per mitjà d’aquest 
conveni, pautar la relació entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Federació 
d’Associacions pel Carnaval. 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per a aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen aquest conveni 
segons els següents: 

PACTES 
 
Primer- La Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú s’obliga a:  
 
I - Desenvolupar els objectius i finalitats que resten establerts en el títol 2, article 2 
dels estatuts de la Federació d’Associacions, i que recullen els antecedents d’aquest 
conveni, així com també en l’article 8 del títol 5, i en general pel bon ús i complir 
adequadament aquests estatuts. 

 
II - Lliurar a l’Ajuntament  de Vilanova i la Geltrú, amb el màxim temps possible abans 
de la celebració del Carnaval, el projecte d’activitats a desenvolupar, així com també 
el seu pressupost i la previsió dels requeriments infraestructurals municipals que es 
necessitaran.  La Federació d’Associacions pel Carnaval es farà càrrec de: 

 



 

 

• La contractació de la Creu Roja per a aquells actes que es consideri. 
 
• La contractació de totes les infraestructures que generi el Carnaval 2014 i de 
les que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no en disposa. 
 
• La Federació d’Associacions pel Carnaval en la contractació dels diferents 
espectacles assumirà les següents obligacions: 

 
→ Subscriurà i assumirà el cost de l’assegurança pels espectacles amb 
foc. 
→ Subscriurà i assumirà el cost de l’assegurança pels balls i espectacles 
que es realitzin. 
→ Cuidarà que l’entitat que contracti un espectacle faci assumir a 
l’empresa responsable de l’espectacle la responsabilitat pels danys, 
perjudicis i lesions que causin amb l’actuació i exigirà que, en tots els 
casos, l’empresa responsable de l’espectacle acrediti la subscripció i 
urgència del corresponent contracte d’assegurança dels esmentats danys, 
perjudicis i lesions. 
→ En cas que l’Ajuntament hagi de respondre per algun sinistre causat 
amb motiu de les actuacions del Carnaval, la Federació d’Associacions pel 
Carnaval assumirà les indemnitzacions que per ser inferiors a 3.000 € li 
correspondrien a l’Ajuntament per estar per sota de la franquícia de 
l’Asseguradora Municipal. En aquests casos la Federació d’Associacions 
pel Carnaval també assumirà el cost de la defensa judicial i els peritatges 
de danys i lesions a persones que siguin necessaris per tramitar la 
reclamació. 

 
III - Lliurar a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i en el 
termini de 60 dies després de la celebració del Carnaval, la memòria valorativa de les 
activitats realitzades i els justificants econòmics, per un import igual que la subvenció 
atorgada. 
 
IV - Reunir-se amb diferents tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quan es 
consideri oportú, per fer el seguiment de les qüestions plantejades comunament, 
preparació de la festa, etc. 
 
V - Lliurar a la Regidoria de Cultura la quantitat que en cada cas s’acordi de material 
gràfic (cartells, publicacions, etc.) imprès per la Federació d’Associacions pel 
Carnaval, per tal que pugui fer una correcta promoció del Carnaval. En tota la seva 
publicitat la Federació farà constar el text següent: en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el seu logotip. 
 
VI - La FAC es compromet també a tenir cura, mantenir i conservar aquells elements 
patrimonials vinculats a la cultura del Carnaval. 
 
 
Segon-   L’Ajuntament de Vilanova i  la Geltrú s’obliga a: 
 



 

 

I - Donar suport infraestructural amb el material municipal del que l’Ajuntament 
disposi, per al bon desenvolupament dels actes i activitats que es preveu necessari, a 
partir de les activitats a realitzar. 
 
II - Donar suport per afavorir la participació al Carnaval de les escoles de la ciutat. 
 
III - Donar suport a la producció i difusió del Carnaval.  Així, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú s’encarregarà de: 

 
• Gestió de la publicitat i patrocinis que generi el Carnaval, coordinant totes les 
accions amb la Federació d’Associacions pel Carnaval. 
 
• Liquidació a l’SGAE dels drets d’autor que generin els actes de Carnaval. Per 
aquest motiu l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva una part econòmica 
de la subvenció que rebrà la Federació d’Associacions pel Carnaval per a 
liquidar els esmentats drets d’autor. 
 
• Així com qualsevol altre aspecte acordat amb la Federació d’Associacions pel 
Carnaval. 
 
• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà, amb un màxim de tres activitats 
generades per la FAC, algun equipament cultural, sense assumir cap despesa 
de lloguer d’equipament. (La FAC assumirà els possibles desperfectes). 
 

IV - Donar suport econòmic a la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i 
la Geltrú, a partir de la valoració de la proposta d’activitats i pressupostos abans 
esmentats. La Regidoria de Cultura aportarà la quantitat de 65.000€  en concepte de 
subvenció per a l’organització del Carnaval 2014; d’aquesta quantitat l’Ajuntament hi 
restarà l’import que correspongui en concepte de drets d’autor a liquidar a la SGAE 
que liquidarà el mateix Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
Aquesta quantitat es destina a donar suport a les activitats que la FAC organitza al 
carrer, amb caràcter obert a tots els ciutadans i d’elaboració de noves propostes. 
 
V - L’import del conveni s’abonarà per transferència bancària, en dos terminis: 
 
-  30.000€ durant la setmana del 3 de febrer de 2014. 
 
- 35.000€  abans del 31 d’octubre de 2014, amb el compromís de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú d’anar abonant aportacions, fins als 35.000€, sempre que la 
tresoreria de l’Ajuntament ho permeti. D’aquesta quantitat l’Ajuntament hi restarà 
l’import que correspongui en concepte de drets d’autor, tal com s’especifica en el punt 
anterior. 
 
Tercer-  Comissió de seguiment del conveni: 
  
I - Es crea una Comissió de seguiment del conveni, que tindrà cura de coordinar i fer 
el seguiment dels pactes que l’integren, així com recollir altres propostes i iniciatives. 



 

 

 
II - La Comissió estarà integrada per: 

•  La regidora de Cultura 
•  El president de la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la         

Geltrú 
•  Dos tècnics/ques de la Regidoria de Cultura 
•  Un/a membre de la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la 

Geltrú 
 

III - Aquesta Comissió serà convocada per la Regidoria de Cultura. Es reunirà quan 
ho consideri oportú la Regidoria de Cultura, o bé per requeriment de la Federació 
d’Associacions pel Carnaval. 
 
Quart- La quantitat que s’esmenta en el pacte segon (65.000€) d’aquest document, 
és el total absolut que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporta a la Federació 
d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2014. Per poder fer 
efectiva l’aportació consignada, la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova 
i la Geltrú ha d’estar al corrent de qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
Cinquè- Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura 
d’aquest conveni haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 
 
Sisè-  El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de l’any 2014. 
 
Setè- Serà d’aplicació al present conveni i a la subvenció extraordinària que es 
concedeix, el règim jurídic previst a l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a la Llei 38/2003, general de subvencions, en tot 
allò que resulti d’aplicació.   
 
Vuitè- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà adoptar totes les mesures 
d’execució forçosa dels actes administratius previstes en la normativa, en cas que 
sigui necessari, per tal d’assegurar el compliment del present conveni i la salvaguarda 
de l’interès públic municipal.  
 
I, en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 

  19. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ DEFINITIVA, 
SI ESCAU, DE L’ESTUDI DE DETALL DE L’ATORGAMENT DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’EXPLOTACIÓ DE TRES 



 

 

SUPERFÍCIES AL TRAJO DE GARBÍ DEL PORT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, PROMOGUT PER ONA BEACH CLUB, SL. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 20 de desembre de 2013, l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va 
dictar el Decret d’aprovació inicial de l’Estudi de detall de l’atorgament de la 
concessió administrativa per a l’explotació de tres superfícies al Trajo de Garbí 
del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ona Beach Club, SL. 
 
II. El referit Decret d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 31 de desembre de 2013, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en el Diari de Vilanova de data 10 de gener de 
2014 i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i va ser sotmès a informació 
pública pel termini de 20 dies. 
 
En data 16 de gener de 2014, Ports de la Generalitat ha presentat en el 
registre general de l’Ajuntament (registre d’entrada núm. 2014001424/1), 
informe favorable en relació a dit Estudi de detall. 
 
En data 21 de gener de 2014 es donà compte a la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del Decret de l’Alcaldessa, de data 20 de 
desembre de 2013, d’aprovació inicial de l’Estudi de detall de l’atorgament de 
la concessió administrativa per a l’explotació de tres superfícies al Trajo de 
Garbí del Port de Vilanova i la Geltrú. 
 
Dins el període d’informació pública, en data 27 de gener de 2014 (registre 
d’entrada núm. 2014002304), determinats veïns del barri de Ribes Roges de 
Vilanova i la Geltrú han presentat escrit d’al·legacions, en el qual efectuen 
determinades manifestacions sobre la problemàtica del soroll i sol·liciten que 
s’adjunti a l’estudi de detall un estudi d’impacte acústic de l’activitat. 
 
Amb relació a dites al·legacions, l’arquitecte municipal ha emès informe en 
data 28 de gener, amb el següent contingut: 

• El planejament vigent, Pla Especial del Port, és la figura urbanística que 
determina els usos permesos en aquesta zona. Els estudis de detall, en 
general, tenen com a objectiu l’ordenació de l’espai i del volum 
edificable sense capacitat per modificar els paràmetres fonamentals, 
com els usos permesos o el sostre màxim edificable. 

• El Pla Especial del Port no estableix l’obligació de presentar un estudi 
d’impacte acústic que acompanyi l’Estudi de Detall de la zona 
d’activitats turístiques (clau M), també anomenat Trajo del Garbí. 

• Tanmateix, els aspectes acústics han estat tinguts en compte pels 



 

 

redactors i pels promotors de la proposta a través de la configuració 
volumètrica de les edificacions, de la distribució dels usos i de la 
disposició de pantalles i altres elements constructius, tal i com descriu la 
memòria del document presentat. 

• El seguiment i control del paràmetres acústics legalment exigibles es 
porta a terme en el marc del tràmit de la llicència d’activitats (llicència 
municipal d’establiments oberts al públic) que, entre d’altres mesures, 
pot imposar la col·locació d’aparells de mesura, com ja ha estat el cas i 
serà en el futur en relació amb aquesta activitat. 

• L’activitat de La Daurada està obligada a complir els requisits legals en 
matèria de contaminació acústica, amb independència de les 
determinacions del Pla Especial del Port i de l’Estudi de Detall objecte 
d’aquest informe. Les determinacions de l’Estudi de Detall presentat no 
els eximeixen de dit compliment. 

 
D’acord amb el seu informe, l’arquitecte municipal informa en el sentit que cal 
desestimar les al·legacions presentades el 27 de gener de 2014 pel Sr. Carlos 
Pedemonte i altres; i en sentit favorable l’aprovació definitiva de l’Estudi de 
Detall de l’atorgament de la concessió administrativa per l’explotació de tres 
superfícies al Trajo del Garbí del Port de Vilanova i la Geltrú, publicat al DOGC 
núm. 6275 de data 17.12.2012, presentat per Ona Beach Club, SL, el 10 de 
desembre de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El document presentat a tràmit s’adopta en virtut d’allò que estableix la 
disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i l’article 7.4 del Pla 
Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, i es tramita de conformitat amb el que 
preveuen els articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística i la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 
 
2. Un cop aprovat definitivament aquest estudi de detall caldrà trametre en el 
termini de 10 dies un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient 
administratiu, ambdós complets, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, i s’haurà de publicar aquest acord en el BOPB -juntament amb la 
normativa de l’instrument de planejament- en la pàgina web municipal, i 
notificar-lo individualment a les persones interessades. També caldrà garantir 
la consulta de l’instrument de planejament per mitjans telemàtics. 
 
Segons disposen els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’aquest 



 

 

instrument de planejament és el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la 
majoria simple dels membres presents per a la seva adopció. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la disposició transitòria onzena del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, que remet als articles 64, 65 i 66 del DL 1/1990, de 12 de juliol, 
pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat en data 27 de gener de 
2014 (registre d’entrada núm. 2014002304) dins el tràmit d’informació pública, 
per determinats veïns del barri de Ribes Roges d’aquest municipi, d’acord amb 
l’informe de l’arquitecte municipal incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de l’atorgament de la 
concessió administrativa per a l’explotació de tres superfícies al Trajo de Garbí 
del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ona Beach Club, SL.  
 
TERCER. Publicar el present acord i les normes urbanístiques de l’instrument 
de planejament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la seva 
executivitat, així com en el web municipal d’aquest Ajuntament i garantir l’accés 
telemàtic al contingut íntegre d’aquest instrument de planejament. 
 
QUART. Trametre un exemplar del document i una còpia de l’expedient 
administratiu complet, degudament diligenciats, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per al seu coneixement. 
 
CINQUÈ. Els drets de consulta i informació es podran exercir per mitjà del web 
municipal d’aquest Ajuntament o a la Regidoria d’Urbanisme, Obres i 
Habitatge, carrer de Josep Llanza, 1-7, 1a planta, de dilluns a divendres, de 
9:30 a 14:00 hores. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord al promotor Ona Beach Club, SL i als interessats 
en l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (3) i ICV (2) = 14 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots  
  Abstencions: PSC = 8 vots 



 

 

 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

 20. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE D’EXPEDIENTS 
DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2013, APROVATS PER 
DECRET. 

 
Es dóna compte dels expedients de modificació de crèdit 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, i 27, corresponents al Pressupost municipal de l’exercici 2013, 
aprovats per Decret, d’acord amb el que disposa la base 6.2.c) de les Bases 
d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 16/2013   Data: 07/10/2013 
 
Text explicatiu: TRANSF. ENTRE CAPÍTOLS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 07/10/2013 
 
 

 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS     
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES                20.000,00 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES              - 20.000,00 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES    
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS      
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 17/2013   Data: 08/10/2013 
 
Text explicatiu:  TRASPÀS DE LA RÚBRICA DE MANIPULATS A LA REGIDORIA 

DE SERVEIS GENERALS 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 08/10/2013 
 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS              10.000,00  
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES                 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES               
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES               10.000,00 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS                10.000,00  
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS    10.000,00 
 
 
 
 



 

 

 
RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 18/2013   Data: 09/10/2013 
 
Text explicatiu:  APROVADA LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI GRUA 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 09/10/2013 
 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS     
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES     45.721,29 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES              - 45.721,29 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES    
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS      
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS      
 
 

 
 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 19/2013   Data: 10/10/2013 
 
Text explicatiu:  GESTIÓ FIRA NOVEMBRE 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 10/10/2013 
 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS                         193.600,00  
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES      
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES               
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES             193.600,00 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS                          193.600,00 
   
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                         193.600,00 
 
 
 
 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 21/2013   Data: 15/10/2013 
 
Text explicatiu: DESPESES DE DEFENSA JURÍDICA 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 15/10/2013 
 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS                         
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES                18.150,00 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES              - 18.150,00 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES    
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS                           
   
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
 
 
 

 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 22/2013   Data: 08/11/2013 
 
Text explicatiu:  PAGAMENT SERVEIS BONIFICATS AL PARC DEL GARRAF, 
     CURS 2011-2012 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 08/11/2013 
 
 

 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS                           
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES     16.031,18 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES               - 16.031,18 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES              
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS    
   
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                          
 
 
 
 
 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 23/2013   Data: 04/12/2013 
 
Text explicatiu:  FINANÇAMENT DE PROGRAMES D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 04/12/2013 
 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS                          42.000,00  
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES      
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES               
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES              42.000,00 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS                           42.000,00 
   
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                          42.000,00 
 
 
 
 
 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 24/2013   Data: 30/12/2013 
 
Text explicatiu:  PRÉSTEC SANEJAMENT RDL 8/2013 I MODIFICACIONS 

CÀRREGA FINANCERA 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 30/12/2013 
 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS                         278.812,38  
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES              302.662,00  
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES                       - 302.662,00            
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES             278.812,38 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS                       9.413.801,38 
   
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                      9.413.801,38 
 
 
 
 
 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 25/2013   Data: 17/12/2013 
 
Text explicatiu:  CONTRACTACIÓ SUBSTITUCIÓ PROFESSOR DE L’ECMMMM 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 17/12/2013 
 
 

 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS                           
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES     1.837,50 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES               - 1.837,50           
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES             
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS                           
   
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                         
 
 
 
 
 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 26/2013   Data: 31/12/2013 
 
Text explicatiu:  INCREMENT PDA. NETEJA VIÀRIA I  
     REVISIÓ DE PREUS 2013 DE JARDINERIA 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 31/12/2013 
 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS                           
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES              200.000,00 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES            - 200.000,00            
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES              
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS    
   
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                          
 
 
 
 



 

 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 27/2013   Data: 31/12/2013 
 
Text explicatiu: CONVENI AMB L’EMPRESA FREIXENET, SA 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 31/12/2013 
 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS                          19.087,75  
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES      
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES               
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES              19.087,75 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS                           19.087,75 
   
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                          19.087,75 

 
 

 
 

  21. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’INFORME 
LLEI MOROSITAT 4t. TRIMESTRE 2013. 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un 



 

 

procediment de tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents 
de pagament per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos 
a la mateixa Llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de 
factures i un informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures 
pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la Llei, afegint 
un annex amb una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què  
hagi transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives, es dóna compte al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al quart 
trimestre de 2013, dels organismes següents: 
 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
• Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
• Institut Municipal d’Educació i Treball 

 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, i la proposta del president de 
la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada 
informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 27 de gener de 2014, es 
dóna compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos d’intervenció 
corresponents al quart trimestre de 2013 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball, d’acord amb el que disposen els articles 4 i 5 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
 
 

I N F O R M E    T R E S O R E R I A  
 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 



 

 

D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al quart trimestre 
natural de 2013, segons la informació resultant dels programes comptables, 
en què s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és: 
 

• Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

Data Informació Nombre factures Import 

13/01/2014 916 3.398.437,36 € 
 

• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 

Data Informació Nombre factures Import 

09/01/2014 33 294.959,60 € 
 

 
• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 
Data Informació Nombre Factures Import 

10/01/2014     19     15.513,65 € 
 



 

 
ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 

 
R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   QUART   T R I M E S T R E   2014 

 
 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs, de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, el termini 
dels quals ha transcorregut més de tres mesos des del seu registre i no s’ha comptabilitzat el reconeixement de 
l’obligació corresponent o no s’ha justificat degudament la manca de tramitació. 
 

Justificant 
Data 

Entrada 
Data 

document Import factura Descripció 

F/2013/20 04/02/2013 28/01/2013 294,57 COMANDA 32013000025 SERVEIS DE NETEJA CC LA COLLADA EL 2 DE GENER DE 2013. 

F/2013/113 12/02/2013 15/01/2013 1.171,50 M990 CODI 065 C-994-B URB. PARC DE RIBES ROGES 2A FASE, 1r. SEMESTRE 

F/2013/232 21/02/2013 20/02/2013 3.721,17 
RESTA CERT. 11 I ÚLTIMA PROJECTE MODIFICAT NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE RIBES 
ROGES. 

F/2013/361 04/03/2013 25/02/2013 65,46 COMANDA 32013000163 SERVEIS NETEJA C.C. DE MAR DE L'11 DE FEBRER. 

F/2013/629 13/03/2013 04/02/2013 1.474,00 100 U ÀNCORA 375 CU NORMAL 

F/2013/644 21/03/2013 30/09/2009 25,76 MOTO 24H: CHARLIE RIVEL 

F/2013/645 21/03/2013 08/02/2010 349,36 GENER 2010: MOTOS I COTXES 

F/2013/646 21/03/2013 24/02/2010 165,95 ROTACIÓ CASERNES 14/02/10 

F/2013/647 21/03/2013 28/02/2010 74,48 FEBRER 2010: CASERNES 

F/2013/648 21/03/2013 28/02/2010 50,00 TARGETES 15+1 

F/2013/649 21/03/2013 28/02/2010 25,76 FEBRER 2010: CHARLIE RIVEL 

F/2013/650 21/03/2013 28/02/2010 96,72 CASERNES OBRES FEBRER 2010 

F/2013/651 21/03/2013 28/02/2010 349,36 FEBRER 2010: MOTOS I COTXES 

F/2013/652 21/03/2013 30/06/2010 25,76 JUNY 2010 

F/2013/653 21/03/2013 31/07/2010 25,76 JULIOL 2010 

F/2013/654 21/03/2013 31/08/2010 25,76 AGOST 2010 

F/2013/655 21/03/2013 30/09/2010 71,64 SETEMBRE 2010 

F/2013/656 21/03/2013 30/09/2010 25,76 SETEMBRE 2010 



 

 

Justificant 
Data 

Entrada 
Data 

document Import factura Descripció 

F/2013/657 21/03/2013 30/09/2010 349,36 SETEMBRE 2010 

F/2013/658 21/03/2013 29/10/2010 25,76 OCTUBRE 2010 

F/2013/659 21/03/2013 30/11/2010 25,76 NOVEMBRE 2010 

F/2013/660 21/03/2013 25/03/2011 59,00 MARÇ 2011 

F/2013/661 21/03/2013 31/05/2011 25,76 MAIG 2011 

F/2013/662 21/03/2013 31/08/2011 51,52 AGOST 2011 

F/2013/663 21/03/2013 31/08/2011 246,32 AGOST 2011 

F/2013/664 12/03/2013 14/02/2013 10.756,69 QUOTA ANUAL 2013-MUNICIPI CONSORCIAT. 

F/2013/1049 11/04/2013 31/03/2009 1.415,22 ESTACIONAMENT DE VEHICLES A CHARLIE RIVEL I CASERNES PER LES OBRES DEL PLAN FEIL. 

F/2013/1050 11/04/2013 30/04/2010 723,04 ESTACIONAMENT DE VEHICLES A CHARLIE RIVEL I CASERNES PER LES OBRES DEL PLAN FEIL. 

F/2013/1051 11/04/2013 30/06/2009 641,25 ESTACIONAMENT DE VEHICLES A CHARLIE RIVEL I CASERNES PER LES OBRES DEL PLAN FEIL. 

F/2013/1383 10/05/2013 06/05/2013 1.474,00 100 U. ÀNCORA 375 CU NORMAL 

F/2013/1551 10/05/2013 07/05/2013 1.694,00 LLOGUER 200 TAULES LLARGUES PER L'ORGANITZACIÓ DE LA FIRA SEGONA MÀ. 

F/2013/1846 19/06/2013 09/06/2013 1.778,70 LLOGUER 210 TAULES 183X73 COMANDA 32013003384. 

F/2013/1983 11/06/2013 07/06/2013 2.000,00 PART 2 DE 2: LLOGUER D'ESTANDS 

F/2013/2250 09/07/2013 26/06/2013 416,00 
IMPLEMENTACIÓ TALLERS RESILIENT PER A NENES I NES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, 
JUNY. 

F/2013/2305 23/07/2013 23/07/2013 416,00 IMPLEMENTACIÓ TALLERS RESILIENT DE L'1 AL 22 DE JULIOL 2013. 

F/2013/2506 02/01/2013 20/11/2012 12.276,30 
HONORARIS PJTE. TÈCNIC COMPLEMENTARI ESCOMESA ELÈCTRICA INTERIOR PARCEL·LES AMB 
ACTIVITAT M. BARRERES II. 

F/2013/2563 22/08/2013 25/07/2013 1.474,00 ÀNCORA 375 CU NORMAL 

F/2013/2687 30/08/2013 30/08/2013 1.458,26 
HP 90X - CARTUCHO DE TÓNER - 1 X NEGRO - PARA LASERJET ENTERPRISE M455 5, M602, M603 / 
DESP. ENVIO / MANIPULACIO H1 

F/2013/2783 30/08/2013 05/12/2012 798,60 ESPAI CRIA 

F/2013/2990 30/09/2013 06/08/2013 520,00 IMPLEMENTACIÓ TALLERS RESILIENT, SETEMBRE. 

F/2013/3500 26/09/2013 12/09/2013 227,53 REGIM JURIDIC DE LES ADM. PUBLIQUES, 4º EDICIO 

F/2013/3630 25/09/2013 25/09/2013 735,00 PREPARACIÓ SOPAR PARTICIPANTS JUANITA'S VILANOVA BEACH FESTIVAL 08/06/13 

F/2013/3967 13/08/2013 23/07/2013 632,90 REDACCIO GUIO PROJECTE VINE DE FESTA!: FESTA MAJOR 2013 

F/2013/3968 12/08/2013 05/08/2013 595,00 FORMACIO SO DE LA DISOCORDIA: FESTA MAJOR 2013 

F/2013/3969 12/08/2013 05/08/2013 560,00 GRALLERS DE GARBI: FESTA MAJOR 2013 

F/2013/3970 12/08/2013 05/08/2013 510,00 ELS QUATRE VENTS (SERRALLONGA): FESTA MAJOR 2013 



 

 

Justificant 
Data 

Entrada 
Data 

document Import factura Descripció 

F/2013/3971 12/08/2013 05/08/2013 595,00 GRUP DE GRALLERS DE LA PEIXETERIA VELLA + GEGANTS DE VNG: FESTA MAJOR 2013 

F/2013/3972 12/08/2013 05/08/2013 560,00 GRUP DE GRALLERS ELS LLUNATICS + LA MULASSA LA CABRETA: FESTA MAJOR 2013 

F/2013/3973 12/08/2013 01/08/2013 510,00 GRUP DE DULZAINEROS CALAMUS + LA MULASSA VNG: FESTA MAJOR 

F/2013/3974 12/08/2013 05/08/2013 2.320,00 
TRES COLLES DE GRALLERS + LA MULASSA GRAN + BALL DE BASTONS NOIES + BALL GITANES: 
FESTA MAJOR 

F/2013/3975 12/08/2013 12/08/2013 705,00 GRALLERS STA. MADRONA & MONTONEC: FESTA MAJOR 

F/2013/3976 12/08/2013 07/08/2013 680,00 CERCAVILES FESTA MAJOR 

F/2013/3977 05/08/2013 05/08/2013 595,00 BALL DE NANS: FESTA MAJOR 

F/2013/3978 12/08/2013 07/08/2013 468,00 BALL DE CERCOLETS: FESTA MAJOR 

F/2013/3979 12/08/2013 05/08/2013 468,00 MITJA COBLA BALL DE PASTORETS: FESTA MAJOR 

F/2013/3980 12/08/2013 05/08/2013 468,00 BALL DE PANDEROS: FESTA MAJOR 

F/2013/3981 12/08/2013 05/08/2013 1.130,00 ACOMPANYMANET DE BALL DE CINTES I BALL DE BASTONS: FESTA MAJOR 

F/2013/4000 08/08/2013 04/08/2013 21.260,00 ESPECTACLE PIROTECNIC 04/08/13 

F/2013/4001 30/07/2013 26/07/2013 2.238,50 ACTUACIÓ DEL GRUP "RETIRO" 27/07/13 

F/2013/4004 23/08/2013 14/08/2013 1.978,00 MATERIAL PIROTECNIC FESTA MAJOR 

F/2013/4005 07/08/2013 02/08/2013 1.554,85 ESPECTACLE 02/08/13 

F/2013/4006 12/08/2013 04/08/2013 5.500,00 EXHIBICIO CASTELLERA 03/08/13 

F/2013/4007 12/08/2013 24/07/2013 3.025,00 ACTUACIO THE GRUIXUT'S: FESTA MAJOR 

F/2013/4008 07/08/2013 03/08/2013 4.250,00 CONCERT DEL GRUP RECLAM 

F/2013/4009 12/08/2013 02/08/2013 2.178,00 ACTUACIO ""ACABAMOS DE LLEGAR"" 

F/2013/4010 07/08/2013 04/08/2013 1.936,00 ACTUACIÓ GRUP MILKERS 04/08/13 

F/2013/4011 12/08/2013 04/08/2013 4.356,00 CONCERT I BALL 04/08/13 

F/2013/4013 13/08/2013 23/07/2013 632,90 REDACCIO GUIO PROJECTE VINE DE FESTA!: FESTA MAJOR 2013 

F/2013/4014 13/08/2013 30/07/2013 253,16 REDACCIO DEL GUIO DEL VOT DEL POBLE 
 
 
 

No consten factures o documents de conformar o aprovar en l’ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI 
VICTOR BALAGUER, ni a l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, que hagin transcorregut més de 
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures. 
 



 

 

 22. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL 
DE 7.01.2014, PEL QUAL ES CONCEDEIX LA COMPATIBILITAT 
A UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL. 

 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 7 de gener de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
Relació de fets 
 
I.   En data 8 de setembre de 2011, l’agent de la Policia local amb DNI núm. 

37685631Q va presentar instància amb registre d’entrada 2011018038, en 
la qual sol·licitava compatibilitzar el seu treball de Policia Local amb la 
categoria de caporal amb l’exercici privat de l’advocacia, amb les limitacions 
següents: 

 
1) Estricte acompliment dels seus deures i respecte a l’horari de treball 

com a funcionari del Cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 
 
2) No exercir l’advocacia en assumptes relacionats total o parcialment 

amb les activitats que desenvolupa la Policia Local de Vilanova i la 
Geltrú o que siguin de la seva competència. 

 
3) No exercir l’advocacia en la defensa d’assumptes contra 

l’Administració Pública a la qual presta els seus serveis. 
 
II.   En data 4 d’octubre de 2011, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, 

va acordar desestimar la petició de declaració de compatibilitat formulada 
per l’interessat, a partir dels informes confeccionats pels Serveis Jurídics 
de l’Ajuntament i pel Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació 
de Barcelona, de data 5 de juliol de 2011. 

 
III. En data 3 de novembre de 2011, l’interessat va presentar recurs de 

reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 
2011,  sol·licitant: 

 
 “(...) se acuerde la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía, con su 
condición de funcionario de carrera adscrito al cargo de caporal de Policia 
Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, teniendo como límites de 
esta compatibilidad: 

 
- Tener en cuenta el estricto cumplimiento de sus deberes y el absoluto  

respecto al horario de trabajo de su puesto de trabajo como 
funcionario al Cuerpo de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 

 



 

 

- No ejercer la abogacía en aquellos asuntos relacionados total o 
parcialmente, con las actividades que desarrolla la Policía Local de 
Vilanova i la Geltrú o que sean de su competencia. 

 
- No ejercer la abogacía en la defensa de asuntos contra la 

Administración Pública en la cual presto servicios.  
 
- Las recogidas en el cuestionario Q1 de solicitud de compatibilidad con 

la actividad privada.” 
 

IV. Per Decret de regidor delegat de data 5 de març de 2012 i número 
d’expedient 00059/2012-RH, es va resoldre desestimar el recurs de 
reposició plantejat per l’interessat, atès que la Llei d’Incompatibilitats del 
Personal al servei de les administracions públiques, en relació amb la Llei 
de Forces i Cossos de Seguretat i la Llei de Policies Locals, no permeten 
l’autorització de la compatibilitat per a l’exercici de l’advocacia en els casos 
d’agents de la Policia Local. 

 
V. L’esmentat agent va presentar recurs contenciós administratiu al Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, amb el número 166/2012 
1A, contra el Decret de data 5 de març de 2012 que desestimava el seu 
recurs de reposició de data 3 de novembre de 2011. 

 
Fonaments de dret 
 
I.  Mentre s’està tramitant el recurs contenciós administratiu, s’ha emès un 

informe jurídic de la Secretaria General de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de data 9 de setembre de 2013 sobre la compatibilitat, fonamentat 
en un canvi del criteri d’interpretació de la matèria d’incompatibilitat en 
relació amb la Policia Local, per part del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que comporta autoritzar als membres de la Policia Local la 
compatibilitat per a l’exercici privat de l’advocacia amb les corresponents 
limitacions. 

 
Per tant, es considera necessari també modificar el criteri de la resolució 
impugnada per l’interessat i concedir la petició de compatibilitat, si bé amb 
la imposició de limitacions: 

 
1. No poder exercir l’advocacia en l’àmbit penal ni en assumptes 

relacionats amb la responsabilitat civil per accidents de circulació, en 
tot el territori estatal. 

 
2. No poder exercir l’advocacia en aquells assumptes relacionats amb 

l’Administració Local de Vilanova i la Geltrú i de la comarca del Garraf. 



 

 

 
II.  La Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 

de les Administracions Públiques. 
 
III. L’article 329.2 del Decret 214/90, indica que en cap cas la suma de 

jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar 
la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 
50%. 

 
IV. En qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball pel personal que 

s’inclou a la Llei, serà incompatible amb l’exercici d’algun càrrec, activitat o 
professió pública o privada que pugui impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures, o comprometre la imparcialitat o 
independència del funcionari. 

 
V.  L’article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, permet 
a l’Administració revocar en qualsevol moment els seus actes de gravamen 
o desfavorables, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa o 
exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al principi d’igualtat, a 
l’interès públic o a l’ordenament jurídic. 

 
VI. L’atribució de declaració de compatibilitats i incompatibilitats ha estat 

delegada pel Ple en la Junta de Govern. 
  
La Junta de Govern Local  ACORDA: 
  
“Modificar la resolució de l’Acord de la Junta de Govern Local de data 4 
d’octubre de 2011, que desestima la compatibilitat de l’agent de la Policia local 
amb DNI núm. 37685631Q, en el sentit de concedir la compatibilitat per a 
l’exercici de l’advocacia, amb les següents limitacions: 
 

1. No poder exercir l’advocacia en l’àmbit penal ni en assumptes 
relacionats amb la responsabilitat civil per accidents de circulació, en tot 
el territori estatal. 

 
2. No poder exercir l’advocacia en aquells assumptes relacionats amb 

l’Administració Local de Vilanova i la Geltrú i de la comarca del Garraf. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir 
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 
 



 

 

Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat 
està tipificat com a falta greu.” 
 
 
 

Grup Municipal d’ICV 
 

 23. MOCIÓ PER GARANTIR LA VIABILITAT DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 

 
Atès que l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM), de la qual 
participa l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la 
Geltrú, en data 23 de desembre de 2013 ha reunit a representants de 124 
municipis amb relació a les escoles de música i dansa. 
 
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb 
els municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals 
havien fet per establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments i la creació 
d’una xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats de 
Catalunya amb l’objectiu de socialitzar l’accés a la cultura. 
 
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia 
tenint el mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa 
per contribuir així a l’educació integral de les persones, a la formació artística al 
llarg de la vida i a la cohesió social. 
 
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble 
paper: la pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, 
si s’escau, dels seus alumnes. 
 
Atès que en el curs 2013-14 a l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat 
hi ha inscrits 617 alumnes, inclòs el Conservatori, dels quals 400 són a l’escola 
municipal, i 39 professors/ores imparteixen classe. 
 
Atès que fins ara l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades, 
seguint uns criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per 
això el Departament d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos 
de les despeses de funcionament i de personal docent, subvenció que a 
l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat ha passat d’una aportació per 
part del Departament d’Ensenyament de 182.160 euros al curs 2010-11 a 
86.020 al curs 2011-12, és a dir, una subvenció per alumne de 460 a 230 euros 
i que desconeixem encara quina serà l’aportació per als cursos 2012-13 i 2013-
14, amb el consegüent impacte en les finances municipals. 



 

 

 
Atès que l’educació artística és un dels sectors de més importància en la 
possibilitat de crear valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la 
comunicació, per fomentar noves formes de convivència en contextos de 
diversitat i desigualtat culturals. 
 
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més 
emprenedora i més rica en tots els sentits, fins i tot en l’econòmic. 
 
És per tot això que, a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Reclamar al Departament d’Ensenyament el pagament de la 
subvenció del curs 2011-12, contret amb l’Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.  Que el finançament del curs 2012-13 i 2013-14 sigui, com a mínim, 
amb un mòdul de 230 € per alumne. 
 
TERCER. Que el Departament d’Ensenyament es comprometi a trobar una 
solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de música i 
dansa a Catalunya. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al Departament d’Ensenyament, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música (ACEM) i a l’Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat de Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 

  24. MOCIÓ PER A LA REPOSICIÓ D’ARBRAT DE LA CIUTAT. 
 
Atès que la població concedeix cada vegada més importància als arbres i la 
vegetació, i no només per la seva aportació visual al paisatge urbà.  
 
Atès que les funcions de l’arbrat urbà a la ciutat són molt variades, unes de 
biològiques i físiques com oxigenadora, captadora de CO2, ecosistema de 
suport tròfic a bona part de la fauna urbana, humidificadora de l’ambient, 
d’ombra i insonoritzadora, formant pantalles que disminueixen el soroll del 
trànsit; i de funcions culturals i humanes, proporcionant espais complementaris 



 

 

i alternatius a l’estructura urbanística dels edificis; socials, especialment als 
parcs com a llocs de trobada i esbarjo, i també culturals, entenent que algunes 
de les espècies d’arbres són patrimoni cultural d’indrets de la nostra vila. 
 

Atès que a la nostra ciutat existeix un nombre important d’arbrat i que ha estat 
una política municipal el plantament d’ells (hivern 2009-9, 40 unitats; hivern 
2009-10, 74 unitats; hivern 2010-11, 30 unitats). 
 
Atès que el pressupost 2013 disposa d’una partida anomenada “plantes i 
adobs”, de la que es poden destinar recursos per a la compra de nou arbrat, 
però que a aquesta partida se li carreguen altres necessitats, com la reposició 
dels elements de bombes i regs automatitzats, la lluita contra el morrut i els 
darrers dos anys la compra de material per a la reparació de jocs infantils, el 
que ha impedit la compra d’arbres per a reposició a l’esgotar-se amb aquestes 
prioritats. 
  
Atès que la reposició d’arbres per fallides degudes a accidents, fenòmens 
atmosfèrics, mort per malaltia, per vandalisme o altres causes, no s’estan 
efectuant a la nostra ciutat amb la quantitat necessària per reposar totes les 
fallides existents anualment i per tant es pateix un dèficit acumulat. 

És per tot això que, a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 
“Que una part de la partida “plantes i adobs” dels pressupostos municipals 
vinents es destini exclusivament a la reposició de l’arbrat de la ciutat evitant 
augmentar el dèficit acumulat.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 
vots d’ICV). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Que una part de la partida “plantes i adobs” dels pressupostos 
municipals vinents es destini exclusivament a la reposició de l’arbrat de la 
ciutat evitant augmentar el dèficit acumulat. 
 
SEGON. Que la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat abordi aquest 
debat, conjuntament amb els tècnics municipals, per establir prioritats en les 
reposicions tenint en compte diferents aspectes com: emplaçaments, tipus 
d’arbrat, mida, arrels, fulles, podes, etc., per poder establir les millors opcions.” 
 



 

 

 25. MOCIÓ PER IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ. 

 
Atès que des de l’inici d’aquesta crisi al 2007 comprovem any rere any, mes 
rere mes i dia rere dia els estralls en el sector productiu i comercial de la 
nostra ciutat, amb la destrucció de moltes petites i mitjanes empreses i dels 
llocs de treball associats a aquestes. 
 
Atès que un dels efectes és l’increment de locals comercials i naus industrials 
buits, ara molts d’ells en mans de les entitats financeres. 
 
Atès el descens, relatiu, en els preus del lloguer d’aquests locals, que a hores 
d’ara segueix sent un obstacle important per animar o promoure la ubicació de 
noves activitats, tant comercials com industrials, la creació de nous projectes 
d’emprenedoria, d’autoocupació o per al manteniment de l’activitat encara 
existent. 
 
Atès que hi ha l’experiència, a través de les polítiques d’habitatge amb la Llei 
pel Dret a l’Habitatge, de la creació de la Borsa Social d’Habitatge, que 
promou l’accessibilitat al lloguer i la reducció del seu preu a través de la 
intermediació de l’Administració, que disposa l’aval lloguer i garanties per a 
mobilitzar el parc buit d’habitatges. 
 
Atès que des del grup municipal d’ICV creiem que davant aquesta crisi cal 
moure i oferir tots els instruments, els recursos i les capacitats que des de 
l’Ajuntament, políticament i tècnicament, tenim a mans per a promoure accions 
de xoc, combat i resistència front als efectes negatius del moment. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 
  
“PRIMER. Crear en el termini de tres mesos el programa de Borsa de lloguer 
accessible de locals comercials i industrials que permeti, a través del sistema 
d’aval lloguer, la disminució del preu del lloguer, l’accessibilitat a ell i la 
mobilització del parc buit existent a la nostra ciutat, per a garantir la creació de 
nova activitat econòmica comercial i industrial i el manteniment de l’existent. 
 
SEGON. Crear i dotar en el pressupost 2014 la partida Borsa de lloguer 
accessible de locals comercials i industrials amb una dotació suficient per als 
seus fins i objectius, perquè es pugui fer efectiu, ja, durant el 2014 
 
TERCER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments 
que correspongui, el suport i ajut econòmic necessari per a fer efectiu el 
programa. 



 

 

 
QUART. Convenir amb les entitats financeres que s’han fet a mans de bona 
part d’aquest parc buit de locals, la cessió temporal en ús perquè formin part 
de la Borsa. 
 
CINQUÈ. Fer arribar la moció a totes les entitats econòmiques, gremis i 
sindicats de la nostra ciutat i comarca.” 
 
 
Es fa una votació separada dels punts de la moció, amb la transacció, la qual 
queda aprovada en la seva totalitat. 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2, 3 i 5: 
 
 Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (3) i ICV (2) = 22 vots  
 Vots en contra: CUP = 3 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 4: 
 
 S’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 3 

vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Crear en el termini de tres mesos el programa de Borsa de lloguer 
accessible de locals comercials i industrials que permeti, a través del sistema 
d’aval lloguer, la disminució del preu del lloguer, l’accessibilitat a ell i la 
mobilització del parc buit existent a la nostra ciutat, per a garantir la creació de 
nova activitat econòmica comercial i industrial i el manteniment de l’existent. 
 
SEGON. Crear i dotar en el pressupost 2014, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària, la partida Borsa de lloguer accessible de locals comercials i 
industrials amb una dotació suficient per als seus fins i objectius, perquè es 
pugui fer efectiu, ja, durant el 2014. 
 
TERCER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments 
que correspongui, el suport i ajut econòmic necessari per a fer efectiu el 
programa. 
 
QUART. Convenir amb les entitats financeres que s’han fet a mans de bona 
part d’aquest parc buit de locals, la cessió temporal en ús perquè formin part 
de la Borsa. 
 



 

 

CINQUÈ. Fer arribar la moció a totes les entitats econòmiques, gremis i 
sindicats de la nostra ciutat i comarca.” 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 

  26. MOCIÓ DE REBUIG DE L’INCREMENT DEL PREU DEL 
TRANSPORT PÚBLIC. 

 
Amb l’inici d’any, un cop més, es revisen tots els preus del transport públic 
que, a la nostra ciutat i per extensió a la comarca, són una eina fonamental en 
la comunicació cap a altres destinacions, principalment Barcelona o 
Tarragona, també és un mitjà d’accés a visitants i turistes que escullen la 
nostra localitat com a destinació. 
 
La proposta de preus que ha presentat l’Autoritat del Transport Metropolità per 
al 2014 supera amb escreix l’IPC.  Increments del 5,1% a la T-10 o del 7,5% 
als títols senzills o del 8,4% de la T-50/30, alguns dels títols més utilitzats, 
gairebé per un 84% dels ciutadans, a més, cal sumar-hi els títols propis de 
Rodalies de Catalunya. 
 
A més a més, l’increment de preus ha obligat a revisar alguns títols de zones 
3, 4 i 5, tot i que l’ATM ha adduït un error, es constata la voluntat d’acabar 
amb el deute del transport públic a costa d’increments abusius, un deute que 
existeix i cal reconèixer que prové d’un mal finançament, però també mereix 
una reflexió la caiguda important d’usuaris del transport públic. 
 
A aquest fet, cal sumar-hi el greuge que suposa l’actual sistema tarifari 
integrat, que penalitza clarament municipis com Vilanova i la Geltrú i el seu 
entorn, especialment en l’accés cap a la zona metropolitana de centenars de 
treballadors i estudiants que s’hi han de desplaçar. Cal recordar un cop més el 
servei de Rodalies de Catalunya, que clarament és insuficient, un servei que 
no està  a l’alçada del segle XXI. 
 
Aquesta escalada de preus ha provocat un cop més la mobilització social 
d’entitats i col·lectius d’usuaris i de ciutadans que rebutgen uns preus 
prohibitius en una situació econòmica i social de molta dificultat, que 
impossibiliten un accés a la mobilitat.  Tot i que es presenta la futura T-
mobilitat com una possible solució que no acaba d’arribar, els preus dels 
darrers anys mantenen creixements desorbitats.  Es demostra insensibilitat i a 
més no es solucionen els dèficits, ni s’ajuda al foment del transport públic ni hi 
ha ambicions ni objectius ambientals per lluitar contra la contaminació. 
 



 

 

Per tot això, el grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Rebutjar el nou increment del transport públic realitzat per l’Autoritat 
del Transport Metropolità pel que fa als títols integrats i els títols propis de 
Rodalies de Catalunya i de Regionals, i sol·licitar que cap increment superi 
l’IPC. 
 
SEGON. Sol·licitar l’inici de la revisió del sistema tarifari integrat, que inclogui 
les demandes que s’han reiterat per part d’aquest Ajuntament, per posar fi al 
desgreuge en l’accés a la zona metropolitana, i a continuar desplegant 
millores reals al sistema de Rodalies. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord al Conseller de Territori i Sostenibilitat, a 
l’Autoritat del Transport Metropolità i a l’Agrupació de Municipis amb Transport 
Urbà.” 
 

 
Es vota la moció, amb la transacció acceptada de CiU, la qual queda aprovada 
en la seva totalitat.  Es fa una votació separada dels punts: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
 Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots  
 Abstenció: PP = 3 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 2 i 3: 
 
 S’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 3 

vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Rebutjar el nou increment del transport públic realitzat per l’Autoritat 
del Transport Metropolità pel que fa als títols integrats i els títols propis de 
Rodalies de Catalunya i de Regionals. Sol·licitar que cap increment superi 
l’IPC i denunciar l’actitud del govern de l’Estat espanyol, així com reclamar-li 
que aporti les quantitats suficients per garantir la sostenibilitat i el finançament 
del sistema. 
 
SEGON. Sol·licitar l’inici de la revisió del sistema tarifari integrat, que inclogui 
les demandes que s’han reiterat per part d’aquest Ajuntament, per posar fi al 
desgreuge en l’accés a la zona metropolitana, i a continuar desplegant 
millores reals al sistema de Rodalies. 



 

 

 
TERCER. Traslladar aquest acord al Conseller de Territori i Sostenibilitat, a 
l’Autoritat del Transport Metropolità i a l’Agrupació de Municipis amb Transport 
Urbà.” 
 
 

27. MOCIÓ PER UN PLA DE XOC 2014 CONTRA L’ATUR JUVENIL A 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El mes de juliol de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
aprovava una moció del PSC perquè s’actués contra l’atur juvenil, perquè 
s’impulsessin mesures urgents per combatre aquesta situació. Aquesta moció 
aprovada per majoria prenia, entre d’altres, l’acord d’elaborar un Pla local amb 
objectius avaluables periòdicament.  
 
Si bé en la comparació interanual desembre 2012-desembre 2013 el nombre 
de joves aturats i aturades ha disminuït, la taxa d’atur juvenil, i especialment la 
de llarga durada, continua sent la més elevada i si a això hi sumem els joves 
que marxen a l’estranger a buscar feina i els que ja ni tan sols s’inscriuen a les 
oficines de l’atur, estem davant d’un dels col·lectius més vulnerables en la 
situació de crisi que estem vivint. 
 
La situació requereix que totes les administracions adoptin mesures urgents 
per fer front a aquesta situació i que sigui una prioritat a l’hora d’elaborar els 
pressupostos 2014. 
 
En aquesta línia, en el passat Consell Rector de l’organisme autònom de 
l'IMET, es va presentar el document "Actuacions per al Pla de xoc contra 
l’atur", elaborat pels treballadors i treballadores de l'IMET. 
 
El document és extens i ben documentat, amb una anàlisi molt ben detallada 
tant de la situació actual de l’atur juvenil a Catalunya i concretament a la 
nostra ciutat, així com dels serveis que poden trobar els joves a Vilanova i la 
Geltrú per fer font a la situació d’atur en la que es troben molts joves. 
 
El document recull també un apartat de conclusions amb un llistat de 20 
propostes de millora per a accions que ja es vénen realitzant i noves accions 
descrites de manera general. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 



 

 

“Que l’equip de govern presenti a la Comissió Informativa corresponent, en el 
termini d’un mes, un Pla de Xoc per fer front a l’atur juvenil per a l’any 2014, 
que enumeri mesures concretes, temporalitzades i quantificades 
econòmicament. L’objectiu d’aquest Pla ha de ser que tots i totes, els i les 
joves de Vilanova i la Geltrú que estan a l’atur o finalitzin els seus estudis, 
tinguin dret a que se'ls faci una oferta laboral, a rebre orientació laboral, a 
rebre formació complementària o a que se li ofereixin pràctiques 
remunerades.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
              Vots a favor:  CIU (9), PSC (8), PP (3), CUP (3) i 1 vot del  
 Sr. Manel Claver, d’ICV. 
             Abstenció:    Sra. IOLANDA SÁNCHEZ (ICV), per no ser present a la 

sala en el moment de la votació. 
 
 

 28. MOCIÓ CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10, DE 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ 
VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS. 

 
El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va 
aprovar la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i 
reproductiva, que regula al nostre país les condicions per a la interrupció 
voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders públics, pel que 
fa a l’exercici d’aquest dret.  
 
La Llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions 
que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el 
respecte als drets de la resta de persones. Tanmateix, es regula el dret a la 
maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat 
de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, 
conscient i responsable, i amb l’empara de la llei. 
 
Aquesta Llei va substituir la Llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la 
protecció de les dones i dels i les professionals. La Llei va ser aprovada amb 
un ampli consens i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la 
cambra,  així com de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la 
bioètica. La nova Llei va suposar importants avenços legals i especialment els 
referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que 
assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal 
Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans. 
 



 

 

El projecte de Llei que planteja el govern del PP representaria un extraordinari 
retrocés normatiu, social i ideològic, i tornaria a situar les dones en la 
clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, 
responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del 
PP, greument la seguretat jurídica dels i les professionals de l’àmbit sanitari, 
així com també la garantia en l’accés a les corresponents prestacions 
sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PP ens situa trenta anys 
enrere en els drets de les dones. 
 
La Llei del govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que 
elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze 
setmanes, considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els 
casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant les 
dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix, per tant, el 
supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que 
havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle 
passat. 
 
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de 
les dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de  
llei, que afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que 
neix mort i que no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la 
llei anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a l’avortament augmentarà 
el nombre d’avortaments clandestins,  es practicaran en pitjors condicions de 
salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d’una nova política 
regressiva del Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa 
Espanya novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país que 
retrocedeix en drets. 
 
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig 
social de la ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn 
europeu. També són moltes les crítiques que han aparegut tant de 
professionals del món de la justícia com del món de la salut, així com de 
moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 
“PRIMER. Demanar al govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei 
Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva.  
 



 

 

SEGON. Comunicar aquest acord al president del govern de l’Estat, al 
Ministeri de Justícia, al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la 
Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
              Vots a favor:  CIU (8), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
             Abstencions:  Sra. ARIANDA LLORENS (CiU) i Sra. CARMEN MARÍA 

RODRÍGUEZ (PP) = 2 vots 
             Vots en contra:  PP = 2 vots 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

 29. MOCIÓ PER LA REDUCCIÓ DE LES INDEMNITZACIONS QUE 
REBEN ELS SECRETARIS DE LES SOCIETATS, ORGANISMES 
AUTÒNOMS I ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS 
MUNICIPALS. 

 
Es retira aquest punt. 
 
 

  30. MOCIÓ DE SUPORT AL PROGRAMARI LLIURE EN L’ÀMBIT DE 
LES TIC. 

 
Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, en aquests 
moments més que mai, un element fonamental en l'economia i el progrés 
d'una societat. Per fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les 
pugui emprar de manera universal. Els ciutadans i les ciutadanes tenim dret a 
accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions sense cap 
discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena i fer-ho en la 
nostra pròpia llengua. Els ajuntaments han de comprometre's a defensar el 
dret d'accés a la societat de la informació dels seus ciutadans, així com 
implicar-se en l'alfabetització digital i ajudar a superar la fractura digital. 
L'objectiu d'aquesta resolució és que l’Ajuntament es comprometi a garantir 
aquests drets de la ciutadania. 
 
Un dels pilars fonamentals de l'accés a les TIC és el programari. Malgrat això, 
l'accés al programari es veu restringit per polítiques diverses en forma de 
contractes, llicències o patents, que en limiten l'ús i discriminen uns sectors de 



 

 

la ciutadania dificultant-los o barrant-los l'accés a les TIC en condicions legals 
i amb garantia de qualitat. 
 
Des de fa anys existeix un moviment internacional de persones i entitats que 
desenvolupen programari sota unes llicències que defensen que, quan 
s'adquireix un programa, l'usuari ha de tenir el dret d'estudiar-lo, modificar-lo i 
redistribuir-lo lliurement. El programari que garanteix aquests drets es coneix 
com a programari lliure. El programari lliure permet que tots els seus usuaris 
puguin contribuir a la seva millora. Són programari lliure el sistema GNU/Linux, 
diferents navegadors web com el Firefox, els paquets ofimàtics com 
l'OpenOffice.org, els servidors que utilitza Google i molts altres programes de 
gran qualitat. Al darrere del programari lliure hi ha milions de voluntaris, i 
també grans empreses multinacionals com IBM, HP, Oracle, etc. 
 
La utilització del programari lliure suposa avantatges notables, entre els quals 
destaquen els següents: 
 
·  Qui n’és comprador no ha de ser-ne client a perpetuïtat del proveïdor; pot 

llogar-lo a qui lliurement esculli per realitzar les modificacions o adaptacions 
que consideri necessàries segons les seves necessitats. 

 
·  No és discriminatori. Fins i tot els actuals proveïdors de programari privatiu 

poden oferir programari lliure, rellicenciant el seu o adaptant el programari 
lliure existent.  

 
·  La majoria del programari lliure és gratuït o de cost molt baix, al contrari que 

el programari privatiu. 
 
·  L'accés al codi permet analitzar-lo per comprovar que el seu ús no és nociu 

(per exemple, que no contingui codi espia o maliciós), i també permet 
aplicar-hi millores. 

 
·  Permet participar en projectes internacionals punters i, per tant, potenciar 

una indústria local de desenvolupament de programari. 
 
Hi ha àmbits estratègics en què l'impacte del programari és especialment 
important. A continuació se n’exposen alguns: 
 
·  La comunicació de la ciutadania amb l'administració: cada vegada 

més, la comunicació entre l'administració i la ciutadania es fa per via 
informàtica. Això fa aquesta comunicació molt més àgil i eficient. Sovint 
ens trobem, però, que quan els ciutadans necessitem comunicar-nos amb 
l'administració se'ns obliga a fer servir un tipus d'ordinador o un programari 
concret d'alguna empresa concreta. L'administració no pot exigir a cap 



 

 

ciutadà o ciutadana ser client de cap empresa, sobretot quan aquesta 
comunicació es pot fer mitjançant els formats i estàndards oberts definits 
per comitès internacionals, eximint l'usuari d'emprar programari de tal o tal 
empresa. L'administració hauria de garantir la no transgressió d'aquests 
estàndards en serveis que ofereix a la ciutadania. 

 
·  La informàtica dels ajuntaments: L'administració en general i els 

ajuntaments en particular fan servir molt programari. Això suposa una 
partida important del seu pressupost. Una part d'aquest programari és 
genèric (sistemes operatius, ofimàtica...). Molt d'aquest programari té 
alternatives lliures de qualitat. No fer-les servir és un malbaratament dels 
recursos públics. Una altra part del programari és fet a mida. Les 
condicions de contractació en aquest cas les controla l'administració i, per 
tant, en pot regular aspectes com ara la titularitat de la llicència, la 
propietat del codi, el compliment d'estàndards...  

 
·  La llengua: Un dels aspectes més crucials per a l'èxit de les TIC és la 

integració del català al món digital. Cal que el programari que es fa servir 
estigui traduït a la nostra llengua. Centenars de voluntaris tradueixen al 
català el programari lliure més utilitzat tan bon punt en surt una nova 
versió, i això ho poden fer perquè tenen accés al codi font. 

 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al 
programari lliure en l’àmbit de les TIC, així com el compromís de promoure’n 
l’ús i el desenvolupament en la societat vilanovina. 
 
SEGON. Elaborar, a través del servei de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, un pla municipal de 
migració al programari lliure, amb l’objectiu que a final d’aquest mandat s’hagi 
substituït tot el programari propietari que sigui prescindible a curt termini. 
 
TERCER. Crear un grup de treball que s’encarregui de fer un seguiment 
d’aquest pla, format per tècnics municipals, representants dels grups 
municipals i altres actors que puguin estar-hi implicats. 
 
QUART. Promoure acords i convenis amb administracions locals i supralocals, 
universitats i associacions públiques i privades en l’àmbit dels Països Catalans 
per fomentar la coordinació i la cooperació en matèria de programari lliure en 



 

 

català i assegurar-ne, amb les mesures adequades, la producció, la promoció i 
l’ús conjunt amb respecte per totes les variants.” 
 
 
Es vota la moció, amb una votació separada dels punts, la qual queda 
aprovada en la seva totalitat.  El resultat és el següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
 S’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 3 

vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
VOTACIÓ PUNTS 2, 3 i 4: 
 
 Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots  
 Abstenció: PP = 3 vots 
 
 

URGÈNCIES 
 

 MOCIÓ D’URGÈNCIA DE LA CUP, AMB EL SUPORT DE CIU, EN 
DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DAVANT ELS ATACS 
JUDICIALS. 

 
Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que 
imposa un quota lingüística del 25% en castellà, ens trobem un nou pas en 
l'escalada judicial contra el model d’escola catalana en llengua i continguts. 
 
La justícia catalana obliga quatre escoles i un institut a fer en castellà, a més 
de l'assignatura pròpia de castellà, una de troncal d'una altra àrea. L'objectiu 
final és que les classes en castellà representin un 25% del total d'hores lectives 
que fan els alumnes. 
 
La decisió l'ha pres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després de la 
denúncia de cinc pares i després de requerir els centres educatius a que 
expliquessin les hores de castellà que cursaven els alumnes que han 
denunciat.  El tribunal requereix que els canvis en aquests cursos on van els 
vuit alumnes que han denunciat es facin, com a màxim, en un mes. Això vol 
dir, per exemple, que nens de P5, que tenen cinc anys, hauran de fer dues 
assignatures en castellà. 
 
El col·legi Sant Bonaventura, Franciscans de Vilanova, és un dels 5 centres 
afectats per aquesta decisió judicial, que empara una minoria de famílies 



 

 

denunciants i que repercuteix negativament al conjunt de la comunitat 
educativa. 
 
Fins ara, la justícia no havia marcat el percentatge d'hores que havia de 
representar el castellà, ni tampoc que s'hagués d'oferir una assignatura troncal 
en la llengua oficial de l'Estat espanyol. 
 
La llengua i el model educatiu del nostre país no hauria de decidir-se per la via 
judicial.  El Parlament de Catalunya és qui estableix la legislació pròpia, segons 
el mandat democràtic. És el Departament d'Ensenyament l'administració 
educativa competent per distribuir els horaris lectius i assignar el percentatge 
d'ús de les llengües. No és el TSJC qui té aquesta capacitat pedagògica ni 
aquesta funció organitzativa. 
 
Per a la CUP aquest és un fort atac a la immersió lingüística, model que ha 
bastit i garantit durant més de 30 anys a Catalunya la igualtat d’oportunitats i la 
cohesió social.  I per això esperem que la comunitat educativa a la nostra ciutat 
no es deixi doblegar per la por que volen difondre el govern espanyol -amb la 
LOMCE- i els Tribunals de Justícia espanyol i català -que vulneren a cop de 
martell la voluntat d’una majoria-. Davant la intromissió, insubmissió.  
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent:  

ACORD 
 

“PRIMER. Rebutjar frontalment la Sentència del TSJC que vol introduir el 
castellà com a llengua vehicular. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insta el govern de la Generalitat 
de Catalunya a continuar blindant el model d’escola catalana en llengua i 
continguts, defensant així l'aplicació de la legislació pròpia. 
 
TERCER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú donarà suport a totes les 
accions que pugui tirar endavant la comunitat educativa o l'AMPA de l'escola 
Sant Bonaventura en contra d'aquesta Sentència i del seu compliment. I 
posarà a la seva disposició els serveis jurídics o qualsevol altre recurs d'aquest 
Ajuntament que puguin necessitar. 
 
QUART. Traslladar aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la direcció i 
AMPA de tots els centres educatius del municipi i a Somescola.com.” 

 
 

 



 

 

En primer lloc es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Vots en contra: PP = 3 vots 
 
Després del debat es vota la moció, amb la transacció del PSC, la qual 
s’aprova amb: 
  
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Vots en contra: PP = 3 vots 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Rebutjar frontalment la sentència del TSJC que vol introduir el 
castellà com a llengua vehicular. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insta el govern de la Generalitat 
de Catalunya a continuar blindant el model d’escola catalana en llengua i 
continguts, defensant així l'aplicació de la legislació pròpia. 
 
TERCER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú donarà suport a totes les 
accions que pugui tirar endavant la comunitat educativa o l'AMPA de l'escola 
Sant Bonaventura en contra d'aquesta Sentència i del seu compliment. I 
posarà a la seva disposició els serveis jurídics o qualsevol altre recurs d'aquest 
Ajuntament que puguin necessitar. 
 
QUART. Que s’adoptin les mesures oportunes per evitar les conseqüències 
legals que poden tenir els directors de les escoles a causa de la Sentència i 
que aquestes conseqüències recaiguin en la Conselleria d’Ensenyament o bé 
que es porti al Parlament i que sigui una decisió del Parlament prendre cartes 
en aquest tema. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la direcció i 
AMPA de tots els centres educatius del municipi i a Somescola.com.” 
 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA DE LA CUP EN RELACIÓ AMB 
L’OPERACIÓ POLICIAL CONTRA EL CENTRE SOCIAL CAN 
VIES I LA DETENCIÓ DE 6 JOVES ANTIFEIXISTES. 
 



 

 

El passat 28 de gener, 6 joves antifeixistes, un d’ells vilanoví, van ser 
detinguts a diverses poblacions per la brigada d’informació dels Mossos 
d’Esquadra. L’endemà, un impressionant desplegament policial, que va 
bloquejar en bona mesura el barri barceloní de Sants, va servir per escorcollar 
el conegut centre social Can Vies. 
 
Les acusacions es remunten al passat 12 d’octubre de 2013, quan els grups 
ultres autors de l’agressió de l'Onze de Setembre al centre cultural Blanquerna 
a la seu de la Generalitat a Madrid, van convocar a Barcelona una 
manifestació de clara apologia al feixisme, i contra els drets col·lectius del 
poble català, tant discursivament com simbòlica. Els mateixos autors dels fets 
del Blanquerna van ser-hi presents, fins i tot fent declaracions i reividicant 
aquella acció. 
 
Ara, els joves detinguts són acusats d’haver agredit alguns reconeguts 
militants d’organitzacions d’ultradreta que van assistir a aquella manifestació 
dins un pla suposadament organitzat i executat des de Can Vies. 
 
Davant dels fets exposats, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Mostrar la preocupació per la desproporció entre les actuacions 
policials i judicials cap als joves antifeixistes. Una desproporció que contrasta 
amb una certa permissivitat legal i una banalització mediàtica de les creixents 
agressions ultradretanes, com l'esmentada acció durant la Diada a Madrid. 
 
SEGON. Mostrar la preocupació per l’afectació d’aquesta operació policial cap 
al Centre Social Can Vies, de reconeguda trajectòria a la vida veïnal i 
associativa del barri de Sants, denunciada recentment pel teixit associatiu i la 
pròpia associació de veïns d'aquest barri.  Sobta aquest desplegament, que 
topa amb la pervivència legal d'un centre social durant més de 15 anys, i 
preocupa que s'hagi pogut aprofitar aquesta operació per aconseguir-ne un 
desallotjament que fins ara ha estat impossible. 
 
TERCER. Solidaritzar-nos amb els sis encausats, especialment amb en Fèlix, 
el jove barceloní de 22 anys per a qui s’ha declarat la presó preventiva fins a 
la celebració del judici. Així mateix, mostrar el posicionament contrari a les 
mesures cautelars imposades a la resta d’encausats, entre d’altres a un veí de 
la ciutat, els quals tindran restringits els drets de manifestació i reunió pública 
fins el dia del judici, drets que entenem elementals i inalienables per a 
qualsevol persona, i que per tant esperem que es puguin corregir al més 
ràpidament possible totes aquestes mesures d’excepcionalitat. 
 



 

 

QUART. Fer arribar aquests acords a la Consellleria d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, al Jutjat d’Instrucció nº 19 de Barcelona i a la 
Direcció General dels Mossos d’Esquadra.” 
 
 
En primer lloc es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Vots en contra: PP = 3 vots 
 
Després del debat es vota la moció, amb les esmenes de CiU, la qual s’aprova 
amb:  
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Vots en contra: PP = 3 vots 
 
 
L’acord adoptat és el següent:  
 
“PRIMER. Mostrar la preocupació per la desproporció entre les actuacions 
policials i judicials cap als joves antifeixistes. Una desproporció que contrasta 
amb una certa permissivitat legal i una banalització mediàtica de les creixents 
agressions ultradretanes, com l'esmentada acció durant la Diada a Madrid. 
 
SEGON. Mostrar la preocupació per l’afectació d’aquesta operació judicial cap 
al Centre Social Can Vies, de reconeguda trajectòria a la vida veïnal i 
associativa del barri de Sants, denunciada recentment pel teixit associatiu i la 
pròpia associació de veïns d'aquest barri.  Sobta aquest desplegament, que 
topa amb la pervivència legal d'un centre social durant més de 15 anys, i 
preocupa que s'hagi pogut aprofitar aquesta operació per aconseguir-ne un 
desallotjament que fins ara ha estat impossible. 
 
TERCER. Solidaritzar-nos amb els sis encausats, especialment amb en Fèlix, 
el jove barceloní de 22 anys per a qui s’ha declarat la presó preventiva fins a 
la celebració del judici. Així mateix, mostrar el posicionament contrari a les 
mesures cautelars imposades a la resta d’encausats, entre d’altres a un veí de 
la ciutat, els quals tindran restringits els drets de manifestació i reunió pública 
fins el dia del judici, drets que entenem elementals i inalienables per a 
qualsevol persona, i que per tant esperem que es puguin corregir al més 
ràpidament possible totes aquestes mesures d’excepcionalitat. 
 
QUART. Fer arribar aquests acords a la Consellleria d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, al Jutjat d’Instrucció nº 19 de Barcelona, a la 



 

 

Direcció General dels Mossos d’Esquadra i al Consejo General del Poder 
Judicial.” 
 

 31. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC:  
 
 

• Sobre les Escoles Municipals. 
• Sobre el Banc d’Aliments.  

 
 

 
S’aixeca la sessió a les 22:47 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma la presidenta amb mi, el secretari general. 

 


