
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
Acta núm. 11 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 14 de setembre de 
2015, sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I 
MASSANA (CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les 
persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU)  
BLANCA ALBÀ I PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
CARMEN REINA PADILLA (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
 
SECRETARI GENERAL  
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 



 

 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
El Sr. Carlos Remacha s’incorpora a la sessió a les 19.25 hores, quan s’està 
tractant el punt 18 de l’ordre del dia. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
   1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de 27 de juliol de 2015. 
 
 

JUNTA GENERAL DE PIVSAM 
 
   2.   Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la Junta General de 27 de 

juliol de 2015. 
   3.  Aprovació, si escau, del lloguer amb opció de compra de dos locals de 

les Naus del Torrent de Santa Magdalena. 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,  
SEGURETAT I HISENDA 

 
 ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 Secretaria 
 
   4. Convalidació dels Decrets de canvi de sessió ordinària del Ple del mes 

de setembre de 2015. (Exp. 250/2015-SEC) 
   5. Aprovació, si escau, de la modificació dels horaris de les comissions 

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

   6. Modificació, si escau, de l’acord plenari de 27.07.2015, de modificació 
d’Estatuts de les diferents societats municipals, organismes autònoms i 
altres ens. (Exp. 225/2015-SEC) 

   7. Convalidació de l’acord de la Junta Rectora del CONGIAC de 
31.03.2015, relatiu a la modificació d’Estatuts. (Exp. 263/2015-SEC) 

 

 

 



 

 

  
 
 Contractació 
 
   8. Adjudicació, si escau, del contracte del subministrament, mitjançant 

lloguer, d’un sistema d’emmagatzematge SAN/NAS, xarxa, servidors i 
backup, inclòs el seu manteniment, per a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  (Exp. 4/2015-CONT) 

   9. Adjudicació, si escau, del contracte del subministrament, mitjançant 
rènting, d’equips d’impressió digital multifuncionals, i el seu servei de 
manteniment per al Servei de Reprografia de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. (Exp. 14/2014-CONT) 

  
 ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 Recursos Humans 
 
 10. Convalidació del Decret relatiu a l’increment de salari d’un treballador 

municipal (Exp. 356-2015-RH) 
 11. Convalidació de l’acord de Junta de Govern Local de sol·licitud al SOC 

d’atorgament de subvencions. (Exp. 381/2015-RH) 
 
 Intervenció 
 
 12. Compte general 2014. (Exp. 20/2015-INT) 
 13. Aprovació, si escau, de la periodicitat de tramesa al Ple d’informació 

pressupostària.  (Exp. 78/2015-INT) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

 ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 Cooperació 
 
14. Aprovació, si escau, de l’ajut extraordinari per a la campanya 

d’emergència de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània. 

15. Proposta de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la Mediterrània. 

 
 
 



 

 

 ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
  
 Serveis Socials 
 
 16. Aprovació, si escau, de subvencions extraordinàries destinades a ajuts a 

l’escolaritat durant l’any 2015. (Exp. 427/2015-SSO) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 Urbanisme 
 
17. Desestimació del recurs de reposició presentat per l’interessat amb DNI 

38501032-K, contra l’acord del Ple de 13.04.2015, imposant una sanció 
de 2700 euros per la instal·lació de mòbil home amb porxada al Corral 
d’En Roc. (Exp. 40/2014-UES)   

 
 Mobilitat 
 
18. Convalidar el Decret d’Alcaldia de data 31.07.2015, d’execució 

provisional i parcial de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, relativa al traçat de les línies l3 i l4 del transport col·lectiu 
urbà.  (Exp. 858/2015-SVI) 

19. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte i del pressupost anual 
del servei públic del transport col·lectiu urbà de l’any 2015 amb l’empresa 
Transports Ciutat Comtal, SA.  (Exp. 912/2015-SVI) 

 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 Recursos Humans 
 
20. Donar compte de diversos Decrets d’assignacions i retribucions dels 

membres electes. (Exp. 409-2015-RH) 
21. Donar compte de diversos Decrets amb relació al personal eventual de 

confiança. (Exp. 408-2015-RH) 
 

MOCIONS 
 

 Grup Municipal de la CUP 
 
 22. Moció per la reforma urgent del camp de rugbi de les pistes 

poliesportives. 
 23. Moció per a una auditoria del deute. 



 

 

 
 Grup Municipal de SOM VNG 
 
 24. Moció per uns pressupostos participatius. 
 25. Moció contra la Llei 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 

ciutadana. 
 26. Moció pel reconeixement municipal de la figura de Neus Català i Pallejà. 
 
 Grup Municipal d’ERC 
 
27. Moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal. 
28. Moció per a l’impuls de l’activitat física a l’espai públic. 
 
 Grup Municipal de C’s 
 
29. Moció sobre el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament. 
30. Moció sobre l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
  

PREGUNTES 
 
 31. Preguntes del Grup Municipal de la CUP: 
 - Sobre el tracte de RENFE als usuaris de la ciutat. 
 - Sobre l’acolliment i l’ajuda de la nostra vila a les persones refugiades. 
 32.  Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre la gerència de l’OAPL Víctor 

Balaguer. 
 33. Preguntes del Grup Municipal de C’s:  
 - Sobre la col·locació de banderes no oficials a la via pública. 
 - Sobre l’horari del Punt Net. 
 34. Preguntes del Grup Municipal del PP: 

-  Sobre els contractes amb l’empresa TEYCO. 
-  Sobre el límit en la funció de propaganda i promoció entre el Govern de 

Vilanova i la Geltrú i els partits polítics que l’integren. 
 

 PRECS 
 
 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 27 DE 
JULIOL DE 2015. 

 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=1 



 

 

 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de Ple esmentada per unanimitat dels presents, 
amb un total de 24 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 
d’ERC, 2 de C’s i 2 de SOM VNG). 
 
 

JUNTA GENERAL DE PIVSAM 
 

   2.   APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
JUNTA GENERAL DE 27 DE JULIOL DE 2015. 

 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=2 
 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de Junta General de PIVSAM per unanimitat 
dels presents, amb un total de 24 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots 
de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s i 2 de SOM VNG). 
 

 
   3.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL LLOGUER AMB OPCIÓ DE 

COMPRA DE DOS LOCALS DE LES NAUS DEL TORRENT DE 
SANTA MAGDALENA. 

 
Vista la proposta del Consell d’Administració de PIVSAM, acordada per 
unanimitat en la sessió celebrada el passat dia 7 de maig de 2015, aquesta 
Junta General de PVISAM acorda: 
 

 ACORD 
 

1.- Llogar amb opció de compra a l’empresa Fruites Claramunt el local B5 de 
144,73 m2 de superfície de Planta i 66,86 m2 de planta altell, inscrita al 
Registre de la Propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, al tom 2545, llibre 
1451, foli 21, finca 61.127, amb les següents condicions: 

Preu de venda: 92.000,- € + IVA 
Prima d’opció 10% : 9.200 € + IVA 
Termini per exerci l’opció de compra: 4 mesos 
Preu de lloguer: 500 €+ IVA /mes 

En el moment de formalitzar l’escriptura de compravenda es farà efectiu 
l’import que resulti de deduir al preu de venda, la prima d’opció i les 
quantitats abonades en concepte de lloguer. 



 

 

 

2.- Llogar amb opció de compra a l’empresa Fruites Claramunt el local B6 de 
144,73 m2 de superfície de Planta i 66,86 m2 de planta altell, inscrita al 
Registre de la Propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, al tom 2545, llibre 
1451, foli 25, finca 61.128, amb les següents condicions: 

Preu de venda: 92.000,- € + IVA 
Prima d’opció 10% : 9.200 € + IVA 
Termini per exercí l’opció de compra: 2 anys 
Preu de lloguer: 500 €+ IVA /mes 

En el moment de formalitzar l’escriptura de compravenda es farà efectiu 
l’import que resulti de deduir al preu de venda, la prima d’opció i la totalitat 
de les quantitats abonades en concepte de lloguer si l’opció de compra es 
realitza durant el primer any des de la signatura del contracte, o bé el 
80% de les quantitats abonades en concepte de lloguer si l’opció de 
compra es fa efectiva durant el segon any. 

 

3.- Facultar la presidenta de la Societat per a la firma dels documents 
necessaris per a la formalització d’aquest acord i en particular, l’escriptura 
de compra-venda. 

 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=3 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5) i C’s (2) = 18 vots 
  Abstencions: ERC (4) i SOM VNG (2) = 6 vots 
 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,  
SEGURETAT I HISENDA 

 
  
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
  
   4. SECRETARIA GENERAL. CONVALIDACIÓ DELS DECRETS DE 

CANVI DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL MES DE 
SETEMBRE DE 2015. (EXP. 250/2015-SEC) 



 

 

 
Atesos els decrets de l’Alcaldessa, de 29 de juliol i de 8 de setembre de 2015, 
pels quals es canvia la data del Ple ordinari del mes de setembre de 2015, 
que seguidament es transcriuen: 
 
DECRET DE L’ALCALDESSA 
(29 de juliol de 2015) 
 
Atès que l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), estableix que els ajuntaments de municipis de més de 20.000 
habitants hauran de celebrar un Ple en sessió ordinària cada mes com a mínim. 
 
Atès que per acord de Ple, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2015, es va 
aprovar el calendari de Plens per a l’any 2015. 
 
Atès que es considera convenient canviar el dia del Ple ordinari corresponent al mes 
de setembre de 2015. 
 
D’acord amb les potestats que em confereix la llei, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Acordar el canvi de sessió ordinària del Ple del mes de setembre, previst 
per al dia 7 de setembre de 2015, al proper dia 14 de setembre a les 18 hores, 
resultant el següent calendari actualitzat per a aquesta sessió: 

 
 

Presentació 
d’expedients a 
Secretaria per 
a CI 

 

Convocatòria 
Comissions 
Informatives 

Sessió 

Comissions 
Informatives 

Presentació 
Mocions 

Convocatòria 
Junta de 
Portaveus 

 

Presentació 
proposicions 
de l’Alcaldia 
per a Ple 

Sessió 
Junta 
Portaveus 

 

Convocatòria 
Ple 

 

Sessió de 
Ple 

      

02/09/2015 03/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 

 
SEGON. Elevar proposta al Ple als efectes de la seva convalidació. 

 
TERCER. Comunicar la present resolució a tots els portaveus dels grups polítics 
municipals i d’altres interessats.” 
 
 



 

 

DECRET DE L’ALCALDESSA  
(8 de setembre de 2015) 
 
RECTIFICACIÓ DEL DECRET DE CANVI DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL 
MES DE SETEMBRE DE 2015 
 
Atès que s’ha detectat una errada material en el Decret d’alcaldia de 29 de juliol de 
2015, de modificació de la data de la sessió plenària del mes de setembre, en el que 
es fa constar que el Ple es convocarà el 10 de setembre de 2015, quan en realitat, 
essent festiu el dia 11 de setembre, el Ple s’ha de convocar el dia 9, amb dos dies 
hàbils d’antelació segons l’art. 9.4 del ROM. 
 
D’acord amb les potestats que em confereix la llei, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. RECTIFICAR el Decret de data 29 de juliol de 2015, de canvi de data de 
la sessió plenària del mes de setembre en el sentit que  
 
on diu: 
 
 

Presentació 
d’expedients a 
Secretaria per 
a CI 

 

Convocatòria 
Comissions 
Informatives 

Sessió 
Comissions 
Informatives 

Presentació 
Mocions 

Convocatòria 
Junta de 
Portaveus 

 

Presentació 
proposicions 
de l’Alcaldia 
per a Ple 

Sessió 
Junta 
Portaveus 

 

Convocatòria 
Ple 

 

Sessió de 
Ple 

02/09/2015 03/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 14/09/2015 

 
ha de dir: 
 
 

Presentació 
d’expedients a 
Secretaria per 
a CI 

 

Convocatòria 
Comissions 
Informatives 

Sessió 
Comissions 
Informatives 

Presentació 
Mocions 

Convocatòria 
Junta de 
Portaveus 

 

Presentació 
proposicions 
de l’Alcaldia 
per a Ple 

Sessió 
Junta 
Portaveus 

 

Convocatòria 
Ple 

 

Sessió de 
Ple 

02/09/2015 03/09/2015 07/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 14/09/2015 



 

 

 
 
SEGON. Elevar proposta al Ple als efectes de la seva convalidació i comunicar la 
present resolució a tots els portaveus dels grups polítics municipals i d’altres 
interessats.” 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. CONVALIDAR els Decrets de l’Alcaldessa de dates 29 de juliol de 
2015 i 8 de setembre de 2015, amb número d’expedient 000250/2015-SEC, 
pels quals es canvia la data del Ple ordinari del mes de setembre de 2015.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=4 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s i 2 de SOM VNG). 
 
 

   5. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DELS HORARIS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I 
HISENDA I DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA. (EXP. 169/2015-
SEC) 

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

− COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
     Periodicitat: setmanal 
     Dia de la setmana: dilluns 
     Hora: 9h. 

 
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 

OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
Periodicitat: mensual 
Dia de la setmana: dilluns 
Hora: 17h. 



 

 

 
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 

SEGURETAT I HISENDA 
Periodicitat: mensual 
Dia de la setmana: dilluns 
Hora:18h. 
 

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

Atès que per motius organitzatius es considera necessària la modificació dels 
horaris de dues de les comissions informatives. 
 
De conformitat amb el que disposa 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament Orgànic Municipal, en 
concordança amb els articles 123 i següents del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 
 

ACORD 
 
“Primer. MODIFICAR  els horaris de celebració de les sessions ordinàries de 
les Comissions Informatives de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda i de 
Polítiques de Ciutadania, d’acord amb el següent, restant la celebració de les 
altres dues comissions informatives permanents d’acord amb el que es fa 
constar en l’anterior acord de Ple de 29 de juny de 2015: 
  

− COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
     Periodicitat: mensual 
     Dia de la setmana: dilluns 
     Lloc: Casa Olivella  
     Hora: 18h. 
 
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 

SEGURETAT I HISENDA 
      Periodicitat: mensual 
      Dia de la setmana: dilluns 
      Lloc: Ajuntament Sala Pau Roig Estradé 
      Hora:19h. 

 
 



 

 

Segon. COMUNICAR aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals i a 
la resta d’interessats.” 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=5 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s i 2 de SOM VNG). 
 
 

   6. SECRETARIA GENERAL. MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ACORD PLENARI DE 27.07.2015, DE MODIFICACIÓ 
D’ESTATUTS DE LES DIFERENTS SOCIETATS MUNICIPALS, 
ORGANISMES AUTÒNOMS I ALTRES ENS. (EXP. 225/2015-SEC) 

 
Antecedents 
 
Atès que en sessió plenària de 27 de juliol de 2015 es va acordar, entre 
d’altres, la modificació dels estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni 
Víctor Balaguer i de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). 
 
Vist l’informe núm. 1/2014 de la Tresorera de l’Ajuntament, de data 27 de maig 
de 2014, relatiu a les funcions de la Tresoreria Municipal en els organismes 
autònoms adscrits a l’Ajuntament, en virtut del qual cal modificar la proposta 
de modificació dels estatuts de l’IMET de 27 de juliol de 2015, substituint la 
figura del gerent per la del president en l’art. 17.5.  
 
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2015, relatiu a la 
uniformització de les competències dels ens locals en matèria de contractació 
que atorga les competències de contractació en el gerent i les Juntes 
Generals i/o Consells Rectors dels organismes autònoms. 
 
Atès que s’ha detectat alguna errada material en la redacció de l’anterior 
acord plenari en la modificació dels arts. 10 i  12.2 del estatuts de l’OAPVB. 
 
Vist l’informe preceptiu signat en data 27 de juliol de 2015 pel secretari 
general i l’interventor municipal sobre la modificació d’estatuts. 
 
Fonaments de dret 
 
− Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.  



 

 

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

− Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.   

− Estatuts de l’Institut Municipal d’educació i treball (IMET) 
− Estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor  Balaguer 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“Primer. MODIFICAR l’acord d’aprovació inicial de 27 de juliol de 2015, de 
Modificació dels estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni en el sentit 
que 
 
1) On diu: 
 
Art. 10 
Seran funcions del president, delegables en tot cas en el vice-president: 
 
a) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions 

de la Junta de Patrons-Consell Rector. 
 
b) Exercir la representació de la institució davant de qualsevol autoritat, 

organisme i Vetllar per l’elaboració del Programa anual d’Actuació recollint 
les aportacions dels directors dels diferents serveis i del gerent. 

 
c) Aplicar el règim de premis i sancions a l’esmentat personal, i assignar el 

personal als llocs de treball. 
 
d) Contractar tota classe d’obres i serveis de durada inferior a un any, que 

tinguin un crèdit específic i nominatiu al pressupost. 
e) particulars. 
 
f) Ordenar les despeses i pagaments. 
 
g) Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents i d'estalvis, així com 

signar, conjuntament amb l’interventor i el/ la tresorer, els talons, xecs 
i ordres de disposició dels expressats comptes. 

 
h) Exercir, en cas d'urgència, qualsevol classe d’acció legal que sigui 

necessària per a la defensa dels interessos de la institució. 
 



 

 

i) Adoptar totes les altres resolucions que siguin necessáriés per a la gestió i 
administració dels interessos de la institució i que no correspongui fer-ho a 
d'altres òrgan de govern i administració. 

 
j)  Vetllar pel correcte desenvolupament del Programa d’Actuació anual i 

l’aplicació dels acords de la Junta de Patrons-Consell Rector. Coordinant-se 
amb altres Institucions, Organismes o Serveis Municipals. 

 
 
Ha de dir: 

 
Art. 10 
Seran funcions del president, delegables en tot cas en el vice-president: 
 
a) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions 

de la Junta de Patrons-Consell Rector. 
 
b) Exercir la representació de la institució davant de qualsevol autoritat, 

organisme i particulars. 
 
c) Ordenar les despeses i pagaments. 
 
d) Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents i d'estalvis, així com 

signar, conjuntament amb l’interventor i el/ la tresorer, els talons, xecs 
i ordres de disposició dels expressats comptes. 

 
e) Exercir, en cas d'urgència, qualsevol classe d’acció legal que sigui 

necessària per a la defensa dels interessos de la institució. 
 
f) Adoptar totes les altres resolucions que siguin necessáriés per a la gestió i 

administració dels interessos de la institució i que no correspongui fer-ho a 
d'altres òrgan de govern i administració. 

 
g) Vetllar pel correcte desenvolupament del Programa d’Actuació anual i 

l’aplicació dels acords de la Junta de Patrons-Consell Rector. Coordinant-se 
amb altres Institucions, Organismes o Serveis Municipals. 

 
h)  Vetllar per l’elaboració del Programa anual d’Actuació recollint les 

aportacions dels directors dels diferents serveis i del gerent. 
 
i) Aplicar el règim de premis i sancions a l’esmentat personal, i assignar el 

personal als llocs de treball. 
 
Es suprimeix l’actual punt 10.j) 



 

 

 
2)  I on diu: 
 
Es suprimeix l’actual punt 12.2.j)  
 
 
Ha de dir: 
 
Es suprimeix l’actual punt 12.2.h)  
 
 
Segon. MODIFICAR l’acord d’aprovació inicial de la Modificació dels estatuts 
de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) en el sentit que 
 
1) On diu: 
 
Article 17.  
5) Per la disposició de fons de l’Organisme Autònom seran exigibles les 
signatures del/de la tresorer/a, de l’interventor/a i del/de la gerent/a. 
 
 
Ha de dir: 
 
Article 17.  
5) Per la disposició de fons de l’Organisme Autònom seran exigibles les 
signatures del/de la tresorer/a, de l’interventor/a i del/de la president/a. 
 
 
Tercer. SUPRIMIR el punt 11.2.f) dels Estatuts de l’IMET relatiu a les 
competències del President en compliment de l’acord de Junta de Govern 
Local de 14 de juliol de 2015, d’uniformització de les competències dels ens 
locals en matèria de contractació. 
 
Quart. SOTMETRE l’acord adoptat en data 27 de juliol de 2015, de 
modificació d’estatuts de les diferents societats, organismes autònoms i altres 
ens a informació pública durant un termini de 30 dies, mitjançant la seva 
publicació en el BOP i en el tauler d’edictes de l’ajuntament, tot incorporant les 
modificacions que es sotmeten a aprovació en els anteriors dispositius primer i 
segon.  En el cas que no es presentin al·legacions, es considerarà aprovat 
definitivament.  El text definitiu dels Estatuts respectius s’haurà de publicar al 
BOP i una referència al DOGC, així com al tauler d’edictes municipal.   
 



 

 

Cinquè. DISPOSAR que aquestes modificacions restaran aprovades 
definitivament en el cas que no es presentin al·legacions en el període 
d’informació pública. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=6 
 
 
Per a l’aprovació d’aquest punt és necessària la majoria absoluta de vots. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4) i  C’s (2) = 17 vots 
  Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 

   7. SECRETARIA GENERAL. CONVALIDACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA RECTORA DEL CONGIAC DE 31.03.2015, RELATIU A LA 
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS. (EXP. 263/2015-SEC) 

 

Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya de data 31 de març de 2015, pel qual es modifiquen els seus 
estatuts i se n’aprova el seu text refós. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la 
modificació dels estatuts dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan 
superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres 
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313 del citat Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals regula que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de 
la majoria absoluta de membres de la Corporació i que, juntament amb els 
estatuts, s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies en la 
forma que preveu l’article 160 del mateix Reglament. 
 
Atès que l’article 160 de l’esmentat Reglament estableix la publicació 
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació i que aquest tràmit s’ha 



 

 

realitzat pel propi Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya que, en 
ares del principi d’economia processal, ha publicat un únic anunci a 
cadascuna de les publicacions oficials per encàrrec dels Ajuntaments 
consorciats i en nom propi. 
 
D’acord amb el que preveu l’art. 114.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en relació amb el referit art. 313 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“Primer. RATIFICAR l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya de 31 de març de 2015, pel qual es modifiquen 
els articles 6, 8, 9bis, 11, 22, 24, 29 i la Disposició addicional segona dels 
Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, deixant 
sense efecte la modificació dels articles 6, 9bis, 11, 22, 29 i la Disposició 
addicional segona dels Estatuts acordada per la Junta Rectora en data 19 de 
novembre de 2014 i se n’aprova el Text refós que s’adjunta al present acord 
com a ANNEX. 
 
Segon. MODIFICAR l’acord de Ple de 27 de juliol de 2015, de nomenament 
de representants municipals en diferents ens públics i NOMENAR l’alcaldessa, 
Sra. Neus Lloveras i Massana, com a representant titular de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Sr. Joan Giribet de Sebastián com a suplent a la Junta 
Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en 
concordança amb la nova redacció de l’art. 8.2 dels Estatuts. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya.” 
 

ANNEX 
 
TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL 

D’AIGÜES DE CATALUNYA 
 
Capítol 1 
 
Disposicions generals 
 
Article 1. Entitats que integren el Consorci. 
 
1.1.- A l’empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la 
denominació de Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya es 
constitueix per temps indefinit un Consorci de caràcter local en el qual participen els 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus, Vilafranca del Penedès, 



 

 

Vilanova i la Geltrú, Arenys de Munt, Campdevànol, Camprodon, Figaró-Montmany, 
Llanars, Olost, Sant Bartomeu del Grau, Tremp i Montornès del Vallès. 
 
1.2.- El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’altres 
ens locals, administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre 
relacionades amb el cicle integral de l’aigua i medi ambient, que vulguin col·laborar 
amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en 
constitueixen l’objecte. 
 
1.3.- Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per 
una forma de gestió directa del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua. 
 
Nogensmenys, els municipis que gestionin el servei públic d’abastament domiciliari 
d’aigua per qualsevol modalitat de gestió indirecta de serveis, podran formar part del 
Consorci únicament en relació a aquells altres serveis públics que gestionin de forma 
directa a través dels mecanismes consorcials i que siguin concordants amb les 
finalitats del consorci. 
 
1.4.- Així mateix, l’admissió al Consorci d’altres ens supramunicipals estarà 
condicionada a que gestionin directament serveis de l’aigua o bé a que promoguin la 
gestió directa d’aquests serveis públics per part dels municipis del seu àmbit 
territorial. 
 
1.5.- La incorporació de nous membres requerirà l’acord de la Junta Rectora, sens 
perjudici que la Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió provisional, fins 
que la Junta Rectora l’elevi a definitiva en la primera sessió que celebri. 
 
Article 2. Objectes i finalitats. 
 
2.1.- L’objecte del Consorci és la rendibilitat social en benefici dels ciutadans, en el 
àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi ambient de l’experiència acumulada pel 
municipis a través de les seves empreses i entitats gestores. 
 
2.2.- Seran finalitats específiques del Consorci: 
 

2.2.1.- Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics 
mediambientals. 
 
2.2.2.- Contribuir a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que presten 
als ciutadans els seus consorciats i a una més adequada utilització dels 
recursos hidrològics i mediambientals disponibles. 
 
2.2.3.- Potenciar la col·laboració entre els seus consorciats. 
 
2.2.4.- Col·laborar i cooperar amb altres administracions territorials i 
institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin 
competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi 
ambient, per l’elaboració i execució de projectes i programes d’interès comú. 
 



 

 

2.2.5.- Defensar els interessos dels municipis consorciats front les 
administracions hidràuliques territorials i institucionals i tercers. 
 
2.2.6.- Promocionar, construir, explotar i mantenir obres per a l’abastament, 
sanejament i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com 
gestionar part o la totalitat del cicle de l’aigua i el medi ambient en els municipis 
consorciats. 
 
2.2.7.- Analitzar la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació. 

 
2.2.8.- Realitzar les activitats d’investigació, estudi i divulgació, relacionades 
amb el cicle integral de l’aigua i del medi ambient. 
 
2.2.9.- Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 
finalitats esmentades anteriorment i que acordi la Junta Rectora. 
 

2.3.- Les esmentades finalitats, les podrà dur a terme el mateix Consorci directament 
o a través d’entitats instrumentals creades a l’efecte, utilitzant qualsevol de les formes 
de gestió de serveis que preveu la llei. 
 
Article 3. Personalitat i capacitat jurídica. 
 
3.1.- El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de 
caràcter associatiu i local , dotada de personalitat jurídica plena i independent de la 
dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix 
la creació i gestió de serveis i activitats d’interès comú i la realització de les seves 
finalitats. 
 
3.2.- En conseqüència, el Consorci per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els 
de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que presti el 
Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les 
accions previstes en les lleis. 
 
3.3.- Es reconeixen al Consorci les següents potestats: 
 

a.  La potestat reglamentària i d’autorganització 
b.  Les potestats tributària i financera 
c.  La potestat de programació i planificació 
d.  La presumpció de legitimitat i la executivitat dels seus actes 
e.  Les potestats d’execució forçosa i sancionadora 
f.  La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords 
g.  Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la 

Hisenda Pública per als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i 
drets en els termes regulats a la legislació en vigor 

 
 
 
 



 

 

Article 4. Règim Jurídic. 
 
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis 
estatuts i per les disposicions de la Disposició Addicional Vintena de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, els articles 312 i següents del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació municipal i de règim local de 
Catalunya que li resultin d’aplicació. 
 
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, 
funcional i financer serà el que es regula en els presents estatuts. 
 
Article 5 . Gestió dels serveis municipals d’aigua 
 
5.1.- En particular i pel que fa a la finalitat contemplada a l’article 2.2.6 d’aquests 
Estatuts, el Consorci podrà assumir la gestió dels serveis municipals d’abastament 
d’aigua, clavegueram, sanejament i reutilització d’aigües regenerades, així com la 
gestió integral de tot aquest cicle de serveis d’aigua com a forma de gestió associada 
de serveis municipals de caràcter obligatori i essencial dels municipis consorciats. 
 
5.2.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats 
consorciades i de les seves entitats depenents que així ho declarin, als efectes del 
què disposa l’art. 24.6 del Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les 
condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de 
l’encomana de gestió de serveis a favor del Consorci serà obligatòria per aquest. 
 
5.3.- El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap de les 
entitats consorciades. 
 
5.4. La prestació d’aquests serveis municipals es durà a terme de forma directa per 
mitjà d’una societat mercantil de capital íntegrament públic en el qual hi podran 
participar, a més del propi Consorci, els ajuntaments dels municipis consorciats, 
directament o bé per mitjà de societats de capital íntegrament municipal que tinguin 
per objecte la prestació de serveis d’aigua. 
 
5.5.- La Societat pública prevista a l’anterior apartat tindrà la consideració de mitjà 
tècnic instrumental i serveis tècnics del Consorci i de les entitats consorciades. Les 
condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de 
l’adjudicació de la gestió de serveis públics d’aigua a la referida Societat serà 
obligatòria i acordada per l’òrgan competent del Consorci amb la participació de 
l’ajuntament o altre ens interessat. 
 
5.6.- La Societat de gestió de serveis d’aigua del Consorci no podrà participar en cap 
licitació pública convocada pel mateix Consorci ni per cap entitat consorciada. 
 
 
 
 



 

 

Article 6. Domicili 
 
1. El consorci tindrà el seu domicili a Manresa, Carrer Montserrat num. 1-7. Això no 
obstant, per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser canviat. 
 
2. Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, 
en el lloc i hora que siguin establerts per la Presidència. 
 
 
Capítol 2. 
 
Govern del Consorci 
 
Article 7. Òrgans de Govern 
 

El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
 

a. La Junta Rectora 
b. La comissió Executiva 
c. La Comissió Especial de Comptes 
d. El President o la Presidenta 
e. El Vicepresident o vicepresidenta 

 
Secció 1. De la Junta Rectora 
 
Article 8. Composició 
 
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per representants 
de tots els ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern 
respectius. 
 
8.2. Cadascun dels municipis consorciats tindrà dret a nomenar un únic representant 
en la Junta Rectora. No obstant, els vots emesos per cada representant seran 
ponderats en funció del nombre d’habitants gestionats pel municipi al qual aquell 
representi, de conformitat amb el que s’estableix en la taula següent: 
 

       HABITANTS     
vots 

- Inferior a 2.500  1 
- De 2.500 a 5000  2 
- De 5.000 a 15.000  3 
- De 15.001 a 25.000  4 
- De 25.001 a 40.000  5 
- De 40.001 a 60.000  6 
- De 60.001 a 80.000  7 
- De 80.001 a 150.000  8 
- Més de 150.000  9 



 

 

 
8.3. Els altres ens consorciats també tindran dret a nomenar un únic representant en 
la Junta Rectora, ponderant-se igualment el seu vot en funció del nombre d’habitants 
gestionats, de conformitat amb el que s’estableix en la taula següent: 
 
 

       HABITANTS     
vots 

- Inferior a 10.000 1 
- De 10.001 a 30.000 2 
- De 30.001 a 100.000 3 
- De 100.001 a 200.000  4 
- Més de 200.000  5 

 
 
8.4. La incorporació d’altres institucions, entitats o organismes que no tinguin la 
naturalesa d’entitat local requerirà una modificació dels Estatuts per fixar, en cada 
cas, el valor del seu vot. 
 
8.5. Els municipis i ens que formin part del Consorci nomenaran de forma permanent 
un representant i un substitut d’aquest, per mitjà dels quals podran assistir i participar 
a les sessions de la Junta Rectora. El representant substitut només podrà actuar en 
absència del titular. 
 
8.6. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el 
secretari o la secretària i el representant de la Gerència del Consorci. 
 
Article 9. La Comissió Executiva 
 
9.1.- La Junta Rectora, quan el nombre de municipis i entitats consorciades ho 
aconselli pel bon funcionament del Consorci, podrà designar una Comissió Executiva 
que estarà composada entre 5 i 12 membres. Els membres de la Comissió Executiva 
seran nomenats per la Junta Rectora entre els representants de les entitats 
consorciades, amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus components. 
 
9.2.- En l’acord de constitució de la Comissió Executiva s’hauran de fer constar les 
facultats de la Junta Rectora que li són delegades. 
 
9.3.- Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són 
designats o nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de 
temps iguals. 
 

Article 9 bis.- Comissió especial de comptes 
 
9.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada entre 5 i 
12 membres, a la qual li correspondrà l’examen, estudi i informe de tots els comptes 
que de conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d’aprovar 
la Junta Rectora. 



 

 

 
9.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta 
Rectora d’entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat. 
 
Article 10. Càrrecs unipersonals 
 
10.1.- Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats 
amb el vot favorable de les dues terceres parts dels components de la Junta. 
 
10.2.- Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, 
designats amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components.  
 
10.3.- Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta del 
Consell tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l’òrgan que 
hagi de nomenar-los per iguals períodes de temps. 
 
Article 11. Secretari o Secretària 
 
11.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per 
persones que ostentin la condició de funcionari o funcionària d’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
11.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del 
president o presidenta, serà transcrita al llibre que s’habiliti a aquest efecte, com 
també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. 
 
11.3. Les certificacions dels acords de la Junta hauran de ser emeses amb aquestes 
mateixes signatures. 
 
11.4. EL secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió 
Executiva. 
 
Article 12. Funcions 
 
12.1.- Correspon a la Junta Rectora les funcions següents: 
 

a.  L’orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i 
la consegüent aprovació d’un pla general i de plans plurianuals d’actuació, 
que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d’inversions i 
els projectes d’obres, d’instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. 

 
b.  L’aprovació de comptes anuals. 
 

c.  L’aprovació de la liquidació del pressupost anual. 
 
d.  L’aprovació dels reglaments de règim interior, d’organització i de funcionament 

de les diverses activitats. 
 



 

 

e.  L’aprovació de les condicions generals d’accés als llocs de treball i als càrrec 
directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els 
convenis col·lectius de treball. 

 
f.  El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la 

Gerència del Consorci. 
 
g.  El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la 

Gerència, salvant el que preveu l’article 9. 
 
h.  Els acords d’adquisició, d’alienació i de gravamen dels béns immobles. 
 
i.  Aprovar els projectes d’obres, instal·lacions i de serveis d’un termini 

d’execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament. 
 
j.  Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres 

entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s’hi 
puguin establir. 

 
k.  Acordar les operacions de crèdit.  
 
l.  Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que la Junta 

estableixi durant l’exercici. 
 
m.  Exercitar tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de reclamacions 

judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, 
sens perjudici de les facultats reconegudes a l’article 16.1.h). 

 
n.  Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar les atribucions del 

president o de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci 
en aquesta matèria. 

 
o.  Ampliar les activitat del Consorci d’acord amb els que estableixen aquests 

Estatuts. 
 
p.  Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 

específicament, en l’àmbit de les seves competències. 
 
q.  Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el 

millor funcionament del Consorci. 
 
r.  Aprovar el contracte programa que la seva societat pugui subscriure amb els 

Ajuntaments consorciats, en exercici de facultat de control sobre la mateixa en 
tant que servei tècnic i mitjà propi del consorci. 

 
s.  Emetre informe favorable a les propostes de tarifes dels serveis municipals a 

gestionar per les formes de gestió de les què es doti, les quals tinguin la 
consideració de servei tècnic i mitjà propi del consorci. 

 



 

 

t.  Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del 
Consorci. 

 
12.2.- La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de 
govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que 
constitueixi a aquest efecte, llevat d’aquelles a què es refereix l’article 12.1, lletres a), 
b), c), e), h), i l). 
 
Article 13. Periodicitat de les sessions. 
 
13.1.- La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre. 
 
13.2.- La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 
president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus 
membres. 
 
Article 14. Convocatòria i ordre del dia. 
 
14.1.- Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l’ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies. 
 
14.2.- En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores 
d’anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l’ordre del dia, la Junta Rectora 
haurà d’apreciar la situació d’urgència per majoria absoluta dels membres presents. 
Si aquesta no s’estima, es procedirà a convocar la reunió d’acord amb el que 
s’estableix en el paràgraf anterior. 
 
14.3.- L’ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d’aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que, a la reunió, 
hi siguin presents la majoria dels membres de la Junta i es trobin representades totes 
les entitats consorciades, i ho consentin expressament. 
 
Article 15. Adopció d’acords. 
 
15.1.- Per la validesa de la reunió serà necessari la presència d’un nombre de 
representants que ostentin la meitat més un dels vots possibles de la Junta Rectora. 
 
15.2.- Per la validesa dels acords de la Junta Rectora serà necessari la majoria 
simple del nombre total dels vots que ostentin els representants presents en la reunió 
d’aquest òrgan. 
 
15.3.- S’exceptuen del règim previst en l’apartat anterior els acords relatius a 
l’admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d’organismes instrumentals i 
a la cessió de la gestió a d’altres entitats externes que requeriran per a la seva 
validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels vots totals de la Junta. 
 



 

 

15.4.- Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti 
noves aportacions econòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, 
requeriran a més de la majoria qualificada que es refereix l’apartat anterior, la 
ratificació pels òrgans competents dels seus membres. 
 
Secció 2 
 
Del president o la presidenta 
 
Article 16. Funcions 
 
16.1.- Corresponen al president o la presidenta de la Junta Rectora les funcions 
següents: 
 

a.  Representar institucionalment el Consorci. 
b.  Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta. 
c.  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i 

decidir els empats amb el vot de qualitat. 
d.  Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta la documentació i els 

informes que cregui oportuns. 
e.  Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament 

dels acords de la Junta. 
f.  Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions 

específiques en l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones 
que hagin d’integrar-los. 

g.  Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta. 
h.  Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera 

reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, 
recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els 
interessos del Consorci. 

i.  Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui la Junta 
Rectora d’entre les de naturalesa delegable. 

 
16.2.- Serà també competència del president o la presidenta de la Junta, a proposta 
de la Gerència: 
 

a.  Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 
l’aprovació, si s’escau, per la Junta Rectora. 

b.  Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, 
d’organització i funcionament de les diverses activitats del Consorci. 

 
Secció 3 
 
Del Vicepresident o de la vicepresidenta 
 
Article 17. Funcions 
 
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà 
les funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les 



 

 

atribucions que el president o la presidenta delegui, amb l’autorització prèvia de la 
Junta Rectora. 
 
 
Capítol 3 
 
De la Gerència 
 
Article 18. Nomenament i naturalesa del càrrec. 
 
18.1.- La Junta Rectora nomenarà un gerent. El nomenament de la Gerència podrà 
recaure en una persona física o jurídica. 
 
18.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci 
 
18.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’un o d’una gerent, serà un càrrec d’alta 
direcció que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de naturalesa laboral i 
de caràcter especial i que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions 
que siguin d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva i restarà sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable. 
 
Article 19. Funcions 
 
Corresponen a la Gerència les funcions següents: 
 

a.  Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència 
amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els 
particulars 

b.  Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans 
plurianuals d’actuació del Consorci. 

c.  Elaborar la proposta de pressupost anyal, d’acord amb els plans d’actuació 
aprovats. 

d.  Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les disposicions de la 
Presidència. 

e.  Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles 
consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre 
i quan l’operació no superi el 10% del pressupost del Consorci. 

f.  Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats 
que li hagin estat conferides per la Junta Rectora. 

g.  Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en 
matèria d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de 
quantia inferior a un milió d’euros (1.000,000,00 €). 

h.  D’acord amb els criteris de la Junta Rectora, contractar, sancionar, separar 
o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de 
suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del 
personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els 
trasllats del personal d’acord amb els criteris o les instruccions que estableix 
la Junta Rectora. 



 

 

i.  Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que 
li hagin estat assignades per la junta Rectora. 

j.  Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les 
innovacions tecnològiques adequades, i també per la conservació i el 
manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments, així com per 
l’assoliment d’un adequat grau de qualitat dels serveis. 

k.  Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha 
de sotmetre a la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el 
necessari per al correcte exercici de les seves competències, particularment 
pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i els plans 
plurianuals d’actuació. 

l.  Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del 
Consorci. 

m.  Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de 
pèrdues i guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost. 

n.  Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta 
Rectora o el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives 
competències. 

 
 
Capítol 4. 
 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable. 
 
Article 20. Patrimoni. 
 
20.1.- Constitueix el patrimoni del Consorci: 
 

a.  Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns 
de domini públic que li adscriguin afectes als serveis que presta el Consorci 
que conservaran la qualificació originària, en relació amb els quals aquest 
ens en té l’ús, la conservació i la millora en els temes que estableixin els 
corresponents acords. 

b.  Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 
 
20.2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que 
revisarà i aprovarà anualment la Junta Rectora. 
 
20.3.- El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus 
membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 
 
Article 21. Recursos. 
 
21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos 
següents: 
 

a.  Les aportacions realitzades per les entitats consorciades. 
b.  Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb càrrec al fons 

patrimonial del consorci. 



 

 

c.  Els rendiments dels serveis que presti. 
d.  Els productes del seu patrimoni. 
e.  Els crèdits que s’obtinguin. 
f.  Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius. 
g.  Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis. 

 
21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma de 
quotes periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora guardaran la 
proporció que es determini amb el nombre de vots atribuïts a cada ens consorciat en 
el màxim òrgan rector. 
 
21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb càrrec al fons patrimonial del 
Consorci requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora 
en la reunió en què es tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de 
vots atribuïts a cada ens consorciat a la mateixa. 
 
Article 22. Pressupost. 
 
22.1. La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de 
despeses abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici econòmic 
següent. 
 
22.2. En el pressupost se seguirà la normativa reguladora des les hisendes locals, 
amb les particularitats, si escau, establertes pels consorcis. 
 
Article 23. Comptabilitat i control econòmic. 
 
23.1. El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de 
l’Ajuntament al qual resti adscrit. 
 
23.2. Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a 
nom de l’entitat. 
 
23.3. Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la responsabilitat de 
l’òrgan de control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el Consorci. 
 
23.4. Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al 
compte general de l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment. 
 
Article 24. 
 
24.1. La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del Consorci i se’n 
donarà compte a la Junta Rectora en la primera sessió posterior que porti a terme. 
 
24.2. Els comptes anuals seran sotmesos per la Presidència a l’aprovació de la Junta 
Rectora amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, tot de conformitat amb el 
procediment establert a la legislació de règim local. 
 



 

 

24.3. La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els 
termes que prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte 
s’aplicaran, en primer lloc, a l’amortització dels deutes del mateix Consorci, i en 
segon lloc, a la inversió en equipament propi del Consorci, i donar suport a la 
formació dels professionals del Consorci i del ens consorciats. 
 
 
Capítol 5. 
 
Règim del personal i contractació. 
 
Article 25. Règim de personal. 
 
25.1. La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral i no 
se li exigirà procedir de reassignacions de llocs de treball dels Ajuntaments 
consorciats. 
 
25.2. El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li correspongui 
d’acord amb aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de l’Ajuntament al 
qual es trobi adscrit en cada moment, i la seva remuneració no podrà superar les 
retribucions que per a llocs de treball equivalents s’estipuli l’Ajuntament al qual 
s’adscrigui. 
 
Article 26. Règim de contractació. 
 
La contractació d’obres i serveis estarà sotmesa a les normativa sobre contractació 
del sector públic. 
 
 
Capítol 6. 
 
Separació i dissolució. 
 
Article 27. Dissolució. 
 
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes: 
 

a.  Per acord dels membres que l’integren, adoptat en els termes que preveu 
l’article 15.3.; 

b.  Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; 
c.  Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat 

del consorci i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats 
dependents o vinculades a alguna Administració; 

d.  Per esdevenir inoperant; 
e.  Per transformació en un altre ens. 

 
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció. 
 



 

 

27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels 
seus òrgans competents. 
 
Article 28. Liquidació dels béns. 
 
28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador. 
 
28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels 
béns que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les instal·lacions 
existents a les Administracions consorciades. 
 
28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a les 
aportacions al fons patrimonial que serà restituït formant part de la quota de liquidació 
únicament a favor de les entitats consorciades que hagin realitzat aportacions al 
mateix. 
 
28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació per 
aquest concepte a favor de les entitats consorciades que haguessin fet aportacions al 
mateix, la quota de liquidació es calcularà en proporció a les quotes de finançament 
de l’activitat aportades anualment per cada entitat des de la seva incorporació al 
Consorci. 
 
28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels membres del 
Consorci la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del 
Consorci. 
 
Article 29. Separació de les entitats consorciades. 
 
29.1. La separació del Consorci d’algun dels seus membres, podrà realitzar-se en 
qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit al seu president. 
 
29.2. Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei públic 
per qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la legislació en règim 
local. 
 
29.3. En el supòsit que la separació procedeixi, la quota de separació es calcularà de 
la manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a l’article 28 dels presents 
estatuts. 
 
Disposicions transitòries. 
 
Primera.- El primer exercici es tancarà a tots els efectes, i en particular els de 
caràcter econòmic i comptable, a 31 de desembre de l’any de constitució del 
Consorci. 
 
Segona.- La modificació de l’article 6 pel que fa al domicili del Consorci serà efectiva 
a partir del 31 de març de 2014, mantenint-se fins a l’esmentada data el domicili del 
consorci i la seva seu a Barcelona, carrer Compte d’Urgell número 282. 



 

 

 
Disposicions addicionals. 
 
Primera. Quòrums 
 
Els quòrums establerts en aquests Estatuts es calcularan per arrodoniment de la 
meitat de la unitat superior. 
 
Segona. Modificació d’Estatuts 
 
1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent: 
 

a.  Aprovació inicial per part de la Junta Rectora. 
b.  Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés entitats membres. 
c.  Informació pública pel termini de trenta dies 
d.  Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la mateixa 

Junta Rectora. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=7 
 
 
Per a l’aprovació d’aquest punt és necessària la majoria absoluta de vots. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4) i  C’s (2) = 17 vots 
  Abstencions: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 
 

   8. CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE 
DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LLOGUER, D’UN 
SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE SAN/NAS, XARXA, 
SERVIDORS I BACKUP, INCLÒS EL SEU MANTENIMENT, PER A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  (EXP. 4/2015-
CONT) 

 
Relació de fets 
 
I.Vist l'expedient número 004/2015-CONT, relatiu a la contractació del 

subministrament, mitjançant lloguer, d’un sistema d’emmagatzematge 



 

 

san/nas, xarxa, servidors i backup, inclòs el seu manteniment, per a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
II.Atès que el Ple Municipal de data 4 de maig de 2015 va aprovar els plecs de 

prescripcions tècniques i administratives particulars que regeixen 
l'esmentada contractació, amb un pressupost màxim anual de 20.059,88 € 
de base imposable més 4.215,57 € d’IVA, que fan un total de 24.272,45 €. 

 
III.Atès que la Mesa de Contractació, en la reunió extraordinària de data 13 de 

juliol de 2015, va decidir excloure del procediment a l’empresa 
CAIXARENTING, SAU, perquè la documentació que aporta per acreditar la 
solvència tècnica no és pròpia, sinó d’un tercer que no es presenta 
directament a la licitació i amb el qual tampoc no es formalitza una UTE, ni 
qualsevol altre mecanisme admissible en dret. 

 
IV.Vista l’oferta presentada per IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL. 

 
V.Vistos els informes de data 24 de juliol de 2015 emesos pel cap del Servei de 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Sr. Tomàs Prados Molina, en 
els quals s’especifiquen les característiques i avantatges de la proposició 
d’IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL, segons les següents dades i 
puntuació: 

 
Criteris avaluables en base a un judici de valor: 

- A nivell de cabina es proposa una NetApp FAS2552, connectada a 2 switch 
HP Networking FlexFabric 5700 JG894A. Els servidors seran 3 Cisco UCS 
C-Series M4, amb la tecnologia de virtualització VMware vSphere 6.0 
Essentials PLUS. 

- El programari de backup és Acronis Backup for VMWare connectat a un NAS 
Synology DS2015xs. 

 
Puntuació: 32,25 punts 
 
Criteris quantificables de forma automàtica: 

- Preu: 19.345,17 € + IVA  puntuació: 115 punts 
- SAS: 14,4 TB   puntuació: 8 punts 
- NL-SAS: 48 TB   puntuació: 6 punts 
- Caché: 36 GB   puntuació: 0 punts 
- RAM: 768 GB   puntuació: 4 punts 
- Nuclis: 48 nuclis, 8 per CPU puntuació: 4 punts 
- Retenció: 24 TB   puntuació: 8 punts 
- Bossa d’hores: 8 hores  puntuació: 1 punt 
- Preu d’adquisició: 0 €  puntuació: 5 punts 



 

 

     TOTAL: 151 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 32,25 + 151 = 183,25 punts 
 
 

VI. Atès que el 27 de juliol de 2015 es va fer el requeriment a IMPALA 
NETWORK SOLUTIONS, SL i que en el termini de 10 dies hàbils han 
presentat la documentació preceptiva, han constituït la garantia definitiva, 
que puja la quantitat de 967,26 €, i han fet l’ingrés de l’import de l’anunci de 
licitació. 

 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL, amb 
CIF B-60696721, el contracte del subministrament, mitjançant lloguer, d’un 
sistema d’emmagatzematge san/nas, xarxa, servidors i backup, inclòs el seu 
manteniment, per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un termini de 5 
anys, pel procediment obert i amb tramitació ordinària d’acord amb l’establert als 
articles 109 i 110 del TRLCSP, amb un pressupost anual de 19.345,17 € de 
base imposable més 4.062,48 € de 21% d’IVA, que fan un total de 23.407,65 
€. L’import mensual ascendirà, doncs, a 1.612,10 €. 
 
La despesa econòmica prevista per a l’exercici del 2015 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 4.836,30 € (més IVA), 
preveient que el contracte s’iniciarà l’octubre de 2015.   
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.9204.20600 del 
pressupost del 2015 i a les de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin 
a la mateixa, fins a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 
   
TERCER.  Notificar l’adjudicació a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, 
SL, i a la resta de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i 
requerir l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a 
comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el 
contracte. 
 
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 



 

 

 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 

ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 
 

CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LLOGUER, D’UN 
SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE SAN/NAS, XARXA, SERVIDORS I BACKUP, 
INCLÒS EL SEU MANTENIMENT, PER A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
 

Exp. 004/2015-CONT 
 
A Vilanova i la Geltrú, __ de _____________ de 2015 
 
REUNITS 

 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord del Ple Municipal en 
sessió ordinària de data __ de __________ de 2015 i en ús de les facultats atorgades 
en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta NEUS LLOVERAS MASSANA, assistida 
en aquest acte pel Secretari General de la corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL (en endavant, el 
contractista) amb CIF B-60696721 i domicili al C/ Maresme, 119, 08019 Barcelona, i 
en el seu nom i representació el Sr. Francisco Valbuena Medina, major d’edat i amb 
NIF 37738085-F. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de subministraments que es portarà a efecte de conformitat amb els 
documents acceptats pel contractista. 
 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
I. El Ple Municipal, en sessió ordinària de data 4 de maig de 2015, va aprovar 
l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec 
de Prescripcions Tècniques per a la contractació del subministrament, mitjançant 
lloguer, d’un sistema d’emmagatzematge san/nas, xarxa, servidors i backup, inclòs el 
seu manteniment, per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant procediment 
obert, per un import màxim anual de 20.059,88 € de base imposable. Així mateix, va 
aprovar publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i concordants 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
II. L’acte de la qualificació de la documentació administrativa es va efectuar el 12 
de juny de 2015. 
 
III. Com a conseqüència de la qualificació de la documentació administrativa 
prèvia, es qualifica correctament la documentació administrativa sobre personalitat, 
garantia i requisits de l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL i es qualifica 
incorrectament la documentació de CAIXARENTING, SAU.. 



 

 

 
IV. El cap del servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Sr. Tomàs 
Prados Molina, elaborà un informe de data 24 de juliol de 2015 amb la següent 
proposta d’adjudicació: adjudicar el contracte del subministrament, mitjançant lloguer, 
d’un sistema d’emmagatzematge san/nas, xarxa, servidors i backup, inclòs el seu 
manteniment, per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’empresa IMPALA 
NETWORK SOLUTIONS, SL. 
 
V. D’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el Ple Municipal, en 
sessió ordinària de data __ de ________ de 2015, va acordar adjudicar el contracte del 
subministrament, mitjançant lloguer, d’un sistema d’emmagatzematge san/nas, xarxa, 
servidors i backup, inclòs el seu manteniment, per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
a l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL amb les condicions que s’assenyalen 
en el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques per un 
import anual de 19.345,17 € (DINOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS 
AMB DISSET CÈNTIMS) de base imposable més 4.062,48 € d’IVA, que fan un total 
de 23.407,65 € (VINT-I-TRES MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-
CINC CÈNTIMS). L’import mensual ascendirà, doncs, a 1.612,10 €. 
 
VI. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.9204.20600 del pressupost del 2015 i a les 
de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a la mateixa, fins a la finalització 
del contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
Amb aquests antecedents i d’acord amb l’article 156 del TRLCSP aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre i l’article 71 del RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, les parts contractants procedeixen a atorgar el present 
contracte de subministraments en base a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL (en endavant, també, el 
contractista), es compromet a efectuar el subministrament corresponent a un sistema 
d’emmagatzematge san/nas, xarxa, servidors i backup, inclòs el seu manteniment, per a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les clàusules del present 
contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de 
documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de 
Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 
 
Segona.- El contractista s’obliga a executar el servei adjudicat pel preu de 23.407,65 
€ anuals (VINT-I-TRES MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS) quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.  
 
Tercera.- La durada màxima del present contracte serà de 5 anys a partir del __ de 
___________ de 2015 i, finalitzat aquest termini, l’adjudicatari restarà obligat a deixar 
en propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tota la maquinària llogada durant 
els anys de contracte, a cost 0, tal i com determina en la seva oferta. 
 



 

 

Quarta.- Amb caràcter previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista 
designarà un interlocutor que el representi davant l’Ajuntament per fer un seguiment 
de les condicions en què es realitza el subministrament i per a responsabilitzar-se de 
totes les incidències que puguin sorgir. 
 
Cinquena.- El contractista s’obliga a gestionar el subministrament d’acord amb allò 
establert al Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions 
tècniques i al contingut del document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta 
obligat, també, a prestar el servei d’acord amb la memòria tècnica presentada a la 
seva oferta de licitació i assumint les millores tècniques incloses a la mateixa. 
 
Sisena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, 
de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de 
l’objecte del contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A 
tal efecte, es compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que 
sigui necessària per a dur a terme la seva activitat derivada del present contracte, 
amb cobertura suficient per a respondre de qualsevol eventualitat. 
 
Setena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes 
que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir 
totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  
 
Vuitena.- En cas d’incompliment, per part del contractista, d’alguna de les obligacions 
que ha assumit en virtut de la documentació esmentada a la clàusula cinquena, serà 
sancionat amb les penalitats que estableix la legislació vigent i la citada 
documentació, sense perjudici de la reclamació per danys i perjudicis que contra ell 
es pogués formular. 
 
Novena.- En tot allò que no s’hagi pactat serà d’aplicació el que disposa el TRLCSP 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, el Reglament general 
que desenvolupa la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la LCSP, i el plec de clàusules administratives 
particulars i plec de prescripcions tècniques que van regir la licitació. 
 
Desena.- El contractista no podrà, sota cap concepte i per cap motiu, subcontractar 
cap tasca del present contracte de forma global ni parcial, ni acordar la seva cessió 
a un tercer, sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Onzena.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella 
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la 
seva pròpia naturalesa, hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà 
durant un termini de 5 anys des de la finalització del contracte, excepte que 
s’estableixi un termini més ampli o, per la seva pròpia naturalesa, procedeixi 
augmentar aquest termini. 
 
D’acord amb allò que estableix la Disposició Addicional vint-i-sisena del TRLCSP, el 
tractament de dades de caràcter personal que es faci en el contracte, així com en tots 
aquells regulats pel TRLCSP, haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 



 

 

15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), 
així com la normativa que la desenvolupa.  
 
Dotzena.- Corresponen a l’òrgan de contractació, dintre dels límits i amb subjecció 
als requisits i efectes establerts a la normativa vigent, les prerrogatives de direcció, 
interpretació, modificació, resolució de contractes i determinació dels efectes 
d’aquesta, sent preceptiva l’audiència al contractista en el corresponent expedient. 
 
Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la 
interpretació dels termes del contracte, així com a la de les clàusules del present plec, 
seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin. 
 
Tretzena.- Les discrepàncies de caràcter tècnic que sorgeixin entre les parts en ordre 
a la manca de qualitat dels treballs executats o la seva subjecció als plecs i 
prescripcions tècniques aplicables, seran resoltes prèvia audiència del contractista 
per un termini de 10 dies per formular al·legacions. La resolució que s’adopti resoldrà 
les discrepàncies i serà complerta per les parts, sense perjudici per exercir les 
accions que procedeixin davant els Tribunals competents per a la resolució definitiva 
del problema. 
 
Catorzena.- De conformitat amb allò establert a l'article 21 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, serà competent l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu per a 
resoldre qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, 
acompliment o extinció dels contractes.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=10 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2) i SOM VNG  
    = 20 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 
 
 

   9. CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE 
DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ DIGITAL MULTIFUNCIONALS, I EL SEU SERVEI 
DE MANTENIMENT PER AL SERVEI DE REPROGRAFIA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 14/2014-
CONT) 

 
 



 

 

 
 
 
Relació de fets 
 
I. Vist l'expedient número 014/2014-CONT, relatiu a la contractació del 
subministrament d’equips d’impressió digital multifuncionals, mitjançant rènting, i 
el seu servei de manteniment, per a al servei de reprografia de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
II. Atès que el Ple Municipal de data 4 de maig de 2015 va aprovar els plecs de 
prescripcions tècniques i administratives particulars que regeixen l'esmentada 
contractació, amb un pressupost màxim anual de 14.443,20 € de base 
imposable més 3.033,07 € d’IVA, que fan un total de 17.476,27 €. 
 
III. Vistes les ofertes presentades per OFIGRÀFIC SERVEIS PER 
L’OFICINA, SL; SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA; SISTEMES D’OFICINA 
DEL PENEDÈS, SA i SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL. 
 
IV. Atès que la Mesa de Contractació, en la reunió de data 10 de juliol de 
2015, va decidir excloure del procediment a l’empresa SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, SA per no complir els requisits mínims exigits en el Plec 
de Prescripcions Tècniques en referència a les característiques tècniques que 
han de complir les màquines. 
 
V. Vistos els informes de data 15 de juliol de 2015 emesos pel cap tècnic 
responsable del servei de Compres i Serveis Generals, Josep Maria Sabater 
Navarro, en els quals s’especifiquen les característiques i avantatges de la 
proposició SISTEMAS DIGITALS CORPORATE, SL que han estat determinants 
perquè la seva oferta hagi estat la preferent respecte a la dels altres candidats, 
segons les següents dades i puntuació: 
 
 

Criteris avaluables en base a un judici de valor: 
 
OFIGRÀFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL – 20 punts 
SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS, SA – 19 punts 
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL – 21 punts 

 
 
 
 
 
 



 

 

Criteris quantificables de forma automàtica: 
 

 

 

OFIGRÀFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL 
Arrendament    37,10 punts 
Còpia b/n    07,50 punts 
Còpia color    22,00 punts 
TOTAL              66,60 PUNTS 
 
 
SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS, SA 
Arrendament    40,48 punts 
Còpia b/n    07,50 punts 
Còpia color    22,00 punts 
TOTAL               69,98 PUNTS 
 
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
Arrendament    40,50 punts 
Còpia b/n    07,50 punts 
Còpia color    22,00 punts 
TOTAL    70,00 PUNTS 
 
Puntuació final 
 
1. OFIGRÀFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL    20 + 66,60 = 86,60 punts 
2. SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS, SA               19 + 69,98 = 88,98 punts 
3. SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL    21 + 70,00 = 91,00 punts 
 
 
VI. Atès que el 20 de juliol de 2015 es va fer el requeriment a SISTEMAS 
DIGITALES CORPORATE, SL i que en el termini de 10 dies hàbils han 

  

OFIGRÀFIC 
SERVEIS 
PER 
L’OFICINA, 
SL 

SISTEMES 
D’OFICINA 
DEL 
PENEDÈS, 
SA 

SISTEMAS 
DIGITALE
S 
CORPORA
TE, SL 

concepte Preu 
màxim  

Preu ofert 
(sense IVA) 

Preu ofert 
(sense IVA) 

Preu ofert 
(sense 
IVA) 

Arrendament 
(mensual) 

603,60 € 
/ mes 

592,96 € / 
mes 

543,52 € / 
mes 

543,23 € / 
mes 

Preu còpia 
b/n 

0,006000 
€ 

0,005250 € 0,005250 € 0,005250 € 

Preu còpia 
color 

0,060000 
€ 

0,038000 € 0,038000 € 0,038000 € 



 

 

presentat la documentació preceptiva, han constituït la garantia definitiva, que 
puja la quantitat de 722,16 €, i han fet l’ingrés de l’import de l’anunci de licitació. 

 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL, 
amb CIF B-62724562, el contracte del subministrament d’equips d’impressió 
digital multifuncionals, mitjançant rènting, i el seu servei de manteniment, per al 
servei de reprografia de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un termini de 5 
anys, pel procediment obert i amb tramitació ordinària, d’acord amb l’establert 
als articles 109 i 110 del TRLCSP, amb un pressupost anual estimat de 
11.426,76 € de base imposable més 2.399,62 € de 21% d’IVA, que fan un total 
de 13.826,38 €. Aquest import està calculat en base als preus oferts per 
l’adjudicatari, que són els següents: 
 

        concepte Preu ofert (sense 
IVA) 

Arrendament (mensual) 543,23 € / mes 

Preu còpia b/n 0,005250 € 

Preu còpia color 0,038000 € 

 
La despesa econòmica prevista per a l’exercici del 2015 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 2.856,69 € (més IVA), 
preveient que el contracte s’iniciarà l’octubre de 2015.   
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2279902 i a la 
02.9200.2200001 del pressupost del 2015 i a les aplicacions de la resta 
d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del 
contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
La distribució de la despesa per aplicacions, durant el 2015, serà la següent: 
 
02.9200.2279902  2.285,35 € 
02.9200.2200001     571,34 € 
 
 
 



 

 

Cancel·lació rènting actual: 

Els Plecs van preveure que, dins les ofertes econòmiques que oferissin les 
empreses licitadores, s’havien d’incloure les despeses derivades de la 
cancel·lació anticipada del rènting existent en l’actualitat en relació a dos 
equips multifuncionals, segons el següent detall: 

- Import pendent a data 01-10-2015:  7.219,60 € (IVA inclòs) 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a l’empresa SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, SL i a la resta de licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del 
Contractant i requerir l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies 
hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, 
formalitzi el contracte. 
 
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 

ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 
 

CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ DIGITALS 
MULTIFUNCIONALS, MITJANÇANT RÈNTING, I EL SEU SERVEI DE MANTENIMENT PER 

AL SERVEI DE REPROGRAFIA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Exp. 014/2014-CONT 
 
A Vilanova i la Geltrú, __ de _____________ de 2015 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord del Ple Municipal en sessió 
ordinària de data __ de __________ de 2015 i en ús de les facultats atorgades en l’esmentat 
acord, l’Alcaldessa-Presidenta NEUS LLOVERAS MASSANA, assistida en aquest acte pel 
Secretari General de la corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL (en endavant, el contractista) 
amb CIF B-62724562 i domicili a Plaça de la Pau, s/n, edifici 3, 5a planta, 08940 Cornellà de 
Llobregat, i en el seu nom i representació el Sr. José Luis Beguer Macarulla, major d’edat i 
amb NIF 18011865-J. 
 



 

 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de 
subministraments que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats pel 
contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
I. El Ple Municipal, en sessió ordinària de data 4 de maig de 2015, va aprovar l’expedient 

de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques per a la contractació del subministrament d’equips d’impressió 
digital multifuncionals, mitjançant rènting, i el seu servei de manteniment, per a al servei de 
reprografia de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant procediment obert, per un 
import màxim anual de 14.443,20 € de base imposable. Així mateix, va aprovar publicar 
l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i concordants del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 

II. L’acte de la qualificació de la documentació administrativa es va efectuar el 18 de juny 
de 2015. 

III. Com a conseqüència de la qualificació de la documentació administrativa prèvia, es 
qualifica correctament la documentació administrativa sobre personalitat, garantia i 
requisits de les empreses OFIGRÀFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL; SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, SA; SISTEMES D’OFICINA DEL PENEDÈS, SA i SISTEMAS 
DIGITALES CORPORATE, SL. 

IV. El cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis Generals, Josep Maria 
Sabater Navarro, elaborà un informe de data 15 de juliol de 2015 amb la següent 
proposta d’adjudicació: adjudicar el contracte del subministrament d’equips d’impressió 
digital multifuncionals, mitjançant rènting, i el seu servei de manteniment, per a al servei de 
reprografia de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’empresa SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, SL. 

V. D’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el Ple Municipal, en sessió 
ordinària de data __ de ________ de 2015, va acordar adjudicar el contracte del 
subministrament d’equips d’impressió digital multifuncionals, mitjançant rènting, i el seu 
servei de manteniment, per a al servei de reprografia de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL amb les condicions que 
s’assenyalen en el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques 
per un import anual estimat de 11.426,76 € (ONZE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS 
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) de base imposable més 2.399,62 € d’IVA, que 
fan un total de 13.826,38 €. Aquest import està calculat en base als preus oferts pel 
contractista, que són els següents: 

 
 
 
 



 

 

concepte Preu ofert (sense IVA) 

Arrendament (mensual) 543,23 € / mes 

Preu còpia b/n 0,005250 € 

Preu còpia color 0,038000 € 

 
VI. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2279902 i a la 02.9200.2200001 del 
pressupost del 2015 i a les de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a la 
mateixa, fins a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 

 
Amb aquests antecedents i d’acord amb l’article 156 del TRLCSP aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre i l’article 71 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les 
parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte de subministraments en base a 
les següents: 

 
CLÀUSULES 
 
Primera.- SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL (en endavant, també, el contractista), es 
compromet a efectuar el subministrament corresponent als equips d’impressió digital 
multifuncionals, mitjançant rènting, i el seu servei de manteniment, per a al servei de reprografia 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les clàusules del present contracte, al 
contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de documentació 
tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de Prescripcions Tècniques 
i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 
 
Segona.- El contractista s’obliga a executar el servei adjudicat pel preu estimat de 13.826,38 
€ anuals (TRETZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENT-VUIT CÈNTIMS) 
quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.  
 
Tercera.- La durada màxima del present contracte serà de 5 anys a partir del __ de 
__________ de 2015. 
 
Quarta.- Amb caràcter previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista designarà un 
interlocutor que el representi davant l’Ajuntament per fer un seguiment de les condicions en 
què es realitza el subministrament i per a responsabilitzar-se de totes les incidències que 
puguin sorgir. 
 
Cinquena.- El contractista s’obliga a gestionar el subministrament d’acord amb allò establert 
al Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al 
contingut del document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a prestar 



 

 

el servei d’acord amb la memòria tècnica presentada a la seva oferta de licitació i assumint les 
millores tècniques incloses a la mateixa. 
 
Sisena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, de 
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte del 
contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, es 
compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui necessària per a 
dur a terme la seva activitat derivada del present contracte, amb cobertura suficient per a 
respondre de qualsevol eventualitat. 
 
Setena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes que 
gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir totes les 
obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  
 
Vuitena.- En cas d’incompliment, per part del contractista, d’alguna de les obligacions que ha 
assumit en virtut de la documentació esmentada a la clàusula cinquena, serà sancionat amb 
les penalitats que estableix la legislació vigent i la citada documentació, sense perjudici de la 
reclamació per danys i perjudicis que contra ell es pogués formular. 
 
Novena.- En tot allò que no s’hagi pactat serà d’aplicació el que disposa el TRLCSP aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, el Reglament general que desenvolupa 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
LCSP, i el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que 
van regir la licitació. 
 
Desena.- El contractista no podrà, sota cap concepte i per cap motiu, subcontractar cap tasca 
del present contracte de forma global ni parcial, ni acordar la seva cessió a un tercer, sense 
autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Onzena.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la 
qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la seva pròpia naturalesa, 
hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des de 
la finalització del contracte, excepte que s’estableixi un termini més ampli o, per la seva pròpia 
naturalesa, procedeixi augmentar aquest termini. 
 
D’acord amb allò que estableix la Disposició Addicional vint-i-sisena del TRLCSP, el 
tractament de dades de caràcter personal que es faci en el contracte, així com en tots aquells 
regulats pel TRLCSP, haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la normativa que la 
desenvolupa.  
 
Dotzena.- Corresponen a l’òrgan de contractació, dintre dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes establerts a la normativa vigent, les prerrogatives de direcció, interpretació, 



 

 

modificació, resolució de contractes i determinació dels efectes d’aquesta, sent preceptiva 
l’audiència al contractista en el corresponent expedient. 
 
Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la interpretació dels 
termes del contracte, així com a la de les clàusules del present plec, seran immediatament 
executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin. 
 
Tretzena.- Les discrepàncies de caràcter tècnic que sorgeixin entre les parts en ordre a la 
manca de qualitat dels treballs executats o la seva subjecció als plecs i prescripcions 
tècniques aplicables, seran resoltes prèvia audiència del contractista per un termini de 10 dies 
per formular al·legacions. La resolució que s’adopti resoldrà les discrepàncies i serà complerta 
per les parts, sense perjudici per exercir les accions que procedeixin davant els Tribunals 
competents per a la resolució definitiva del problema. 
 
Catorzena.- De conformitat amb allò establert a l'article 21 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
serà competent l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu per a resoldre qüestions 
litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, acompliment o extinció dels 
contractes.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=11 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2) i SOM VNG  
    = 20 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 
 
 ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

 10. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET RELATIU 
A L’INCREMENT DE SALARI D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL. 
(EXP. 356-2015-RH) 

 
Relació de fets 

 
En data 9 de juliol de 2015 la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, va dictar el 
Decret que es transcriu a continuació: 



 

 

 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm.exp.: 000356/2015-RH 
 
 
Relació de fets 
 
1. En data 5 de juny de 2015 el Sr. ALBERT PERIBÁNEZ ROMAGOSA va 

presentar una sol·licitud, registre d’entrada 2015016371, per demanar que 
s’incrementi el seu salari en les mateixes condicions que s’ha modificat la 
valoració de llocs de treball d’agent de la Policia Local, tenint constància que 
els membres de l’esmentat cos ja han percebut l’esmentat increment. 

 
2. El Decret del regidor d’Hisenda, Règim Intern i Seguretat Ciutadana de data 

12 de novembre de 2008 va resoldre estimar la petició d’acollir-se a la 
segona activitat al Sr. ALBERT PERIBÁÑEZ ROMAGOSA amb efectes del 
22 de setembre de 2008. 

 
 
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 19 de juny de 2015 i número d’expedient 

000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, presidenta de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda i 
regidora de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat. 

 
3. L’article 59 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú estableix que el personal reassignat 
per l’Ajuntament a una nova plaça o lloc de treball diferent mantindrà, durant 
la permanència a la segona activitat, la retribució que percebia abans de la 
reassignació. 

 
4. Viabilitat econòmica: El cost que suposa aquesta estimació es va fiscalitzar 

en informe d’Intervenció de l’expedient 000247/2015-RH aprovat per la 
Junta de Govern Local el 12 de maig de 2015. 

 
Per tot això, RESOLC : 
 
Estimar la sol·licitud del Sr. ALBERT PERIBÁÑEZ ROMAGOSA de data 5 de 
juny de 2015, registre d’entrada 2015016371, referent a incrementar el seu 
salari en les mateixes condicions que s’ha modificat la valoració de llocs de 
treball de la policia local per Acord de la Junta de Govern Local de 12 de maig 
de 2015 al Sr. ALBERT PERIBÁÑEZ ROMAGOSA en allò referent a la 



 

 

modificació de la valoració dels llocs de treball de la Policia Local, d’acord amb 
el fonament de dret número 4 d’aquesta resolució.” 
 

Per tot això, vista la proposta de la regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i 
Recursos Humans, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:  
 

ACORD 
 
“ÚNIC. CONVALIDAR el Decret de regidora delegada de data 9 de juliol de 
2015 i número d’expedient 000356/2015-RH, referent a l’increment de salari 
d’un treballador municipal.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=12 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s i 2 de SOM VNG). 
 
 

 11. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE SOL·LICITUD AL SOC D’ATORGAMENT 
DE SUBVENCIONS. (EXP. 381/2015-RH) 

 
Vista la proposta de la regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local amb núm. d’expedient 
381/2015-RH, de data 27 de juliol de 2015, pel qual es sol·licita al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, de conformitat amb la resolució EMO/204/205, de 
23 de juny, l’atorgament de subvencions en el marc del Programa Treball i 
Formació, el qual literalment diu:  
 

“Identificació de l’expedient 
Núm.Exp. 000381/2014-RH 
 
 
I. Vista la convocatòria per a l’any 2015 del Servei d’Ocupació de Catalunya 
EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones 



 

 

en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2015.  
 
II. Atès que l’esmentada Ordre indica la preassignació a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de 25 contractes de treball. 
 
III. Atès que aquest Ajuntament està interessat en obtenir la subvenció per a la 
contractació i formació de 25 persones aturades, prioritàriament de 45 anys o 
més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, així com en 
portar endavant projectes per desenvolupar treball de caràcter públic i interès 
social en el municipi. 
 
IV. En data 17 de juliol de 2015 en reunió de la Mesa General de Negociació 
s’acorda que l’any 2015, la retribució dels Plans d’Ocupació – Programa de 
Treball i Formació, s’ajustarà estrictament a l’import de la subvenció concedida 
per la Generalitat de Catalunya. A aquests treballadors, a excepció del sou, se’ls 
aplicarà allò que es regula al Conveni Col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament acorda: 
 
“Primer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució EMO/204/2015, 
de 23 de juny, publicada al DOGC 6909 de 9 de juliol de 2015, l’atorgament de 
subvencions en el marc del Programa Treball i Formació, per la contractació i 
formació de 25 persones. 
 
Segon.- Les accions a realitzar per la corporació per portar a terme el Programa  
Formació i Treball 2015 (PANP),  i desenvolupar els treballs de caràcter públic i 
interès social es concreten en els projectes següent:  
 
1) Campanya de millora del manteniment de la ciutat: 6 Oficials paleta, 2 Oficials 

fusters, 3 Oficials Pintors, 2 Oficial Serraller, 2 Operaris i 2 Auxiliar 
Administratiu/va. En total 17 contractes. Impulsat pe Servei de  Serveis Viaris, 
Mobilitat i Manteniment Ciutat. 

2) Campanyes de promoció ciutat tardor i hivern: 1 auxiliar administratiu/va. 
Impulsat pel Servei de Comunicació i premsa. 

3) Projecte de digitalització de documents dels expedients d’urbanisme: 1 auxiliar 
administratiu/iva. Impulsat pel Servei Jurídic i Administratiu d’Urbanisme. 

4) Reforç administratiu en la campanya turística 2015 i al Servei de Promoció 
Econòmica i Turisme: 1 auxiliar administratiu/va. Impulsat pel Servei de 
Promoció Econòmica i Turisme. 

5) Reforç per la Campanya de revisió dels padrons dels serveis d’inspecció i 
gestió tributària: 1 auxiliar administratiu/iva. Impulsat pel Servei de Gestió 
Tributària i Recaptació. 



 

 

6) Digitalització de documents i reforç administratiu per al servei de Serveis 
Socials: 1 auxiliar administratiu. Impulsat pel Servei de Serveis Socials. 

7) Reforç administratiu al programa educació per la salut i al Servei de Salut 
Pública:1 auxiliar administratiu. Impulsat pel Servei de Salut Pública. 

8) Arxiu, digitalització i reforç administratiu al Servei de Recursos Humans: 1 
auxiliar administratiu. Impulsat pel Servei de Recursos Humans.  

9) Reforç administratiu a la campanya Fira Blauverd i dia Internacional del Medi 
Ambient i al Servei de Medi Ambient. 

 
Tercer.- Informar que els contractes de treball tindran obligatòriament una durada 
de sis mesos i una jornada laboral de 37 hores i mitja. El Servei d’Ocupació de 
Catalunya finançarà el 100% de la jornada amb un import màxim de 850€ 
mensuals més import corresponent a les pagues extres durant sis mesos. Aquest 
import correspon al salari base i les pagues extraordinàries corresponents, i 
s’incrementarà amb les despeses de cotització empresarial que correspongui.  
 
Cada treballador contractat haurà de realitzar activitats formatives 
professionalitzadores obligatòriament, directament relacionada amb el treball que 
desenvolupa o amb el seu itinerari ocupacional, durant una durada mitjana de 90 
hores,  impartida durant el contracte de treball dins de l’horari laboral. La formació 
haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima de 120. Els mòduls 
formatius han de correspondre obligatòriament a formació vinculada a certificat de 
professionalitat i han de ser impartits per un centre acreditat i homologat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Quart.- Encarregar a L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la realització 
de les accions formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, per tots els 
contractats en el marc del Programa Treball i Formació 2015, dels mòduls 
vinculats a certificat de professionalitat,  com a centre acreditat i homologat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a 
l’IMET la part de la subvenció corresponent a al cost de les accions formatives 
d’acord amb els imports màxims del mòduls formatius establerts a la resolució 
EMO1237/2014, de 2 de juny, (que estableix els mòduls econòmics aplicables a 
les accions formatives professionals per l’ocupació, en matèria de formació 
d’oferta, que promou el SOC) i la despesa d’assegurança d’accidents obligatòria 
de les persones participants en la formació. 
 
Cinquè.-  El conjunt d’actuacions econòmicament es concreten de la forma 
següent:  
 
25 treballadors  
• Cost salarial brut (6 mesos + part proporcional pagues extraordinàries) 
5.949,96 €/treballador: ........................................................................148.749,00 €. 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 8 dies de 
salari per cada any de servei) 113,33€/treballador:..................................2.833,25€. 
• Cost Seguretat social Operaris i Oficials (15)...................................33.736,27€. 



 

 

• Cost Seguretat Social Auxiliar Administratius (10)...........................19.486,12€. 
• Cost Paga Productivitat (25) ..............................................................8.613,75€. 
• Cost Formació aproximat 780€ (depenent tipus de formació)..........19.500,00€. 
• Vestuari laboral i EPI’s (15 treballs d’ofici per 80 € vestuari i 75€ EPI’s 
persona)........................................................................................................2.325€ 
• Assegurança accidents personals pel període formatiu.............................120€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 38€/revisió.................................................570€ 
• Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat..........10.000€ 
 

 
Concepte Cost Total Subvenció 

sol·licitada 
Aportació 
Municipal 

Sous  148.749,00 € 148.749,00€ 0 

Indemnització 2.833,25€ 0 2.833,
25€ 

Seguretat Social 53.222,39€ 53.222,39€ 0 

Formació 19.500,00€ 19.500€ 0 

Paga Productivitat 8.613,75€ 0 8.613,
75€ 

Vestuari laboral i 
EPI’s 

2.325,00€ 0 2.325,
00€ 

Asseguranç
a Accidents 

120,00€ 120,00 0 

Revisió Mèdica 570,00€ 0 570,00
€ 

Materials 10.000,00€ 0 10.000
,00€ 

Total  245.933,39€ 221.591,39€ 24.342
,00€ 

 
 

Les contractacions s’han d’iniciar com a màxim el 16 d’octubre de 2015, l’import 
dels costos que tenen aportació municipal aplicables al Pressupost 2015 són els 
següents: 
 
• Els imports dels sous, seguretat social, formació i assegurança de la formació,  
que són les actuacions i despeses subvencionables,  es tramitarà la corresponent 
modificació del Pressupost 2015 per incorporar l’ingrés de la subvenció i les 
despeses esmentades, de manera que es consignarà un codi comptable específic 



 

 

per cada concepte per mantenir un sistema de comptabilitat separat, tal i com es 
requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 
 
 
El cost de la indemnització per finalització de contractació (15/04/2016) i de la 
paga de productivitat anirà a càrrec de les partides de sou i salari de cada servei  
que s’habilitin a tal efecte en el pressupost 2016, segons el detall següent:  
 
- Sous i salaris de Comunicació i Premsa.......... 457,88€ 
- Sous i salaris de Recursos Humans................ 457,88€ 
- Sous i salaris de Promoció Econòmica........... 457,88€ 
- Sous i salaris de Hisenda................................ 457,88€ 
- Sous i salaris de Salut..................................... 457,88€ 
- Sous i salaris Serveis Socials.......................... 457,88€ 
- Sous i salaris d’Urbanisme.............................. 457,88€ 
- Sous i salaris Medi Ambient............................. 457,88€ 
- Sous i salaris USM........................................ 7.783,96€ 

   
 
• El cost del vestuari laboral i EPI’s anirà a càrrec de les partides del pressupost 
2015 següents: 
           
   52.1530.21300....................2.325,00€ 
 
• El cost del material del Projecte Campanya de Manteniment ciutat, 
equipaments municipals i suport a les activitats festives estivals anirà a càrrec de 
la partida del pressupost 2015 següent: 
 
   52.1530.21300..................10.000,00€ 
 
 
• El cost de les revisions mèdiques dels treballadors personal d’Ofici anirà a 
càrrec de la partida del pressupost 2014 següent: 
 
   04.9202.2270601....................570€ 
 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per 
fer front als costos generats pel Programa Treball i Formació 2015 que tinguin 
repercussió en el Pressupost Municipal 2016. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i  per 
formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció en el 
marc del Programa Treball i Formació (EMO/204/2015, de 23 de juny) i fins i tot 
per modificar i concretar els programes per desenvolupar el treball de caràcter 
públic i interès social, adaptant-los a la preassignació establerta pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per al municipi de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

 
Setè.- El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
Vuitè.- Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=13 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s i 2 de SOM VNG). 
 
 
 

 12. INTERVENCIÓ. COMPTE GENERAL 2014. (EXP. 20/2015-INT) 
 
 
Relació de fets 
 
El dia 26 de març de 2015, la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General 2014. 
 
Atès l’art. 212, apartat 3, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els Comptes Generals 
del 2014 han restat exposats al públic en el BOPB d’1 d’abril de 2015 i en el 
tauler d’edictes electrònic de la web municipal per un període de 15 dies i fins 
a vuit dies més, sense que s’hagin presentat reclamacions al respecte. 
 
Vist l’expedient dels Comptes Generals corresponent a l’exercici 2014 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels seus organismes autònoms locals 
OAL IMET Institut Municipal d’Educació i Treball i OAL de Patrimoni Víctor 
Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les societats municipals Promoció Industrial 
Vilanova (PIVSAM), Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú 
(ICVSAM), Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú (SAVSAM) i 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (CAVSAM). 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’art. 212, apartat 4, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ple de l’Ajuntament acorda: 



 

 

  
 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. Aprovar l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2014 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels organismes autònoms locals OAL 
IMET Institut Municipal d’Educació i Treball i OAL de Patrimoni Víctor 
Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les societats municipals Promoció Industrial 
Vilanova, SAM (PIVSAM), Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú 
(ICVSAM), Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú (SAVSAM) i 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (CAVSAM).” 
 



 

 

Liquidació 2014           
Consolidació  grup municipal          

  Ajuntament V. Balaguer IMET PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües 
EPEL 

Neàpolis 
Transf. 

Internes Total grup 
Ingressos:           
Cap. I 30.974.734,87         30.974.734,87 
Cap. II 248.023,57         248.023,57 
Cap. III 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 609.451,99 1.179.938,82 2.213.436,93 6.231.527,88 314.531,73  25.285.900,73 
Cap. IV 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46     155.000,00 3.416.671,00 21.237.687,62 
Cap. V 1.290.436,02   3.500,00 0,00 31.802,17 13,78   1.325.751,97 
Total corrent 65.943.017,10 713.900,86 5.092.648,50 612.951,99 1.179.938,82 2.245.239,10 6.231.541,66 469.531,73 3.416.671,00 79.072.098,76 
Cap. VII 1.927.201,36 0,00        1.927.201,36 
Cap. VIII 91.620,00  5.485,45       97.105,45 
Cap. IX 0,00         0,00 
Total 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 612.951,99 1.179.938,82 2.245.239,10 6.231.541,66 469.531,73 3.416.671,00 81.096.405,57 
           
                      
Despeses:           
Cap. I 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 272.077,23 735.468,93 1.041.452,97 1.577.089,53 174.606,05  31.069.649,58 
Cap. II 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 553.228,88 316.641,64 864.661,81 4.118.861,14 269.626,37  31.510.118,25 
Cap. III 3.550.653,68  0,00 16.593,22 3.084,34 50.467,50 63.047,74 2.779,11  3.686.625,59 
Cap. IV 9.304.097,40  140.000,00      3.416.671,00 6.027.426,40 
Total corrent 59.862.569,77 699.139,14 5.089.095,45 841.899,33 1.055.194,91 1.956.582,28 5.758.998,41 447.011,53 3.416.671,00 72.293.819,82 
Cap. VI 1.641.818,02 0,00        1.641.818,02 
Cap. VII 0,00         0,00 
Cap. VIII 91.620,00  5.485,45       97.105,45 
Cap. IX 3.498.908,13   12.707,06 22.290,69 358.311,57 433.346,96 7.752,48  4.333.316,89 
Total 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 854.606,39 1.077.485,60 2.314.893,85 6.192.345,37 454.764,01 3.416.671,00 78.366.060,18 
Resultat 
Pressupost 2.866.922,54 14.761,72 3.553,05 -241.654,40 102.453,22 -69.654,75 39.196,29 14.767,72 0,00 2.730.345,39 
Pressup.Ajustat 2.578.676,77 14.761,72 3.553,05             2.596.991,54 

           
Romanent/ -1.981.698,51 80.104,88 -786.566,88       -2.688.160,51 
Resultat Compte 
PiG    1.074.100,33 532,72 1.540,20 141.290,59 8.742,50  1.226.206,34 



 

 

           
Detall 
transferències 
internes:              
  Corrents IV Capital VII Total         
O.A.de Patrimoni 
Víctor Balaguer 550.000,00  550.000,00         
O.A. IMET 2.866.671,00 0,00 2.866.671,00         
EPEL Neàpolis 155.000,00  155.000,00         
Total 3.416.671,00 0,00 3.416.671,00         

 
 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=14 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (6), PSC (5) i C’s (2) = 13 vots 
  Vots en contra: CUP = 5 vots 
  Abstencions: ERC (4) i SOM VNG (2) = 6 vots 



 

 

 
 13. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT 

DE TRAMESA AL PLE D’INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.  
(EXP. 78/2015-INT) 

 
Justificació 
 
Atès que l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals assenyala que el Ple haurà d’establir els terminis en què la Intervenció 
municipal, per via de la Presidència, trameti informació sobre l’execució de 
pressupost i l’estat de tresoreria de l’Ajuntament. 
 
Es proposa la remissió trimestral per trimestres vençuts que coincidirà, en la 
mesura del possible, amb la informació que es dóna sobre els terminis de 
pagament a proveïdors. Aquesta informació s’ampliarà als organismes 
autònoms (IMET, OAL de Patrimoni Víctor Balaguer) 
 
Per altra banda, atès que fins ara la tramesa d’informació pressupostària es 
donava en qualsevol moment a sol·licitud de qualsevol grup municipal del 
Consistori, es manté aquesta possibilitat. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’art. 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist allò que disposen les regles 52 i 53 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, Instruccions del model normal de comptabilitat local. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar que la periodicitat de tramesa d’informació pressupostària 
al Ple per part de la Intervenció municipal via la Presidència de l’entitat, es 
realitzarà trimestralment, per trimestres vençuts. 
 
SEGON. La informació a presentar correspondrà a l’estat d’execució del 
pressupost i l’estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes 
autònoms, amb el contingut que assenyala la regla 53 de les Instruccions del 
model normal de comptabilitat local (Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre). 
 
TERCER. Amb independència d’aquesta obligació d’informació trimestral, a 
sol·licitud de qualsevol grup municipal del Consistori, es facilitarà la mateixa 



 

 

informació pressupostària en qualsevol altra data de l’exercici. La sol·licitud 
s’efectuarà a través de la Regidora d’Hisenda.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=15 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s i 2 de SOM VNG). 
 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 

14. COOPERACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AJUT 
EXTRAORDINARI PER A LA CAMPANYA D’EMERGÈNCIA DE 
SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 
TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
L’ÀREA MEDITERRÀNIA. 

 
Atès que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de 
l’any 2013 una campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a 
Síria, a la que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja hi donava suport, i 
atenent la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode 
massiu de refugiats cap a Europa. 
 
Atès que el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes 
i la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i peticions 
realitzades, ha iniciat  una campanya de suport als refugiats. 
 
Vist l’informe emès per la cap del Departament de Cooperació i Solidaritat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar suport a la campanya d’emergència de suport a l’acollida de 
població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 



 

 

Mediterrània iniciada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
amb CIF G17125832. 
 
SEGON. Destinar-hi la quantitat de 2.500 euros, amb càrrec de la partida 
06.9242.48003 de Cooperació i Solidaritat 2015.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=16 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

15. COOPERACIÓ. PROPOSTA DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE 
POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS 
A LA MEDITERRÀNIA. 

 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil 
a Síria i d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència 
i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es 
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos 
de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els 
propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització 
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar 
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles 
dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels 
esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació 
d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar 
suport a la població arran de la guerra civil a Síria, en la qual ha continuat 
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  



 

 

 
− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el 

seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser 
respectada i protegida. 
 

− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en 
l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, 
i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 

− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut 
del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, 
preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que 
aquest estatut preveu. 
 

− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis 
catalans per a la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 
superior.  
 

− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 
peticions d'asil i només 28 places d'acollida. 

 
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre 

solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el 
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, 
els drets humans i el desenvolupament. 

 
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis 

per a què donin resposta a la situació dels refugiats. 
 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Instar el Govern espanyol a: 
 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, 
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes 
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió 
descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, així com la dotació 



 

 

pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció 
a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida 
de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada 
persona. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren 
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint 
els drets de totes les persones. 

 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional 
a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la 
situació actual i assegurar-ne el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i 
en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis 
que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones 
sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren 

el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els 
drets de totes les persones. 

 
TERCER. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans 
d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
QUART. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
CINQUÈ. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per 
acollir les persones sol·licitants. 
 
SISÈ. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat 
de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
SETÈ. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament amb vocació transformadora.  
 
VUITÈ. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
NOVÈ. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la 
reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la 



 

 

seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena 
d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 
DESÈ. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les 
entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
ONZÈ. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 
espanyol.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=17 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
  
 

 16. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES DESTINADES A AJUTS A 
L’ESCOLARITAT DURANT L’ANY 2015. (EXP. 427/2015-SSO) 

 
Relació de fets 
 
Els ajuts a l’escolaritat constitueixen l’aportació econòmica que realitzen de 
forma conjunta als centres docents de la ciutat, el Servei d’Educació de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) i la Regidoria de Serveis  
Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 



 

 

Aquests ajuts van adreçats a l’alumnat dels centres docents que es trobi en 
situació de necessitat socioeconòmica coneguda i valorada per l’escola, que 
estiguin empadronats a Vilanova, i que l’any 2015 estiguin cursant Segon 
Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària 
Obligatòria, i es destinaran a despeses de llibres, material escolar i informàtic, 
i activitats dins l’horari lectiu del centre. 
 
Analitzades les necessitats de la població escolar pel Servei d’Educació de 
l’IMET, s’ha valorat necessari incrementar els ajuts a l’escolaritat; la Regidoria 
de Serveis Socials  proposa destinar-hi 40.000€ que es distribuiran als centres 
docents d’acord amb la proposta del Servei d’Educació de l’IMET, en forma de 
subvencions extraordinàries. 
 
S’adjunta informe de la cap de Servei de Serveis Socials i informe de 
fiscalització. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local; el Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de bases del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, dels serveis socials de 
Catalunya i demés normativa concordant.  
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Destinar 40.000€ en concepte de subvencions extraordinàries a 
escoles de primària, en concepte d’ajuts a l’escolarització. 
 

SEGON. Concedir una subvenció extraordinària als centres docents que es 
relacionen a continuació, d’acord amb la proposta del Servei d’Educació de 
l’IMET: 

- Escola l’Aragai ...................................4.200,00€ 
- Escola l’Arjau .....................................4.150,00€ 
- Escola Canigó ....................................4.150,00€ 
- Escola Cossetània .............................2.250,00€ 
- Escola Ginesta ...................................4.150,00€ 
- Escola Llebetx ....................................2.250,00€ 
- Escola Margalló ..................................2.250,00€ 
- Escola Pompeu Fabra ........................4.150,00€ 



 

 

- Escola Sant Jordi ...............................4.150,00€ 
- Escola Ítaca ........................................4.150,00€ 
- Escola Volerany .................................4.150,00€ 

 

TERCER.  Aquesta despesa serà amb càrrec a la partida 35.2311.48002 
(Ajuts infància) i l’import de 40.000 € es farà efectiu a la Regidoria de Serveis 
Socials per a la seva gestió com a pagament a justificar.” 

 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=18 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb un total de 24 vots a favor (6 vots de 
CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 3 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 
del PP) i l’abstenció de la Sra. Olga Arnau (ERC) per no ser present a la sala 
en el moment de la votació. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
 

17. URBANISME. DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
PRESENTAT PER L’INTERESSAT AMB DNI 38501032-K, 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 13.04.2015, IMPOSANT UNA 
SANCIÓ DE 2700 EUROS PER LA INSTAL·LACIÓ DE MÒBIL 
HOME AMB PORXADA AL CORRAL D’EN ROC. (EXP. 40/2014-
UES)   

 
Relació de fets 
 
En data 13 d’abril de 2015, el Ple d’aquest Ajuntament acorda desestimar les 
al·legacions presentades pel Sr. Lluís Guxens Galofré, en representació de 
l’interessat amb DNI 3851032 K, en data 26 de març de 2015 i número de 
registre 8774, i també d’imposar una sanció de 2700 euros (DOS MIL SET-
CENTS EUROS) en relació amb l’expedient sancionador 000040/2014-UES. 
 
En data 13 de juliol de 2015, el senyor Lluís Guxens Galofré, en representació 
de l’interessat, va presentar recurs de reposició, amb número de registre 
19995. 
 
Pel que fa al recurs interposat, cal dir que: 
 



 

 

Les qüestions plantejades van ser esgrimides en l’escrit del dia 26 de març de 
2015 i número de registre 8774, i van ser degudament contestades en el 
trasllat de l’acord del Ple del 13 d’abril de 2015. 
 
L’interessat té raó pel que fa a que en l’apartat d) Circumstàncies atenuants, 
no s’han contestat expressament. 
 
És per aquest motiu que l’instructor de l’expedient, en data 29 de juliol de 
2015, emet un informe que literalment diu el següent: 
 

“a) Manca d’intenció de cometre la infracció, ni de causar cap dany. 
 
La infracció és conseqüència d’una acció o omissió imputable al Sr. 
FRANCISCO ÁNGEL MAESTRE RAMÍREZ en aquest cas. 
 
En la instal·lació de la mòbil home, per tant, no existeix manca d’intenció, 
doncs és un acte plenament voluntari. 
 
b) Utilitzar mitjans econòmics d’escassa entitat. 
 
Els mitjans necessaris per a la instal·lació (camió, grua, operaris...) en 
cap cas es poden considerar d’escassa entitat, donat el seu cost 
econòmic, a banda del cost de la pròpia mòbil home. 
 
c) Obtenir escàs benefici de l’actuació. 
 
El benefici obtingut de l’actuació inclou el cost de l’obra executada que, 
en aquest cas, a l’haver restituït, no es podia tenir en compte en 
l’aplicació de l’article 143, segons es recull a l’apartat 2 per incrementar la 
sanció per benefici econòmic superior. 
 
És per això que no es pot considerar escàs el benefici obtingut. 
 
El que informo als efectes oportuns”. 

 
Vista la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, aquest 
Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en data 13 de juliol 
de 2015 pel Sr. Lluís Guxens Galofré, en representació de l’interessat amb 
DNI 38501032 K, en relació amb l’acord de Ple del 13 d’abril de 2015. 
 



 

 

SEGON. Notificar a l’imputat, així com a la resta d’interessats en l’expedient, 
la present resolució, amb la indicació dels recursos que l’assisteixen. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de l’Estat i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=19 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 21 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 
 
 

18. MOBILITAT. CONVALIDAR EL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 
31.07.2015, D’EXECUCIÓ PROVISIONAL I PARCIAL DE LA 
INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, RELATIVA AL TRAÇAT DE LES LÍNIES L3 I L4 
DEL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ.  (EXP. 858/2015-SVI) 

 
Relació de fets 
 
Vist que el Decret d’Alcaldia de data 31 de juliol de 2015 va resoldre l’execució 
provisional i parcial de la interlocutòria del TSJC i l’establiment d’un nou traçat 
de les línies L3 i L4  del transport col·lectiu urbà. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser convalidat pel Ple de 
la  Corporació. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC.  CONVALIDAR el Decret d’Alcaldia de data 31.07.2015, que diu 
literalment el següent: 
 

“PRIMER. En espera de la resolució del recurs de reposició pel TSJC, i amb 
caràcter d’execució provisional i parcial de la interlocutòria, es proposa 
mantenir les línies L3 i L4 en el tram de trajecte que no donen servei les 



 

 

línies de l’empresa Plana, des de l’oest fins al centre i l’estació, com a 
necessari punt d’intercanvi modal entre les línies urbanes i les línies 
interurbanes de bus i ferrocarril, a fi de minorar, sense afectar als interessos de 
l’empresa Plana, els perjudicis a l’interès públic i als ciutadans afectats. 
 
SEGON. Establir un nou inici de la línia L3 a l’estació intermodal de viatgers i un 
nou final de la línia L4 al mateix punt. 
 
TERCER. Notificar aquest Decret al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
a la Generalitat de Catalunya, a l’Empresa Plana, SL i a Transports Ciutat 
Comtal, SA.  
 
QUART. Convalidar aquest Decret pel proper Ple ordinari, condicionant 
l’eficàcia d’aquest a la convalidació pel Ple Municipal. “ 

 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=8 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2) i SOM VNG (2) 
    = 20 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 
 
 

19. MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE I DEL PRESSUPOST ANUAL DEL SERVEI PÚBLIC 
DEL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE L’ANY 2015 AMB 
L’EMPRESA TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA.  (EXP. 
912/2015-SVI) 

 
Relació de fets 
 
i. La Junta de Govern Local de 14 de març de 2006 va adjudicar en règim de 

gestió interessada, el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a 
Vilanova i la Geltrú a l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, amb data 
d’inici del nou servei abril de l’any 2006. L’adjudicació corresponia a la 
Variant 2 presentada per l’empresa. 

 
ii. D’acord amb el que estableix l’art. 162 del TRLLCAP, l’actualització de 

preus en els contractes de gestió de serveis públics es regeix per les 
prescripcions del Plec de Clàusules Administratives del contracte. 



 

 

 
iii. D’acord amb la clàusula 30.2a), l’Ajuntament té el deure de satisfer al 

contractista les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis 
resultants del plec administratiu i de la seva proposició econòmica i la seva 
revisió. 

 
iv. En data 21 de juliol de 2015 el TSJC va notificar a aquest Ajuntament 

l’acord de cessament de les línies L3 i L4 del bus urbà de data 07 de juliol 
de 2015.  

 
v. En data 24 de juliol de 2015 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 

formular recurs de reposició davant del TSCJ en els següents termes: 
 

1. Mostrar oposició al contingut de la interlocutòria del TSJC. 
2. Existeix un interès públic rellevant per no executar la interlocutòria en 

els seus propis termes. 
3. Necessària aplicació del principi de proporcionalitat. 
4. Necessària aplicació del principi de conservació dels actes 

administratius. 
 
vi. En data 31 de juliol de 2015 l’alcaldessa va decretar la suspensió de les 

línies L3 i L4 a la zona est de la ciutat a partir del 14 de setembre, amb 
caràcter d’execució provisional i parcial de la interlocutòria del TSJC.  

 
vii. La reducció del servei de les línies L3 i L4 a la zona est de la ciutat origina 

una disminució del quilometratge i de les hores del servei de bus urbà a la 
ciutat. El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, aprovat inicialment en el Ple 
de 27 juliol de 2015, identifica unes necessitats de millora del servei en el 
bus urbà que es poden realitzar per un cost similar a l’estalvi que genera la 
suspensió de les línies L3 i L4 a la zona est de la ciutat. 

 
viii. Per raons noves, econòmiques i d’interès públic és necessari efectuar 

una modificació del contracte de servei de transport urbà que s’ajusti a 
allò decretat per l’alcaldessa en resposta a l’interlocutòria judicial, així 
com a les demés modificacions de servei a realitzar en les línies L1 i L2 i 
que s’ajusten al que proposa al Pla de Mobilitat Urbana i  Sostenible en la 
seva aprovació inicial.  

 
ix. Les actuacions previstes en el Decret de l’alcaldessa de 31 de juliol de 

2015 generen un estalvi anual de 177.494,09 €. 
 
x. L’actuació TP-2 del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible proposa millorar 

les freqüències de pas de les línies del bus urbà a 20 minuts. Es proposa 
prioritzar les millores en les rutes i horaris de major demanda, 



 

 

concretament, les línies L1 i L2, de  de 7 del matí a 18h de la tarda,de 
dilluns a divendres feiners. El cost de l’actuació tindrà un cost de 
177.493,84 €. Aquests costos estan desglossats en la proposta 
presentada per l’operador en data 03/09/2015 i núm. de registre 
d’entrada 2015023752. 

 
xi. La millora en les línies L1 i L2 es proposa realitzar-la també en data 14 

de setembre de 2015.  
 
xii. El nou pressupost anual de 2015 és el següent, segons proposta 

presentada per l’operador: 
 

COST DEL SERVEI 2015  1.949.967,68 € 
 
COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES 
EQUIPAMENTS (CM) 

       
59.000,75 € 

COST D’OPERACIÓ  (CO)  1.685.276,78 € 
ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR       78.122,17 € 
COST EN CONCEPTE DE BENEFICI INDUSTRIAL     127.567,98 € 

 
 

xiii. El càlcul de la subvenció mensual a TCC de l’any 2015, no es veurà 
afectat per la disminució de cost de 0,25 €, aquesta diferència es podrà 
compensar en la liquidació de l’exercici 2015. 

 
 
Fonaments de dret 
 
L’article  26.1.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, el servei de Transport col·lectiu urbà de viatgers és un servei 
d’abast universal i de prestació obligatòria per part de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
D’acord amb les competències previstes en el Text refós de la Llei municipal 
de règim local de Catalunya, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR la modificació del contracte del servei de bus urbà 
reduint els serveis de les línies L3 i L4 i millorant els serveis de les línies L1 i 
L2, segons es descriu a la relació de fets.  
 
SEGON. APROVAR la modificació del pressupost anual de l’any 2015, 
disminuint-se en 0,25 €.  



 

 

 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària Transports 
Ciutat Comtal, SA, atorgant 15 dies hàbils a fi que en dit termini pugui formular 
les al·legacions que consideri oportunes.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=9 
 
 
Aquest punt ES RETIRA de l’ordre del dia. 
 
 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 

20. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DE DIVERSOS 
DECRETS D’ASSIGNACIONS I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES 
ELECTES. (EXP. 409-2015-RH) 

 
Relació de fets 
 
En data 3 de juliol de 2015, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va dictar els 
Decrets següents: 
 

1. Decret 330/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Fer efectiva a la regidora amb dedicació parcial del 50% d’aquesta 
Corporació, Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, l’assignació anual bruta de 25.476,49€, 
amb efectes del dia 13 de juny de 2015. 
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació de la dedicació parcial estarà subjecte al que prescriuen 
els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; article 82.4 del ROM; la Llei 53/1984, de 23 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Segon. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 



 

 

Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
al BOP.” 
 

2. Decret 331/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Fer efectiva a la regidora amb dedicació exclusiva d’aquesta 
Corporació, Sra. GLÒRIA GARCIA PRIETO, l’assignació anual bruta de 
50.946,98€, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015. 
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
Segon. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
al BOP.” 
 

3. Decret 332/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Fer efectiva al regidor amb dedicació parcial del 80% d’aquesta 
Corporació, Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN, l’assignació anual bruta de 
40.757,58€, amb efectes del dia 13 de juny de 2015. 
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació de la dedicació parcial estarà subjecte al que prescriuen 
els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; article 82.4 del ROM; la Llei 53/1984, de 23 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Segon. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
al BOP.” 
 

4. Decret 333/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Fer efectiva al regidor amb dedicació parcial del 80% d’aquesta 
Corporació, Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ, l’assignació anual bruta de 
40.757,58€, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. 
 



 

 

Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació de la dedicació parcial estarà subjecte al que prescriuen 
els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; article 82.4 del ROM; la Llei 53/1984, de 23 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Segon. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
al BOP.” 
 

5. Decret 334/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Fer efectiva a la regidora amb dedicació parcial del 50% d’aquesta 
Corporació, Sra. ARIADNA LLORENS GARCIA, l’assignació anual bruta de 
25.476,49€, amb efectes del dia 13 de juny de 2015. 
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació de la dedicació parcial estarà subjecte al que prescriuen 
els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; article 82.4 del ROM; la Llei 53/1984, de 23 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Segon. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
al BOP.” 
 

6. Decret 335/2015-RH quin acord resolia:  
 
“Primer. Fer efectiva al regidor amb dedicació exclusiva d’aquesta Corporació, 
Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, l’assignació anual bruta de 50.946,98€, amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2015. 
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 



 

 

Segon. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
al BOP.” 
 

7. Decret 336/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Fer efectiva a la regidora amb dedicació parcial del 50% d’aquesta 
Corporació, Sra. GISELA VARGAS REYES, l’assignació anual bruta de 
25.476,49€, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. 
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació de la dedicació parcial estarà subjecte al que prescriuen 
els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; article 82.4 del ROM; la Llei 53/1984, de 23 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques; i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Segon. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
al BOP.” 
 

8. Decret 337/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Fer efectiva l’assignació bruta anual de 7.920,00€, als regidors i 
regidores següents: 
 
- GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
- JOAN MARTORELL MASÓ 
- TERESA LLORENS CARBONELL 
- JOSEP M. DOMÈNECH GIBERT 
- JOSEP ASENSIO ALBÀ 
- BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA 
- MARTA JOFRA SORA 
- RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO 
- QUETI VINYALS FLORENCIANO 
- OLGA ARNAU SANABRA 
- JORDI MEDINA ALSINA 
- ADELAIDA MOYA TAULÉS 
- FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
- CARMEN REINA PADILLA 
- ENVER AZNAR MÉNDEZ 
- DEBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR 



 

 

- CARLOS REMACHA LÓPEZ 
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al 
consum, o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
Segon. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà al BOP.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 

 
2. Acord de Ple  de 29 de juny de 2015 de determinació de les retribucions i 

assignacions dels membres electes i dels grups municipals de la 
Corporació. 

 
Per tot això, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, 
Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“Primer. DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels Decrets 330/2015-
RH, 331/2015-RH, 332/2015-RH, 333/2015-RH, 334/2015-RH, 335/2015-RH, 
336/2015-RH, 337/2015-RH  referits en la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord als interessats i als diferents grups 
politics municipals.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=20 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquests Decrets. 
 
 

21. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DE DIVERSOS 
DECRETS AMB RELACIÓ AL PERSONAL EVENTUAL DE 
CONFIANÇA. (EXP. 408-2015-RH) 



 

 

 
Relació de fets 
 
1. En data 30 de juny de 2015, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va 
dictar el Decret, amb número d’identificador de l’expedient 303/2015-RH quin 
acord resolia 
 

“PRIMER. Nomenar el Sr. XAVIER ISART RUEDA, amb efectes del dia 13 de 
juny de 2015, personal eventual de confiança d’aquest Ajuntament per ocupar el 
lloc de treball de DIRECTOR DELS SERVEIS URBANÍSTICS I TERRITORIALS 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, del grup de titulació A1, amb una 
dedicació de trenta-set hores i mitja setmanals, amb una retribució de 51.900 
euros bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, més dietes per desplaçament i 
carburant que tenia assignades. 
 
Aquest nomenament està subjecte al règim d’incompatibilitats previst legalment, 
amb l’obligació de presentar la corresponent declaració de béns i activitats. 
 
SEGON. El cost brut d’aquest nomenament serà de 28.112,50€ i el cost de la 
Seguretat Social de 9.150,62€. 
 
TERCER. El cost brut anirà a càrrec de la partida 40.1500.12000 i el cost de la 
Seguretat Social a càrrec de la partida 40.1500.16000 els quals ja estan 
contemplats en el Pressupost municipal vigent aprovat. 
 
QUART. Sotmetre aquest Decret a ratificació del Ple de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ. Una vegada ratificat el Decret pel Ple de l’Ajuntament, s’haurà de 
publicar al BOP, al DOGC i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.” 
 

 
2. En data 2 de juliol de 2015, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va 
dictar el Decret, amb número d’identificador de l’expedient 304/2015-RH quin 
acord resolia 
 

“PRIMER. Nomenar la Sra. SUSANA SANAHUJES BARS, amb efectes del dia 
13 de juny de 2015, personal eventual de confiança d’aquest Ajuntament com a 
Tècnica de Suport Administratiu del Grup Municipal PSC, de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, del grup de titulació A1, amb una dedicació de trenta-set 
hores i mitja setmanals, amb una retribució de 41.996,08 euros bruts anuals, 
distribuïts en 14 pagues. 
 
Aquest nomenament està subjecte al règim d’incompatibilitats previst legalment, 
amb l’obligació de presentar la corresponent declaració de béns i activitats. 
 
SEGON. El cost brut d’aquest nomenament serà de 22.747,88€€ i el cost de la 
Seguretat Social de 7.404,43€. 
 



 

 

TERCER. El cost brut anirà a càrrec de la partida 01.9120.11000 i el cost de la 
Seguretat Social a càrrec de la partida 01.9120.16010 els quals ja estan 
contemplats en el Pressupost municipal vigent aprovat. 
 
QUART. Sotmetre aquest Decret a ratificació del Ple de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ. Una vegada ratificat el Decret pel Ple de l’Ajuntament, s’haurà de 
publicar al BOP, al DOGC i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.” 

 
 
3. En data 3 de juliol de 2015, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, va 
dictar els Decrets següents, que resolien, entre altres: 
 

a) Decret 324/2015-RH quin acord resolia: 
 

“Primer. Nomenar el Sr. XAVIER ISART RUEDA com a Assessor-Coordinador 
de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, amb dedicació de 37,5 hores setmanals i una 
retribució de 55.721,78€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a partir del dia 
29 de juny de 2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

b) Decret 325/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Nomenar la Sra. MIREIA COLL SOLER com a Assessora del grup 
municipal CIU, amb dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució de 
27.997,48€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a partir del dia 1 de juliol de 
2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

c) Decret 326/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Nomenar el Sr. EDUARDO GUTIÉRREZ ONATE com a Assessor del 
grup municipal ERC, amb dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució de 



 

 

30.542,55€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a partir del dia 1 de juliol de 
2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

d) Decret 327/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Nomenar el Sr. PAU ORTIZ DE URBINA RIBÉ com a Assessor del 
grup municipal CUP, amb dedicació de 18,75 hores setmanals (50% de la 
jornada) i una retribució de 12.559,40€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a 
partir del dia 1 de juliol de 2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

e) Decret 328/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Nomenar la Sra. SUSANA SANAHUJES BARS com a Assessora del 
grup municipal PSC, amb dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució de 
41.996,01€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a partir del dia 29 de juny de 
2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

f) Decret 329/2015-RH quin acord resolia:  
 
“Primer. Nomenar la Sra. LUISA SANDOVAL RODRÍGUEZ com a Assessora 
del grup municipal PP, amb dedicació de 18,75 hores setmanals (50% de la 
jornada) i una retribució de 12.559,40€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a 
partir del dia 1 de juliol de 2015. 
 



 

 

Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

4. En data 7 de juliol de 2015, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va 
dictar el Decret, amb número d’identificador de l’expedient 342/2015-RH quin 
acord resolia: 

 
“Primer. Nomenar la Sra. SUSANA VILLAGRASA BAEZA com a Assessora del 
grup municipal CIU, amb dedicació de 18,75 hores setmanals (50% de la 
jornada) i una retribució de 12.559,40€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a 
partir del dia 1 de juliol de 2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

5. En data 31 de juliol de 2015, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va 
dictar els Decrets següents, que resolien, entre altres: 

 
a) Decret 391/2015-RH quin acord resolia: 
 

“Primer. Nomenar el Sr. KOLDOBIKA ARRIZABALAGA MARTÍNEZ, Assessor 
del grup municipal SOM VNG, amb dedicació de 18,75 hores setmanals (50% 
de la jornada) i una retribució de 12.560,38€ bruts anuals, distribuïts en 14 
pagues, a partir del dia 1 d’agost de 2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

b) Decret 392/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Primer. Nomenar el Sr. ANDRÉS MILLÁN GASULLA, Assessor del grup 
municipal SOM VNG, amb dedicació de 18,75 hores setmanals (50% de la 



 

 

jornada) i una retribució de 12.560,38€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a 
partir del dia 1 d’agost de 2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 

Fonaments de dret 
 
1. Article 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 

2. Art. 304.1 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

3. Acord de Ple de 29 de juny de 2015 sobre determinació del nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual de confiança. 

 
Per tot això, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, 
Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“Primer. DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels Decrets 303/2015-
RH, 304/2015-RH, 324/2015-RH, 325/2015-RH, 326/2015-RH, 327/2015-RH, 
328/2015-RH, 329/2015-RH, 342/2015-RH, 391/2015-RH, 392/2015-RH, de 
nomenament del personal eventual de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
referits en la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord als interessats i als diferents grups 
polítics municipals.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=21 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquests Decrets. 
 
 
 
 
 



 

 

MOCIONS 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

22.  MOCIÓ PER LA REFORMA URGENT DEL CAMP DE RUGBI DE 
LES PISTES POLIESPORTIVES. 
 

L’esport és una eina bàsica per a la convivència i l’enriquiment social i cultural. 
A més de contribuir a millorar la salut, la pràctica esportiva aporta valors 
lúdics, integradors i educatius.  
 
Des d’aquest punt de vista, el paper de les institucions –i, molt especialment, 
dels ajuntaments– ha de ser posar els mitjans necessaris per tal que la 
ciutadania pugui gaudir de la pràctica de l’esport en tantes modalitats com 
sigui possible. 
 
A la nostra ciutat, l’any 2007 es va crear el club de rugbi SEL Vilanova. Ara 
mateix, el club compta amb 170 fitxes de jugadors de totes les categories, des 
dels Sub 8 fins als Veterans (majors de 35 anys). Cadascun dels equips del 
club competeix en la seva categoria (el primer equip, a la màxima categoria 
del rugbi català). 
 
Més enllà del vessant estrictament esportiu, el SEL Vilanova i la Geltrú s’ha 
preocupat sempre per la promoció dels valors que aporta el rugbi (treball en 
equip, afany de superació, etc.) i pel compromís amb la ciutat. Com a mostra 
d’aquest compromís, durant la temporada 2014-2015, el club ha organitzat 
PAEs per a 1275 estudiants a Vilanova i 150 a Cubelles, ha organitzat dos 
grups de 20 alumnes a la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) i 20 nens 
del Centre Obert Sant Joan. A més, el SEL VNG col·labora amb la Regidoria 
de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (4 jugadors 
derivats), té també 4 jugadors que practiquen l'esport del rugbi per prescipció 
medicopsicològica i manté contactes amb la Regidoria de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal d'afavorir la pràctica de l'esport i 
l'assumpció dels valors a una desena de nens i joves als quals beca de 
manera interna. 
 
Des dels seus inicis, el club entrena i competeix al camp de les pistes 
poliesportives de la ciutat. Amb els anys, el terreny s’ha anat deteriorant 
progressivament fins al punt que, ara mateix, és poc apte per a la pràctica 
esportiva. Les contínues lesions provocades per les deformitats del terreny –
que ja han provocat que diversos jugadors abandonin el club– i les reiterades 
queixes dels equips que vénen a competir a Vilanova exigeixen una actuació 



 

 

ràpida per part de l’Administració per tal que el club disposi d’una 
infraestructura amb unes mínimes condicions. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
adopti el següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Fer una actuació urgent al terreny de joc per tal d’aplanar-lo i 
eliminar-ne les pedres, de manera que s’hi pugui garantir la pràctica esportiva 
en condicions. Aquesta actuació hauria d’estar feta, a tot estirar, abans 
d’acabar aquest any. 
 
SEGON. Assegurar que qualsevol canvi en el terreny de joc es faci 
consensuadament amb el club SEL Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Instal·lar un sistema de reg perimetral al terreny de joc. 
 
QUART. Establir contactes amb el club SEL Vilanova i la Geltrú per tal 
d’elaborar de manera conjunta un projecte d’adequació de les instal·lacions a 
mitjà termini.” 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=22 
 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada.  En una primera votació s’obté 
el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
   Vots en contra: CiU (6) i PSC (5) = 11 vots 
   Abstencions: C’s (2) i PP (1) = 3 vots 
 
Com que hi ha hagut empat, es procedeix a fer una segona votació, en la qual 
queda aprovada la moció: 
 
   Vots a favor: CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i PP (1)  
     = 12 vots 
   Vots en contra: CiU (6) i PSC (5) = 11 vots 
   Abstencions: C’s = 2 vots 
 
   
Per tant, L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 



 

 

L’esport és una eina bàsica per a la convivència i l’enriquiment social i cultural. 
A més de contribuir a millorar la salut, la pràctica esportiva aporta valors 
lúdics, integradors i educatius.  
 
Des d’aquest punt de vista, el paper de les institucions –i, molt especialment, 
dels ajuntaments– ha de ser posar els mitjans necessaris per tal que la 
ciutadania pugui gaudir de la pràctica de l’esport en tantes modalitats com 
sigui possible. 
 
A la nostra ciutat, l’any 2007 es va crear el club de rugbi SEL Vilanova. Ara 
mateix, el club compta amb 170 fitxes de jugadors de totes les categories, des 
dels Sub 8 fins als Veterans (majors de 35 anys). Cadascun dels equips del 
club competeix en la seva categoria (el primer equip, a la màxima categoria 
del rugbi català). 
 
Més enllà del vessant estrictament esportiu, el SEL Vilanova i la Geltrú s’ha 
preocupat sempre per la promoció dels valors que aporta el rugbi (treball en 
equip, afany de superació, etc.) i pel compromís amb la ciutat. Com a mostra 
d’aquest compromís, durant la temporada 2014-2015, el club ha organitzat 
PAEs per a 1275 estudiants a Vilanova i 150 a Cubelles, ha organitzat dos 
grups de 20 alumnes a la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) i 20 nens 
del Centre Obert Sant Joan. A més, el SEL VNG col·labora amb la Regidoria 
de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (4 jugadors 
derivats), té també 4 jugadors que practiquen l'esport del rugbi per prescipció 
medicopsicològica i manté contactes amb la Regidoria de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal d'afavorir la pràctica de l'esport i 
l'assumpció dels valors a una desena de nens i joves als quals beca de 
manera interna. 
 
Des dels seus inicis, el club entrena i competeix al camp de les pistes 
poliesportives de la ciutat. Amb els anys, el terreny s’ha anat deteriorant 
progressivament fins al punt que, ara mateix, és poc apte per a la pràctica 
esportiva. Les contínues lesions provocades per les deformitats del terreny –
que ja han provocat que diversos jugadors abandonin el club– i les reiterades 
queixes dels equips que vénen a competir a Vilanova exigeixen una actuació 
ràpida per part de l’Administració per tal que el club disposi d’una 
infraestructura amb unes mínimes condicions. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Fer una actuació urgent al terreny de joc per tal d’aplanar-lo i 
eliminar-ne les pedres, de manera que s’hi pugui garantir la pràctica esportiva 



 

 

en condicions. Aquesta actuació hauria d’estar feta, a tot estirar, abans 
d’acabar aquest any. 
 
SEGON. Assegurar que qualsevol canvi en el terreny de joc es faci 
consensuadament amb el club SEL Vilanova i la Geltrú i amb tots els usuaris 
d’aquesta instal·lació esportiva. 
 
TERCER. Instal·lar un sistema de reg perimetral al terreny de joc. 
 
QUART. Establir contactes amb el club SEL Vilanova i la Geltrú per tal 
d’elaborar de manera conjunta un projecte d’adequació de les instal·lacions a 
mitjà termini.” 
 
 

 23. MOCIÓ PER A UNA AUDITORIA DEL DEUTE. 
 
Des de la CUP creiem que l’alternativa a l’estafa que s’ha anomenat crisi és 
augmentar la democràcia, enlloc de reduir-la. Ampliar els àmbits col·lectius de 
decisió en tots aquells aspectes que ens afecten. Per desgràcia, molt sovint 
des de les pròpies institucions públiques, governades per forces que 
prediquen la llibertat de mercat mentre aprofiten el seu poder per afavorir 
grans empreses i corporacions bancàries, es privatitzen els serveis més 
bàsics reduint així la capacitat de moltes persones per construir-se un futur 
digne. 
 
A la mercè d’uns dictats llunyans i d’unes polítiques contràries a les classes 
treballadores,  l’endeutament, públic i privat, ha anat augmentant. Com s’està 
veient a Grècia, el deute és el mecanisme que fa agenollar les democràcies i 
els ciutadans davant del poder econòmic d’unes institucions que ningú ha 
escollit, com són l’FMI o el Banc Central. A escala local, el deute també 
estreny els pressupostos i redueix la capacitat d’intervenció just en el moment 
que els vilanovins ho passen pitjor. 
 
Amb l’objectiu de situar Vilanova i la Geltrú del costat dels municipis que 
afronten el debat democràtic amb totes les conseqüències, la moció que 
presentem pretén fer una radiografia precisa de l’endeutament de la 
Corporació. Entendre i connectar tots els aspectes, totes les cares d’un 
problema que no és exclusiu de la nostra ciutat, però que amb aquest exercici 
seguirà l’exemple d’altres experiències. Servirà, per una banda, pel necessari 
control social de la despesa pública. I per l’altra, ens dóna una eina més per 
empoderar-nos davant la retallada de drets, de serveis i, en definitiva, de 
democràcia. 
 



 

 

Per tots aquests motius, la CUP de Vilanova i la Geltrú proposa l’adopció del 
següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Crear una Comissió de Treball per a l’Auditoria del Deute (en 
endavant, la Comissió), les principals característiques de la qual són: 
 
-  L’objecte de la Comissió és estudiar al detall el deute municipal. 
-  Seran integrants de la Comissió les persones designades pels grups 

polítics del Ple, així com els tècnics d’Hisenda, l’interventor i els funcionaris 
de la Corporació que siguin necessaris. Aquesta Comissió estarà oberta a 
la participació de les entitats de la ciutat que ho sol·licitin, així com de 
persones a títol individual. Els integrants de la Comissió podran designar 
assessors per tal d’ajudar la Comissió en l’acompliment del seu objecte. 

 
SEGON. L’Ajuntament facilitarà als membres i assessors de la Comissió 
l’accés lliure a tota la documentació necessària per al desenvolupament de la 
seva activitat, sense menystenir el compliment de la protecció de dades que 
estableix la Llei LOPD. 
 
TERCER. Al llarg del mes de setembre de 2015 es farà una convocatòria 
pública i oberta oferint la possibilitat de conèixer i participar del projecte a tots 
els vilanovins i vilanovines. Aquesta reunió servirà per constituir la Comissió i 
designar els membres que la constitueixin. Servirà, així mateix, per acordar la 
metodologia i el calendari de treball de la Comissió. 
 
QUART. A les reunions de la Comissió podran assistir-hi també els assessors. 
Es podrà sol·licitar la presència de les persones que es creguin adients per 
tractar d'esclarir la informació, prèvia petició de compareixença per part dels 
integrants de la Comissió. 
 
CINQUÈ. En un màxim de sis mesos després de la primera convocatòria, la 
Comissió redactarà un informe amb les conclusions derivades de la seva 
tasca. Aquest informe es farà públic per tots els mitjans que estiguin a l’abast 
de la Corporació, inclosos els mitjans de comunicació de ràdio i televisió 
municipals, la web municipal, les xarxes socials, etc. També es dedicarà una 
Audiència Pública a l’explicació i exposició de les conclusions per part dels 
integrants de la Comissió. 
 
SISÈ. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, partint d’aquestes 
conclusions, debatrà i aprovarà un Protocol de seguiment i control del deute i 
el presentarà en públic a través dels mateixos mitjans exposats en el punt 
anterior.” 
 



 

 

Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=24 
 
 
Es vota la moció amb la transacció presentada, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4),  
     SOM VNG (2) i PP (1) = 23 vots 
   Vots en contra: C’s = 2 vots 
    
 
Per tant, l’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Des de la CUP creiem que l’alternativa a l’estafa que s’ha anomenat crisi és 
augmentar la democràcia, enlloc de reduir-la. Ampliar els àmbits col·lectius de 
decisió en tots aquells aspectes que ens afecten. Per desgràcia, molt sovint 
des de les pròpies institucions públiques, governades per forces que 
prediquen la llibertat de mercat mentre aprofiten el seu poder per afavorir 
grans empreses i corporacions bancàries, es privatitzen els serveis més 
bàsics reduint així la capacitat de moltes persones per construir-se un futur 
digne. 
 
A la mercè d’uns dictats llunyans i d’unes polítiques contràries a les classes 
treballadores,  l’endeutament, públic i privat, ha anat augmentant. Com s’està 
veient a Grècia, el deute és el mecanisme que fa agenollar les democràcies i 
els ciutadans davant del poder econòmic d’unes institucions que ningú ha 
escollit, com són l’FMI o el Banc Central. A escala local, el deute també 
estreny els pressupostos i redueix la capacitat d’intervenció just en el moment 
que els vilanovins ho passen pitjor. 
 
Amb l’objectiu de situar Vilanova i la Geltrú del costat dels municipis que 
afronten el debat democràtic amb totes les conseqüències, la moció que 
presentem pretén fer una radiografia precisa de l’endeutament de la 
Corporació. Entendre i connectar tots els aspectes, totes les cares d’un 
problema que no és exclusiu de la nostra ciutat, però que amb aquest exercici 
seguirà l’exemple d’altres experiències. Servirà, per una banda, pel necessari 
control social de la despesa pública. I per l’altra, ens dóna una eina més per 
empoderar-nos davant la retallada de drets, de serveis i, en definitiva, de 
democràcia. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 



 

 

ACORD 
 

“PRIMER. Crear una Comissió de Treball per a l’Auditoria del Deute (en 
endavant, la Comissió), les principals característiques de la qual són: 
 
-  L’objecte de la Comissió és estudiar al detall el deute municipal. 
-  Seran integrants de la Comissió les persones designades pels grups 

polítics del Ple, així com els tècnics d’Hisenda, l’interventor i els funcionaris 
de la Corporació que siguin necessaris. Aquesta Comissió estarà oberta a 
la participació de les entitats de la ciutat que ho sol·licitin, així com de 
persones a títol individual. Els integrants de la Comissió podran designar 
assessors per tal d’ajudar la Comissió en l’acompliment del seu objecte. 

 
SEGON. L’Ajuntament facilitarà als membres i assessors de la Comissió 
l’accés lliure a tota la documentació necessària per al desenvolupament de la 
seva activitat.  Els integrants de la Comissió es responsabilitzaran de 
gestionar, demanar i custodiar tota la documentació que se sol·liciti i es 
comprometran a respectar el compliment de protecció de dades que estableix 
la llei LOPD.  Així mateix, signaran un compromís de confidencialitat referent a 
totes les dades personals que es puguin haver consultat i tractat durant 
l’estudi. 
 
TERCER. Tan bon punt la Intervenció Municipal tingui elaborat el seu informe 
preliminar, en un termini màxim de dos mesos, sobre l’estat del deute 
municipal, es reunirà la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i 
Hisenda, per fixar el calendari de treball de la Comissió.  A la primera reunió 
de la Comissió es farà una convocatòria pública i oberta oferint la possibilitat 
de conèixer i participar del projecte a tots els vilanovins i vilanovines.  Aquesta 
reunió servirà per constituir la Comissió, designar els membres que la 
constitueixin i per acordar la metodologia de treball. 
 
QUART. A les reunions de la Comissió podran assistir-hi també els assessors. 
Es podrà sol·licitar la presència de les persones que es creguin adients per 
tractar d'esclarir la informació, prèvia petició de compareixença per part dels 
integrants de la Comissió. 
 
CINQUÈ. En un màxim de sis mesos després de la primera convocatòria, la 
Comissió redactarà un informe amb les conclusions derivades de la seva 
tasca. Aquest informe es farà públic per tots els mitjans que estiguin a l’abast 
de la Corporació, inclosos els mitjans de comunicació de ràdio i televisió 
municipals, la web municipal, les xarxes socials, etc. També es dedicarà una 
Audiència Pública a l’explicació i exposició de les conclusions per part dels 
integrants de la Comissió. 
 



 

 

SISÈ. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, partint d’aquestes 
conclusions, debatrà i aprovarà un Protocol de seguiment i control del deute i 
el presentarà en públic a través dels mateixos mitjans exposats en el punt 
anterior.” 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 
 

 24.  MOCIÓ PER UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. 
 
La participació ciutadana mereix una ubicació central en l’estrutura de govern 
de l’Ajuntament.  És aquest un concepte polític essencial per aprofundir en la 
democràcia i apropar a la ciutadania l’exercici de l’activitat política i 
administrativa, així com per facilitar un control social més alt sobre l’exercici 
del poder. 
 
Des de Som VNG entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que 
està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques.  
Parlem d’influir en la presa de decisions de forma vinculant i pot presentar dos 
grans protagonistes: les persones a nivell individual i les entitats.  Les entitats 
han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal obrir 
els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat. 
 
L’ampliació de la participació des d’esferes merament informatives i 
consultives a dimensions més decisòries, com també el pas de la participació 
sobre projectes ja totalment predefinits a la possibilitat d’influir en el seu 
disseny, són tendències que es poden ja observar en molts àmbits de 
l’administració pública.  Venim d’una època on s’ha imposat que la veu de la 
ciutadania només es podia expressar mitjançant processos electorals, però la 
població s’ha fet gran, s’ha emancipat i cada cop demana ser més significativa 
en la presa de decisions sobre aspectes que després acaben influint de forma 
directa sobre nosaltres mateixos. 
 
L’objectiu d’uns pressupostos participatius no respon només a l’anhel 
d’avançar en democràcia.  Tot i entenent que la principal funció d’aquests és 
l’empoderament ciutadà i l’augment de competències en les que hi ha decisió 
directa, també es respon a la necessitat de fiscalització ciutadana sobre la 
gestió pública, augmentant d’aquesta manera el poder pel que fa al control de 
la gestió pública dels recursos de les institucions. 
 
El pressupost municipal és l’eina central en el desenvolupament de les 
polítiques públiques i l’acció de l’Ajuntament.  Per aquest motiu és essencial 



 

 

que en la confecció del pressupost la participació ciutadana hi sigui cada cop 
més present. 
 
Tot i respectar que hi ha una part del pressupost que correspon als acords del 
Ple municipal, els grups municipals que representem aquest Ajuntament ens 
hem de responsabilitzar perquè cada any es facin passos endavant per assolir 
el màxim de participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos 
municipals.  Assimilant aquests punts i entenent la dificultat, donada la 
proximitat del calendari, d’elaborar un projecte de pressupostos participatius 
complet per a l’exercici 2016 concloem que és necessari crear un model 
executable en aquest exercici que arrelés les bases per a un projecte de 
pressupostos participatius real i efectiu per al 2017, que inclogui una part 
d’aquest vinculant a la ciutadania. 
 
Per aquests motius, proposem al Ple municipal que aprovi el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Assumir el compromís de tots els grups municipals, especialment 
d’aquells que formen el govern municipal, de donar continuïtat, millorar i seguir 
eixamplant els processos participatius en la confecció del Pressupost 
municipal. 
 
SEGON. En relació amb la confecció del Pressupost Municipal per al 2016, 
establir un calendari on es fixin com a mínim tres dates de convocatòria de les 
reunions informatives sobre el projecte de pressupost municipal amb la 
ciutadania: una dedicada únicament a les taxes a l’octubre, i les altres al 
novembre i al desembre, respectivament, abans de la discussió d’aquest Ple 
Municipal. 
 
TERCER. Garantir la difusió d’aquestes sessions amb totes les eines 
informatives i de comunicació de les que disposi l’Ajuntament (web, notes de 
premsa, butlletí, etc.), així com apostar per altres formes que afavoreixin que 
la informació arribi al màxim d’habitants del municipi. 
 
QUART. Que les reunions, a banda de ser informatives, serveixin per resoldre 
els dubtes i qüestions de la ciutadania.  Assumir que cal donar resposta per 
part de l’equip de govern a totes les preguntes o propostes plantejades i que 
la informació transmesa i resolta en aquestes trobades sigui accessible a 
través de la publicació d’una memòria. 
 
CINQUÈ. Crear una Comissió de Seguiment formada per representants de 
tots els grups municipals, amb les següents responsabilitats i competències: 
 



 

 

- Vetllar perquè aquestes sessions siguin accessibles i comprensibles per a la 
ciutadania a través de les quals els representants hauran de poder accedir a 
la documentació que s’exposarà en una reunió informativa prèvia a la sessió 
participativa amb una setmana d’antelació.  Serà alhora una reunió en la que 
els membres de la comissió de seguiment podran fer reclamacions i 
suggeriments. 
 
- A l’inici del nou exercici al gener de 2016, elaborar un informe d’avaluació del 
procés.  Finalment, dissenyar un programa real i efectiu de participació 
ciutadana que permeti contemplar la voluntat del veïnatge en la presa de 
decisions pressupostàries i la confecció d’un reglament municipal sobre el 
pressupost participatiu.  Mantenir com a objectiu que durant la legislatura es 
vagi consolidant una forta capacitat de control i apropiació del procés a la 
ciutadania i desenvolupar-lo amb la complicitat permanent dels moviments 
socials, entitats i associacions del municipi.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=25 
 
 
Es vota la moció amb la transacció presentada, la qual s’aprova per unanimitat 
dels assistents, amb un total de 25 vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
   
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
La participació ciutadana mereix una ubicació central en l’estrutura de govern 
de l’Ajuntament.  És aquest un concepte polític essencial per aprofundir en la 
democràcia i apropar a la ciutadania l’exercici de l’activitat política i 
administrativa, així com per facilitar un control social més alt sobre l’exercici 
del poder. 
 
Des de Som VNG entenem per participació ciutadana tota aquella activitat que 
està adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques.  
Parlem d’influir en la presa de decisions de forma vinculant i pot presentar dos 
grans protagonistes: les persones a nivell individual i les entitats.  Les entitats 
han de jugar un paper fonamental en tot procés de participació, però cal obrir 
els processos als ciutadans i ciutadanes buscant la màxima representativitat. 
 
L’ampliació de la participació des d’esferes merament informatives i 
consultives a dimensions més decisòries, com també el pas de la participació 



 

 

sobre projectes ja totalment predefinits a la possibilitat d’influir en el seu 
disseny, són tendències que es poden ja observar en molts àmbits de 
l’administració pública.  Venim d’una època on s’ha imposat que la veu de la 
ciutadania només es podia expressar mitjançant processos electorals, però la 
població s’ha fet gran, s’ha emancipat i cada cop demana ser més significativa 
en la presa de decisions sobre aspectes que després acaben influint de forma 
directa sobre nosaltres mateixos. 
 
L’objectiu d’uns pressupostos participatius no respon només a l’anhel 
d’avançar en democràcia.  Tot i entenent que la principal funció d’aquests és 
l’empoderament ciutadà i l’augment de competències en les que hi ha decisió 
directa, també es respon a la necessitat de fiscalització ciutadana sobre la 
gestió pública, augmentant d’aquesta manera el poder pel que fa al control de 
la gestió pública dels recursos de les institucions. 
 
El pressupost municipal és l’eina central en el desenvolupament de les 
polítiques públiques i l’acció de l’Ajuntament.  Per aquest motiu és essencial 
que en la confecció del pressupost la participació ciutadana hi sigui cada cop 
més present. 
 
Tot i respectar que hi ha una part del pressupost que correspon als acords del 
Ple municipal, els grups municipals que representem aquest Ajuntament ens 
hem de responsabilitzar perquè cada any es facin passos endavant per assolir 
el màxim de participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos 
municipals.  Assimilant aquests punts i entenent la dificultat, donada la 
proximitat del calendari, d’elaborar un projecte de pressupostos participatius 
complet per a l’exercici 2016 concloem que és necessari crear un model 
executable en aquest exercici que arrelés les bases per a un projecte de 
pressupostos participatius real i efectiu per al 2017, que inclogui una part 
d’aquest vinculant a la ciutadania. 
 
Per aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Assumir el compromís de tots els grups municipals, especialment 
d’aquells que formen el govern municipal, de donar continuïtat, millorar i seguir 
eixamplant els processos participatius en la confecció del Pressupost 
municipal. 
 
SEGON. En relació amb la confecció del Pressupost Municipal per al 2016, 
establir un calendari on es fixin com a mínim tres dates de convocatòria de les 
reunions informatives sobre el projecte de pressupost municipal amb la 
ciutadania: una dedicada únicament a les taxes a l’octubre, i les altres al 



 

 

novembre i al desembre, respectivament, abans de la discussió d’aquest Ple 
Municipal. 
 
TERCER. Garantir la difusió d’aquestes sessions amb totes les eines 
informatives i de comunicació de les que disposi l’Ajuntament (web, notes de 
premsa, butlletí, etc.), així com apostar per altres formes que afavoreixin que 
la informació arribi al màxim d’habitants del municipi. 
 
QUART. Que les reunions, a banda de ser informatives, serveixin per resoldre 
els dubtes i qüestions de la ciutadania.  Assumir que cal donar resposta per 
part de l’equip de govern a totes les preguntes o propostes plantejades i que 
la informació transmesa i resolta en aquestes trobades sigui accessible a 
través de la publicació d’una memòria. 
 
CINQUÈ. Establir que la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i 
Hisenda, formada per representants de tots els grups municipals, tindrà les 
següents responsabilitats i competències: 
 
-  Vetllar perquè aquestes sessions siguin accessibles i comprensibles per a la 

ciutadania a través de les quals els representants hauran de poder accedir a 
la documentació que s’exposarà en una reunió informativa prèvia a la sessió 
participativa amb una setmana d’antelació.  Serà alhora una reunió en la que 
els membres de la comissió de seguiment podran fer reclamacions i 
suggeriments. 

 
-  A l’inici del nou exercici al gener de 2016, elaborar un informe d’avaluació 

del procés.  Finalment, dissenyar un programa real i efectiu de participació 
ciutadana que permeti contemplar la voluntat del veïnatge en la presa de 
decisions pressupostàries i la confecció d’un reglament municipal sobre el 
pressupost participatiu.  Mantenir com a objectiu que durant la legislatura es 
vagi consolidant una forta capacitat de control i apropiació del procés a la 
ciutadania i desenvolupar-lo amb la complicitat permanent dels moviments 
socials, entitats i associacions del municipi.” 

 
 

 25. MOCIÓ CONTRA LA LLEI 4/2015, DE 30 DE MARÇ, DE 
PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA. 

 
Més de vint anys després de l’aprovació de la polèmica Llei de Seguretat 
Ciutadana 1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que va tombar en gran 
part del seu articulat el Tribunal Constitucional, el Govern del PP ha sancionat, 
en la seva tònica de reformes regressives, una nova Llei que substitueix la ja 
criticable Llei del 92 i que va costar el càrrec de l’aleshores ministre de 
l’Interior socialista. 



 

 

 
La nova Llei 4/2015, és un text redactat de forma paral·lela a la reforma del 
Codi Penal, també de caràcter restrictiu en drets i que ve a compensar 
l’eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades com a faltes, que 
amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a considerar-se 
infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu. 
 
La discrecionalitat que aquesta Llei atorga a l’administració a l’hora d’establir 
sancions, l’elevada quantia de les mateixes, que en el cas d’infraccions molt 
greus podrien arribar als 600.000 euros, i la fixació en la regulació de 
conductes habituals en les protestes ciutadanes defineixen aquesta Llei com 
la “Llei de la Por” o la “Llei Mordassa”.  S’habilita un procediment administratiu 
que legalitza la criminalització i la persecució de les mobilitzacions alhora que 
crea un instrument governamental per impossibilitar l’exercici de drets 
democràtics bàsics com ho són la llibertat d’expressió i de manifestació, que la 
Carta Magna recull com a drets fonamentals de les persones. 
 
La norma tipifica noves figures sancionables, considerant com a tals els 
escarnis públics (a diferència de l’opinió fonamentada pel seu coneixement del 
president del Tribunal Suprem, Gonzalo Moliner, que va declarar que “no és 
possible dir a priori si un escarni és o no legal”), les concentracions davant el 
Congrés i el Senat o l’escalada en façanes oficials (com va ocórrer al Palau de 
les Corts).  Sanciona l’ús de caputxes en manifestacions, faculta la policia a 
establir “zones de seguretat” en perímetres urbans i habilita les forces i cossos 
de seguretat a retirar de forma expeditiva vehicles que taponen una via 
pública en cas que les persones concentrades desobeeixin l’ordre dels 
antiavalots de buidar la zona.  No es citen expressament, però tot indica que 
aquesta mesura pretén impedir accions de protesta pròpies del nostre territori 
nacional, com ho són les tractorades, les marxes de taxistes o de camioners. 
 
Aquesta breu descripció d’algunes conductes que seran regulades per la Llei 
Mordassa ens indica que la norma en qüestió demostra la voluntat de l’actual 
Govern de l’Estat de tornar a situar la seguretat ciutadana en l’òrbita del vell 
concepte d’ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica i 
constitucional de la seguretat. 
 
No és únicament la nostra opinió la reflectida en aquesta Moció, sinó que és el 
propi Consell d’Europa, institució encarregada de vetllar pel respecte als drets 
humans al continent, qui va qualificar el projecte de Llei com “altament 
problemàtica”.  Nils Muiznieks, el responsable del Consell en matèria de drets 
humans, dubta que “aquestes restriccions siguin necessàries en una societat 
democràtica” i creu que s’hauria de vetllar per la seguretat “sense interferir 
massa en la llibertat de reunió i de manifestació”. 
 



 

 

És aquesta, doncs, una altra llei més que suposa una clara reculada social, un 
anacronisme constitucional, un concepte d’ordre públic desactualitzat i un clar 
atemptat contra els drets i llibertats democràtiques que són encotillades en 
procediments sancionadors que pretenen impedir la protesta, la crítica i la 
demostració cívica de desacord polític. 
 
La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats 
públiques, no pas les seves retallades.  El delicte es combat de forma integral: 
amb educació, amb la promoció d’una vida digna, amb l’eliminació de les 
diferències socials, amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions 
que treballin en la prevenció i la solució en l’arrel, no en el càstig. 
 
En conclusió, aquesta és una Llei reiterativa a regular conductes que ja 
tipificava el codi penal i creadora d’un nou Estat policial, controlador i limitador 
de llibertats públiques i és inadmissible en un entorn europeu democràtic. 
 
Per tots els motius aquí exposats demanem al Ple Municipal l’adopció del 
següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Exigir al Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata de la Llei 
Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana de 
forma pública. 
 
SEGON. Sol·licitar a l’Estat la creació i celebració d’un debat consensuat entre 
totes les forces polítiques per l’elaboració d’un text que reguli la matèria de 
seguretat ciutadana, incloent-hi la reforma de la Llei 2/1986, de 13 de març, de 
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, superada i obsoleta en molts dels 
seus aspectes, així com la Llei Orgànica general penitenciària.  Tot això té 
com a objectiu reformar amb caràcter integral tots aquells aspectes relacionats 
amb la seguretat, que hauran de conformar un ampli debat social enfocat no 
únicament des dels tradicionals aspectes reactius, sinó preventius i enfocant 
l’anàlisi del delicte i la seva contenció com un problema social que abasta 
variables socioeconòmiques i que requereix un ampli treball de caràcter 
transversal. 
 
TERCER. Exigir la dimissió de l’actual Ministre de l’Interior, impulsor de la 
present Llei, els postulats de la qual són clarament preconstitucionals i són 
també inconcebibles en una democràcia, així com per la seva reiterada 
disposició de conculcar els drets humans a tenor de la disposició de la 
legalització de les anomenades “devolucions en calent” a les fronteres de 
Ceuta i Melilla, contràries a la normativa internacional i que tracten a les 
nostres fronteres de manera immoral i inhumana a nombrosos éssers humans 
que solament desitgen una vida millor. 



 

 

 
QUART. Donar trasllat de l’acord del Ple Municipal al Govern de l’Estat i a tots 
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels 
Diputats.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=26 
 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
    = 22 vots 
  Vot en contra: PP =1 vot 
  Abstencions: C’s = 2 vots 
   
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Més de vint anys després de l’aprovació de la polèmica Llei de Seguretat 
Ciutadana 1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que va tombar en gran 
part del seu articulat el Tribunal Constitucional, el Govern del PP ha sancionat, 
en la seva tònica de reformes regressives, una nova Llei que substitueix la ja 
criticable Llei del 92 i que va costar el càrrec de l’aleshores ministre de 
l’Interior socialista. 
 
La nova Llei 4/2015, és un text redactat de forma paral·lela a la reforma del 
Codi Penal, també de caràcter restrictiu en drets i que ve a compensar 
l’eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades com a faltes, que 
amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a considerar-se 
infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu. 
 
La discrecionalitat que aquesta Llei atorga a l’administració a l’hora d’establir 
sancions, l’elevada quantia de les mateixes, que en el cas d’infraccions molt 
greus podrien arribar als 600.000 euros, i la fixació en la regulació de 
conductes habituals en les protestes ciutadanes defineixen aquesta Llei com 
la “Llei de la Por” o la “Llei Mordassa”.  S’habilita un procediment administratiu 
que legalitza la criminalització i la persecució de les mobilitzacions alhora que 
crea un instrument governamental per impossibilitar l’exercici de drets 
democràtics bàsics com ho són la llibertat d’expressió i de manifestació, que la 
Carta Magna recull com a drets fonamentals de les persones. 
 



 

 

La norma tipifica noves figures sancionables, considerant com a tals els 
escarnis públics (a diferència de l’opinió fonamentada pel seu coneixement del 
president del Tribunal Suprem, Gonzalo Moliner, que va declarar que “no és 
possible dir a priori si un escarni és o no legal”), les concentracions davant el 
Congrés i el Senat o l’escalada en façanes oficials (com va ocórrer al Palau de 
les Corts).  Sanciona l’ús de caputxes en manifestacions, faculta la policia a 
establir “zones de seguretat” en perímetres urbans i habilita les forces i cossos 
de seguretat a retirar de forma expeditiva vehicles que taponen una via 
pública en cas que les persones concentrades desobeeixin l’ordre dels 
antiavalots de buidar la zona.  No es citen expressament, però tot indica que 
aquesta mesura pretén impedir accions de protesta pròpies del nostre territori 
nacional, com ho són les tractorades, les marxes de taxistes o de camioners. 
 
Aquesta breu descripció d’algunes conductes que seran regulades per la Llei 
Mordassa ens indica que la norma en qüestió demostra la voluntat de l’actual 
Govern de l’Estat de tornar a situar la seguretat ciutadana en l’òrbita del vell 
concepte d’ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica i 
constitucional de la seguretat. 
 
No és únicament la nostra opinió la reflectida en aquesta Moció, sinó que és el 
propi Consell d’Europa, institució encarregada de vetllar pel respecte als drets 
humans al continent, qui va qualificar el projecte de Llei com “altament 
problemàtica”.  Nils Muiznieks, el responsable del Consell en matèria de drets 
humans, dubta que “aquestes restriccions siguin necessàries en una societat 
democràtica” i creu que s’hauria de vetllar per la seguretat “sense interferir 
massa en la llibertat de reunió i de manifestació”. 
 
És aquesta, doncs, una altra llei més que suposa una clara reculada social, un 
anacronisme constitucional, un concepte d’ordre públic desactualitzat i un clar 
atemptat contra els drets i llibertats democràtiques que són encotillades en 
procediments sancionadors que pretenen impedir la protesta, la crítica i la 
demostració cívica de desacord polític. 
 
La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats 
públiques, no pas les seves retallades.  El delicte es combat de forma integral: 
amb educació, amb la promoció d’una vida digna, amb l’eliminació de les 
diferències socials, amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions 
que treballin en la prevenció i la solució en l’arrel, no en el càstig. 
 
En conclusió, aquesta és una Llei reiterativa a regular conductes que ja 
tipificava el codi penal i creadora d’un nou Estat policial, controlador i limitador 
de llibertats públiques i és inadmissible en un entorn europeu democràtic. 
 
Per tots els motius aquí exposats aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 



 

 

  
ACORD 

 
“PRIMER. Exigir al Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata de la Llei 
Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana de 
forma pública. 
 
SEGON. Sol·licitar a l’Estat la creació i celebració d’un debat consensuat entre 
totes les forces polítiques per l’elaboració d’un text que reguli la matèria de 
seguretat ciutadana, incloent-hi la reforma de la Llei 2/1986, de 13 de març, de 
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, superada i obsoleta en molts dels 
seus aspectes, així com la Llei Orgànica general penitenciària.  Tot això té 
com a objectiu reformar amb caràcter integral tots aquells aspectes relacionats 
amb la seguretat, que hauran de conformar un ampli debat social enfocat no 
únicament des dels tradicionals aspectes reactius, sinó preventius i enfocant 
l’anàlisi del delicte i la seva contenció com un problema social que abasta 
variables socioeconòmiques i que requereix un ampli treball de caràcter 
transversal. 
 
TERCER. Exigir la dimissió de l’actual Ministre de Defensa, Sr. Pedro 
Morenés, per les seves declaracions amb relació al paper de l’exèrcit vers 
Catalunya i del Ministre de l’Interior, Sr. Jorge Fernández Díaz, impulsor de la 
present Llei, els postulats de la qual són clarament preconstitucionals i són 
també inconcebibles en una democràcia, així com per la seva reiterada 
disposició de conculcar els drets humans a tenor de la disposició de la 
legalització de les anomenades “devolucions en calent” a les fronteres de 
Ceuta i Melilla, contràries a la normativa internacional i que tracten a les 
nostres fronteres de manera immoral i inhumana a nombrosos éssers humans 
que solament desitgen una vida millor. 
 
QUART. Donar trasllat de l’acord del Ple Municipal al Govern de l’Estat i a tots 
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels 
Diputats.” 
 
 

 26. MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT MUNICIPAL DE LA FIGURA DE 
NEUS CATALÀ I PALLEJÀ. 
 

Durant l’actual 2015 es celebra arreu de Catalunya l’any dedicat a Neus 
Català (Els Guiamets, 1915). 
 
El tret de sortida de l’Any Neus Català fou l’1 d’abril de 2015, després de rebre 
el 9 de març la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.  Es vol retre 
homenatge d’una part a una dona especial, lluitadora per la República des de 



 

 

la seva joventut, allà als Guiamets, el seu poble natal, on ara ha tornat, i que 
posteriorment va patir l’exili al camp de concentració de Ravensbrück, destinat 
exclusivament a les dones.  Neus Català va poder sobreviure per sort a aquell 
horror inhumà per, tal i com ella mateixa ha expressat, poder explicar-ho en 
nom de totes aquelles dones que no van poder fer-ho. 
 
L’exercici de la memòria històrica és un fet fonamental per a la societat 
catalana represaliada durant tants anys, per la societat vilanovina que va patir 
la persecució de molts dels seus habitants en època franquista i per les dones, 
el col·lectiu que històricament és el més invisibilitzat.  Cal que seguim 
destapant la cortina de l’oblit i rememorem la nostra història col·lectiva, tal i 
com Neus Català ho ha estat fent durant la seva vida.  La Generalitat de 
Catalunya la guardonà amb la Creu de Sant Jordi el 2005 i, posteriorment, fou 
escollida Catalana de l’Any 2006, per la seva tasca de defensa de la memòria 
de les més de 92.000 dones que van morir a Ravensbrück.  Als 99 anys 
d’edat, el 29 d’octubre de 2014, va rebre per part de l’Ajuntament de 
Barcelona la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, en reconeixement a la seva tasca de 
preservació de la memòria històrica, la lluita antifeixista i la defensa dels drets 
de les dones.  El present any 2015 ha rebut la Medalla d’Or de la Generalitat 
de Catalunya, per la seva lluita per la justícia i per les llibertats democràtiques, 
la memòria dels deportats i deportades als camps d’extermini nazi, i la defensa 
dels drets humans. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja va mostrar la col·laboració amb la 
recuperació de la memòria històrica i, més concretament, en el reconeixement 
de la figura de Neus Català i Pallejà, en l’acte celebrat el 29 de juny del 
present any al Casal de Dones de la ciutat, organitzat a càrrec de l’Amical de 
Mauthausen i altres camps, Garraf per la República, Casal de Dones i també 
amb la col·laboració del Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
D’acord amb la necessitat de recuperar la memòria històrica i en 
reconeixement de la gran tasca realitzada per Neus Català, la seva activitat 
política i la seva obra i per tots els motius aquí exposats, proposem al Ple 
Municipal de Vilanova i la Geltrú, amb el suport de Garraf per la República i La 
Frontissa, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. L’adjudicació del nom “Neus Català i Pallejà” dins l’àmbit 
competencial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’un carrer, passeig, 
plaça, centre cívic o altre equipament municipal de Vilanova i la Geltrú, per tal 
de reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb la memòria històrica i amb el 
concepte que significa la figura de Neus Català i Pallejà. 



 

 

 
SEGON. La realització d’una reunió bilateral entre la secció competencial 
competent amb relació al punt primer i l’associació “Garraf per la República” 
per determinar l’adjudicació del nom “Neus Català i Pallejà” a un dels espais 
exposats al punt primer. 
 
TERCER. La resolució i publicació d’aquest canvi de nom d’un carrer, passeig, 
plaça o centre cívic en un termini de 30 dies amb l’objectiu de poder reafirmar 
aquest compromís de forma clara dins el present 2015, any Neus Català.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=23 
 
 
Es vota la moció amb la transacció presentada, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 23 vots 
  Vots en contra: C’s = 2 vots 
 
 
Per tant, l’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Durant l’actual 2015 es celebra arreu de Catalunya l’any dedicat a Neus 
Català (Els Guiamets, 1915). 
 
El tret de sortida de l’Any Neus Català fou l’1 d’abril de 2015, després de rebre 
el 9 de març la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.  Es vol retre 
homenatge d’una part a una dona especial, lluitadora per la República des de 
la seva joventut, allà als Guiamets, el seu poble natal, on ara ha tornat, i que 
posteriorment va patir l’exili al camp de concentració de Ravensbrück, destinat 
exclusivament a les dones.  Neus Català va poder sobreviure per sort a aquell 
horror inhumà per, tal i com ella mateixa ha expressat, poder explicar-ho en 
nom de totes aquelles dones que no van poder fer-ho. 
 
L’exercici de la memòria històrica és un fet fonamental per a la societat 
catalana represaliada durant tants anys, per la societat vilanovina que va patir 
la persecució de molts dels seus habitants en època franquista i per les dones, 
el col·lectiu que històricament és el més invisibilitzat.  Cal que seguim 
destapant la cortina de l’oblit i rememorem la nostra història col·lectiva, tal i 
com Neus Català ho ha estat fent durant la seva vida.  La Generalitat de 



 

 

Catalunya la guardonà amb la Creu de Sant Jordi el 2005 i, posteriorment, fou 
escollida Catalana de l’Any 2006, per la seva tasca de defensa de la memòria 
de les més de 92.000 dones que van morir a Ravensbrück.  Als 99 anys 
d’edat, el 29 d’octubre de 2014, va rebre per part de l’Ajuntament de 
Barcelona la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, en reconeixement a la seva tasca de 
preservació de la memòria històrica, la lluita antifeixista i la defensa dels drets 
de les dones.  El present any 2015 ha rebut la Medalla d’Or de la Generalitat 
de Catalunya, per la seva lluita per la justícia i per les llibertats democràtiques, 
la memòria dels deportats i deportades als camps d’extermini nazi, i la defensa 
dels drets humans. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja va mostrar la col·laboració amb la 
recuperació de la memòria històrica i, més concretament, en el reconeixement 
de la figura de Neus Català i Pallejà, en l’acte celebrat el 29 de juny del 
present any al Casal de Dones de la ciutat, organitzat a càrrec de l’Amical de 
Mauthausen i altres camps, Garraf per la República, Casal de Dones i també 
amb la col·laboració del Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
D’acord amb la necessitat de recuperar la memòria històrica i en 
reconeixement de la gran tasca realitzada per Neus Català, la seva activitat 
política i la seva obra i per tots els motius aquí exposats, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda:  

ACORD 
 
“PRIMER. Canalitzar el compromís de l’Ajuntament amb la memòria històrica i 
amb el concepte que significa la figura de Neus Català i Pallejà a través de la 
Comissió de Nomenclàtor de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. D’acord amb el Reglament de creació i funcionament de la comissió 
del nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de 
carrers, equipaments i espais públics del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
convidar a l’Associació Garraf per la República a la primera reunió de la 
Comissió de Nomenclàtor, pel seu interès i coneixements específics entorn la 
figura de Neus Català i Pallejà. 
 
TERCER.  Tenir en compte l’excepcionalitat de la figura de Neus Català i 
Pallejà a l’hora de valorar l’article 12.17 del Reglament que preveu que, “amb 
caràcter general i per tal de dotar la decisió d’una major perspectiva històrica, 
la incorporació al Nomenclàtor de noms de personatges no es farà abans de 
cinc anys després de la seva mort, llevat de casos especials, com per exemple 
les persones que han rebut la distinció de fills predilectes o adoptius de la 
ciutat.”  
 



 

 

QUART. Convocar, com a màxim en un mes, la Comissió de Nomenclator 
perquè elabori un informe per iniciar l’expedient corresponent.“ 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 
 

 27.  MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL. 
 
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a 
l’espoli interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat 
en grans empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la 
retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i 
l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la 
crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència. 
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una 
absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els 
Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, 
pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix. 
 
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels 
anys, fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests 
moments, és homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben 
unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees. 
 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments 
catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest 
greuge, i posar les bases per a una solució definitiva. 
 
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots 
els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre 
país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a 
l’Agència Tributària espanyola. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i 
compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i 
hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, 
exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els 
impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.  
 
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels 
ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats 
municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència o 



 

 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. De fet, des d’aquestes 
entitats, l’ACM i l’AMI, s’ha volgut evidenciar recentment la voluntat d’ampliar i 
consolidar la dimensió de la campanya iniciada fa uns mesos per tal que el 
món municipal exerceixi la sobirania fiscal, i ha iniciat la campanya “Paguem a 
Catalunya”. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Demanar a l'alcaldessa, amb la corresponsabilitat de tos els electes 
que mostrin conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal així 
que la solvència jurídica sigui l'adequada i suficient, i ingressin els pagaments 
que hagi d'efectuar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú corresponents a 
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i també, en cas 
d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a 
l'Agència Tributària de Catalunya. Donant-se d'alta a la Xarxa de Tributs de 
Catalunya a partir de la propera liquidació a fi d'informar de totes les trameses 
de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, exceptuant-ne les informatives/ 
recapitulatives anuals per contenir dades personals. 
 
SEGON.  Adreçar aquells ciutadans o empreses de Vilanova i la Geltrú que 
vulguin acollir-se a qualsevol de les dues pràctiques a les plataformes, entitats 
o associacions que donin assessorament en aquest tema, per tal que puguin 
exercir la sobirania fiscal. 
 
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya a continuar treballant coordinadament amb les associacions 
municipalistes de Catalunya per la consolidació de la hisenda pròpia. 
 
QUART. Notificar el present acord a l'Associació de Municipis per la 
Independència i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=27 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5) i ERC (4) = 20 vots 
  Vots en contra: C’s (2) i PP (1) = 3 vots 
  Abstencions: SOM VNG = 2 vots 



 

 

 
 

 28.  MOCIÓ PER A L’IMPULS DE L’ACTIVITAT FÍSICA A L’ESPAI 
PÚBLIC. 

 
Tots els estudis duts a terme fins a aquest moment demostren i confirmen els 
beneficis que suposa la pràctica diària d’un estil de vida saludable. Fer 
activitat física de manera regular és cuidar-se, perquè tot l’organisme en surt 
beneficiat ja que es redueix el risc de patir malalties cardíaques, embòlies, 
diabetis i hipertensió arterial, enforteix els músculs, els ossos i manté la funció 
de les articulacions, i contribueix a mantenir el sistema nerviós en bona forma. 
 
L'espai públic de què disposem a Vilanova i la Geltrú és un escenari ideal per 
a la pràctica esportiva i per a la implementació d’intervencions públiques que 
permetin dissenyar una vila més saludable que tingui com a objectiu 
proporcionar oportunitats perquè les persones puguin ser físicament actives. 
 
La pràctica esportiva a l’espai públic ens ofereix certs avantatges en relació 
amb els equipaments esportius convencionals, entre altres, els beneficis per a 
la salut mental que ofereixen el contacte amb la natura, un espai distès per 
crear xarxes socials i el fet de disposar d'un equipament esportiu sense cap 
cost econòmic per a les persones.  
  
El plantejament de les intervencions en l'espai públic s'hauria de considerar no 
només en el foment de la pràctica esportiva de manera puntual, sinó 
prioritzant les intervencions en l'espai públic per facilitar la pràctica d'activitat 
física continuada, que és la manera més eficient de millorar la salut i l'adopció 
d'estils de vida actius. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Fer difusió, dinamitzar i potenciar els circuits urbans saludables ja 
existents per caminar mitjançant la creació d’una guia integral de salut i esport 
a l’abast de tota la ciutadania que es pugui trobar als edificis municipals, 
centres cívics, instal·lacions esportives i centres d’atenció primària, amb 
activitats diverses adreçades a diferents nivells, edats i necessitats. 
 
SEGON.  Ampliar i continuar incorporant itineraris pels voltants del municipi 
per caminar, córrer o anar amb bicicleta en condicions de seguretat per als 
practicants i els vianants, i senyalitzar els punts quilomètrics i els recorreguts 
d’aquests itineraris. Connectar els circuits entre ells i fer de Vilanova i la Geltrú 
una ciutat pionera en la pràctica de l'activitat física a l'aire lliure. 



 

 

 
TERCER. Reforçar i instal·lar més punts d'hidratació i espais d'ombra en les 
zones de pràctica d'activitat físicoesportiva i amb mobiliari urbà adequat, que 
permeti realitzar estiraments a l'inici i al final de la pràctica esportiva.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=28 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM 
VNG i 1 del PP). 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 
 

 29. MOCIÓ SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB 
L’AJUNTAMENT. 

 
Com ja sabem, l’Ajuntament és l’administració més propera als ciutadans i, per 
tant, la que detecta en primera instància totes les necessitats i problemàtiques 
dels seus ciutadans.  La conseqüència és que els ajuntaments es veuen 
obligats a actuar de forma immediata davant situacions d’emergència, fins i tot 
quan les problemàtiques tractades són competències d’altres administracions.  
És per aquesta raó que ja som molts els que reclamem un millor finançament 
per als ens locals. 
 
Es dóna la circumstància que, tot i que l’expressat anteriorment és una opinió 
compartida de forma unànime, són molts els ajuntaments que ni tan sols 
poden comptar amb el finançament que els correspon amb el model actual, a 
causa de l’incompliment de la Generalitat de Catalunya a l’hora de satisfer els 
pagaments als ens locals. 
 
Vilanova i la Geltrú té greus problemes que ha d’afrontar en diversos temes, 
en especial els relacionats amb polítiques socials i d’auxili als més 
vulnerables.  Tot i així, durant molts anys hem pogut corroborar que la 
Generalitat de Catalunya, en els seus pressupostos menysté Vilanova i la 
Geltrú i el Garraf, i ens situa en les últimes posicions en inversions. 
 
Però la situació més greu, al nostre parer, és que aquesta problemàtica 
s’agreuja quan la Generalitat de Catalunya incompleix sistemàticament amb 



 

 

les seves obligacions i es converteix en el primer deutor del nostre 
ajuntament, acumulant un deute aproximat de DOS MILIONS I MIG D’EUROS, 
i això sense comptar amb el deute de les agències i amb els organismes 
autònoms municipals. 
 
És per això que el Grup Municipal de Ciutadans C’s de Vilanova i la Geltrú 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Instar l’alcaldessa a reclamar a la Generalitat de Catalunya el 
pagament de la totalitat del deute que té amb aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a la Federación de Municipios y Provincias, 
a la Federació Catalana de Municipis i als grups parlamentaris del Congrés 
dels Diputats.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=29 
 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (2) i PP (1) 
    = 23 vots 
  Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 
 
Per tant, l’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Com ja sabem, l’Ajuntament és l’administració més propera als ciutadans i, per 
tant, la que detecta en primera instància totes les necessitats i problemàtiques 
dels seus ciutadans.  La conseqüència és que els ajuntaments es veuen 
obligats a actuar de forma immediata davant situacions d’emergència, fins i tot 
quan les problemàtiques tractades són competències d’altres administracions.  
És per aquesta raó que ja som molts els que reclamem un millor finançament 
per als ens locals. 
 
Es dóna la circumstància que, tot i que l’expressat anteriorment és una opinió 
compartida de forma unànime, són molts els ajuntaments que ni tan sols 
poden comptar amb el finançament que els correspon amb el model actual, a 



 

 

causa de l’incompliment de la Generalitat de Catalunya a l’hora de satisfer els 
pagaments als ens locals. 
 
Vilanova i la Geltrú té greus problemes que ha d’afrontar en diversos temes, 
en especial els relacionats amb polítiques socials i d’auxili als més 
vulnerables.  Tot i així, durant molts anys hem pogut corroborar que la 
Generalitat de Catalunya, en els seus pressupostos menysté Vilanova i la 
Geltrú i el Garraf, i ens situa en les últimes posicions en inversions. 
 
Però la situació més greu, al nostre parer, és que aquesta problemàtica 
s’agreuja quan la Generalitat de Catalunya incompleix sistemàticament amb 
les seves obligacions i es converteix en el primer deutor del nostre 
ajuntament, acumulant un deute aproximat de DOS MILIONS I MIG D’EUROS, 
i això sense comptar amb el deute de les agències i amb els organismes 
autònoms municipals. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Instar l’alcaldessa a continuar reclamant a la Generalitat de 
Catalunya el pagament de la totalitat del deute que té amb aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a la Federación de Municipios y Provincias, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al Parlament de 
Catalunya.” 

 

 
 30. MOCIÓ SOBRE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA. 
 
Este grupo municipal ha tenido conocimiento a través del comunicado emitido 
el pasado 1/09/2015 por parte de la Asociación de Municipios por la 
Independencia, que 34 nuevos Ayuntamientos han entrado a formar parte de 
la AMI después de las pasadas elecciones municipales. 
 
Entre los citados Ayuntamientos destacan los municipios de Terrassa y Reus, 
convirtiéndose por el momento en las dos ciudades con más número de 
habitantes adheridos a la asociación. 
 
Esto va a permitir que a partir de ahora y sólo en relación a la adhesión de 
Terrassa y Reus, la AMI disponga de un incremento anual de 27.000 euros en 
conceptos de cuotas satisfechas por ambos consistorios. 



 

 

 
Si extrapolamos estos 27.000 euros a los cientos de miles de euros que esta 
asociación recauda anualmente en concepto de cuotas por parte de los 
Ayuntamientos, es fácil deducir que la AMI dispone de un más que generoso 
presupuesto, que a la postre es sufragado con los impuestos de los 2.727.618 
habitantes que viven en los 738 municipios adheridos a esta asociación. 
 
Así mismo, en el pasado Pleno del Ayuntamiento de Cabrera d’Anoia, se 
presentó por el Gobierno Municipal una moción por la que se solicitaba la 
salida de este municipio de la AMI, moción aprobada por mayoría absoluta y 
que demuestra que a pesar de las enormes dificultades que han de soportar 
los gobiernos locales que no son afines a la causa soberanista, es posible 
defender unos ideales distintos. 
 
Por otro lado, es de público conocimiento que el principal objetivo de la 
Asociación de Municipios por la Independencia es, y cito literalmente, llevar el 
pueblo de Catalunya hacia la independencia. 
 
Este grupo municipal tiene la firme convicción de que el principal objetivo de 
un gobierno local ha de ser el de resolver los problemas que a diario se 
plantean entre todos los ciudadanos que viven en este municipio y para ello, 
es parecer de esta formación, que el equipo de gobierno ha de poner a 
disposición de esta tarea todos los recursos económicos de los que pueda 
disponer. 
 
Por ello, carece de sentido que este municipio deba contribuir con una cuota 
anual de más de 5.000 euros al sostenimiento de una asociación cuyo 
principal objetivo no es más que la consecución de una corriente ideológica. 
 
Convendrán ustedes conmigo que dado que la Asociación de Municipios por 
la Independencia parece gozar de una sólida implantación en el territorio, a la 
vez que es innegable que igualmente goza de una sólida situación financiera 
que es sufragada por los 738 municipios adheridos, las diputaciones de 
Girona y Lleida, así como de 32 Consells Comarcals y restos de entes 
supramunicipales, convendrán conmigo, repito, que la salida de Vilanova i la 
Geltrú de esta asociación no ha de suponer graves inconvenientes que 
puedan menoscabar la consecución de sus objetivos ideológicos y sin 
embargo, esta medida podría permitir a este Ayuntamiento destinar esos 
5.000 euros en una o varias iniciativas que permitan al menos paliar en parte 
la grave situación en la que se encuentran muchos colectivos de esta ciudad. 
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente 

ACUERDO 



 

 

 
“PRIMERO. Proponer la salida de Vilanova i la Geltrú de la Asociación de 
Municipios por la Independencia. 
 
SEGUNDO. De no ser aceptada por el Pleno esta salida, proponer que dicha 
iniciativa sea sometida a la consideración de los ciudadanos de Vilanova i la 
Geltrú mediante una consulta popular. 
 
TERCERO. De ser aceptada por la mayoría absoluta del Pleno la salida de 
Vilanova i la Geltrú de la Asociación de Municipios por la Independencia, 
destinar el importe de la cuota correspondiente al próximo ejercicio y 
siguientes a la iniciativa presentada por la Associació Pares Tegar y recogida 
en el Pacte Social de Vilanova i la Geltrú. 
 
Iniciativa por la que se propone la creación de un Centro de día y residencial, 
para personas mayores con discapacidad, que permita atender a estas 
personas cuando por su edad y grado de dependencia no puedan ser 
atendidas en el único Centro de día de la comarca ubicado en Sitges. 
 
Así mismo, la creación de este Centro de día y residencial permitiría liberar 
nuevas plazas libres al TEGAR, que permitirían la entrada de personas 
jóvenes con discapacidad que ahora no tienen dónde ir ni nada que hacer, tal 
y como ponen de manifiesto los responsables de TEGAR en el citado Pacto 
Social de Vilanova i la Geltrú.” 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=30 
 
Es vota la moció, amb votació separada dels punts, la qual ES DESESTIMA 
en la seva totalitat,  amb el resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
  Vots a favor: PSC (5),  C’s (2) i PP (1) = 8 vots 
  Vots en contra: CiU (6), CUP (5)i ERC (4) = 15 vots  
  Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 2 i 3: 
 
  Vots a favor: C’s = 2 vots 
  Vots en contra: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i PP (1)  
        = 21 vots  
  Abstencions: SOM VNG = 2 vots 



 

 

PREGUNTES ORALS 
 

 31.   PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 
- Sobre el tracte de RENFE als usuaris de la ciutat. 
 
- Sobre l’acolliment i l’ajuda de la nostra vila a les persones refugiades. 
  (es retira aquesta pregunta) 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=31 
 
 

 32.   PREGUNTA GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 
- Sobre la gerència de l’OAPL Víctor Balaguer. 
 
Vista l’absència prolongada d’una persona que s’encarregui de la gerència de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer de Vilanova i la 
Geltrú, com té previst el govern actual fer front a les tasques de gerència 
d’aquest organisme? 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=32 
 
 

 
 33.   PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DE C’s: 

 
- Sobre la col·locació de banderes no oficials a la via pública. 
 
- Sobre l’horari del Punt Net. 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=33 
 
 

 34.   PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 
- Sobre els contractes amb l’empresa TEYCO. 
 



 

 

Quins contractes de l’empresa TEYCO s’han executat a Vilanova i la Geltrú i 
quines són les seves factures? 
 
- Sobre el límit en la funció de propaganda i promoció entre el Govern de 

Vilanova i la Geltrú i els partits polítics que l’integren. 
 
Quin és el límit en la funció de propaganda i promoció entre el Govern de 
Vilanova i la Geltrú i els partits polítics que l’integren? 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=34 
 
 

PRECS 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20150914&punto=35 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:30 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 

 

L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Isidre Martí i Sardà 
 
 


