ESBORRANY DE L’ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Núm. 1/2012
Data : 23 de febrer de 2012
Horari: de 20.10 a 21.30 h
Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament
Assistents:
Representants de les Associacions de Veïns
Sr. Enrique Chico - AV Armanyà
Sr. Luis Luengo – AV del Barri de Mar
Sr. Luis Sanz – AV Can Xicarró
Sr. Rufino Juanas – AV Can Xicarró
Sr. Octavi Lorente- AV Casernes
Sr. Lluís Amaré - AV Centrevila
Sr. Eduard Bravo – AV Fondo Sumella
Sra. Luisa Martin – AV la Collada-Sis Camins
Sra. Pepi Molina – AV la Collada-Sis Camins
Sra. Palmira Rodríguez – AV Masia Nova
Sr. Antonio Muñoz – AV Masia Nova
Sr. Josep A. Vivanco – AV Molí de Vent
Sr. Isidre López - AV Plaça de la Sardana
Sr. Pablo Sáez – AV Prat de Vilanova
Sra. Maria Garcia Parrilla – AV St Joan
Sr. Joan Contreras – AV St Joan
Sr. Manel Gonzalez – AV Santa Maria
Sr. Eduard Colàs – AVP Ribes Roges
Sr. Alfredo Villa – AV del Tacó
Representants del Govern
Sra. Neus Lloveras Massana - Alcaldessa
Sra. Gloria Garcia Prieto - Regidora de Serveis Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano - Regidor d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Sr. Joan Martorell - Regidor de PSC
Sr. Gerard Llobet – Regidor de PSC
Tècnics municipals

Sra. Griselda Castelló – Cap de Servei de Participació i Cooperació
Sra. Mercè Bruna – departament de Participació
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 23 de novembre de 2011
2. Pressupost 2012
3. Precs i preguntes
Sra. Neus Lloveras: Hola bona tarda. En primer lloc donar-vos les gràcies a tots per haver trobat
aquesta estona per venir, gràcies per la vostra assistència. I per començar voldria donar la benvinguda a
una nova associació que avui és el primer dia que està aquí amb nosaltres, que és l’associació de Masia
Nova, l’Antonio i la Palmira. Benvinguts. Bé doncs avui estem aquí per parlar de pressupost però abans
voldria comunicar-vos i tenir un record per una persona que ens ha deixat que és el Defensor de la
Ciutadania, l’Oleguer Arnau, va morir ahir. Fer-vos saber que demà a l’església de mar a les 4 de la tarda
hi haurà la cerimònia. Feia un temps que estava malalt, però ha estat una sorpresa desagradable que al
final no sabíem com anava, i ahir ens va deixar. Només ho volia comunicar.
Bé doncs, anem pel que avui ens ocupa que es el pressupost municipal 2012 i en primer lloc el regidor
Miquel Àngel Gargallo farà una presentació i a partir d’aquí feu les preguntes que calgui i anirem
contestant tot allò que us interessi.
Passo la paraula al regidor.
Sr. Miquel Àngel Gargallo: Bona tarda. Moltes gràcies alcaldessa. En tot cas primer de tot, com bé diu el
títol, el que estem fent avui és un esborrany del pressupost municipal. En tot cas el pressupost encara no
està aprovat, i el que es plantejarà es farà una planificació , es diran unes línees bàsiques del que serà el
pressupost, més aviat a nivell tècnic, més bé argumentari del que es presenta des del punt de vista
econòmic i les línees bàsiques del govern, i com veieu en el títol del pressupost, pot ser que estigui
subjecte a canvis i que alguna partida que faci referència a aquest power point justament no es pugui
portar a terme, o s’hagi de modificar fins al dilluns.
Sra. Neus Lloveras: En certa manera fins que no està aprovat el pressupost no és definitiu, per això
aquest és l’últim document de treball però fins dilluns no serà presentat.
Sr. Josep Vivanco: El primer punt no era l’aprovació de l’acta?
Sra. Neus Lloveras: Disculpa, sort que hi ha algú que està al cas de les coses. Vau rebre tots l’acta del
dia 23 de novembre. Entenc que no ens heu fet arribar cap esmena per tant si us sembla bé la donaríem
per aprovada. Gràcies. Ara si, continuem la presentació del pressupost, disculpeu aquest petit despiste.
Sr. Miquel Àngel Gargallo: D’acord, les línies bàsiques de les claus de la proposta del govern estarien
fonamentades en aquests cinc punts bàsics. El primer de tot seria mantenir els serveis a les persones, en
especial els serveis socials. Estem patint una situació de crisi i creiem que el tema de la solidaritat amb

les persones que estan patint justament aquesta situació de crisi és important en el curs d’actuació per
part del nostre govern. En segon terme, promoure l’economia i l’activitat a la ciutat. Donat la mateixa
qüestió que hem parlat abans, per nosaltres el promoure l’ocupació i evitar en tota la mesura que hi hagi
menys atur a la ciutat és prioritari en els motius en el que es plantejarà el tema de l’execució
pressupostària. En tercer terme és mantenir el màxim de llocs de treball en la mesura del possible. Això
vol dir que les mesures que s’hagin de plantejar de reducció pressupostària no afectin als llocs de treball
dintre de l’ajuntament o en el que estigui relacionat amb l’ajuntament . En el quart punt evitar la
disminució de la qualitat dels serveis a la ciutat. Vol dir que intentarem no tocar els serveis totalment
prioritaris, i en tot cas que no es vegin, a pesar que existeixi un ajust, que no es vegin en aquesta
disminució que els serveis bàsics de la ciutat es vegin afectats. I en cinquè lloc adequar el pressupost a la
situació financera que pateix l’Ajuntament. Ja vam comentar quina és la situació que estem patint, i està
clar que l’ajust s’ha d’adequar d’acord amb els ingressos i a la capacitat econòmica que té en aquests
moments l’ajuntament.
En el que fa referència a mantindre els serveis socials hi ha un compromís expressat en el pla municipal
2011-2015 que en principi es mantindran els serveis socials. Per tant, en aquest moment una de les
premisses que porta aquest pressupost és que es manté la despesa del 2011 en serveis socials i per tant,
entenem que en proporció si s’ajusta tot el resultat del pressupost, en proporció aquesta partida, guanya
importància en el pressupost global. Som conscients que cal donar una resposta a les persones que més
ho necessiten, tal i com hem comentat abans. Inclús podem dir que la despesa corrent ha augmentat
lleugerament en el 2012 passant de 1.626.100 a 1.635.100 al 2012. I per tant, es fa un esforç important
per mantindre els serveis estalviant en altres despeses d’instal·lacions i material imprès.
Em segon terme creiem que es important desenvolupar mesures que vagin adreçades a millorar l’activitat
econòmica i s’han plantejat com mesures donades pel govern l’objectiu 12x1 que vol dir que Vilanova
compti cada mes amb un esdeveniment que atregui

públic a la ciutat , que incrementi el

desenvolupament del comerç i la restauració . Per tant, és important que justament aquestes 12
esdeveniments que es puguin esdevenir durant tot l’any plantegin que hi hagi un creixement per part de
l’obertura de la C15 i gent que vingui cap aquí, i pugui haver un increment de comerç i restauració a tota
la ciutat. I per part d’incentivar la instal·lació d’empreses a VNG, amb campanyes per donar a conèixer
l’entorn industrial de la ciutat: com son les bones comunicacions, les instal·lacions, el sòl industrial, el pol
de promoció de les TIC, i oferint facilitats fiscals que ja vam comentar a les ordenances fiscals i que ja es
van aprovar.
En segon terme seria Promoure el port, el turisme i la societat del coneixement com a motors d’activitat
econòmica, donant a entendre que l’objectiu seria poder generar ocupació a la ciutat. I en segon terme
apostar per una oferta cultural i d’oci estable, amb propostes de qualitat, en detriment d’esdeveniments
puntuals que plantegen de cost elevat i que eren d’un cap de setmana, i en canvi entenem per part del
nostre govern que es més factible tindre una oferta cultura durant tot l’any.

En tercer terme mantindre el màxim de llocs de treball. S’han fet ajustos amb l’objectiu d’afectar el mínim
de llocs de treball com un objectiu per part del govern i en segon terme un acord amb l’assemblea de
treballadors i treballadores municipals pel que fa referència al capítol I de Personal, i es redueix
l’aportació econòmica a formació, fons social, bestretes, roba professional que es l’acord al que es va
arriba r amb els sindicats i l’ajuntament.
En quart terme evitar la disminució de la qualitat dels serveis a la ciutat . No es retoquen els serveis
bàsics com la neteja o la brossa i es potenciarà al màxim possible l’ús de recursos propis de l’ajuntament.
La única qüestió el manteniment de la ciutat es realitzarà mitjançant plans d’ocupació i la brigada
municipal, això abans ho feia una empresa externa i ara ho hem reforçat a través dels plans d’ocupació i
amb mitjans propis el tema de manteniment de la ciutat i es reciclarà tot el material de mobiliari urbà que
estigui infrautilitzat. Per tant, la reparació i recol·locació de material i jocs infantils als parcs es realitzarà a
càrrec de la brigada municipal, no com he comentat que es feia abans amb una empresa externa i es
mantindrà i incrementarà on sigui possible l’estalvi energètic. S’impulsaran campanyes específiques de
sensibilització, amb recursos propis de l’ajuntament, en tot cas al que faci referència a participació.
Adequar el pressupost a la situació financera de l’ajuntament. És obvi que la situació tant de crisi com la
situació financera actual que està patint , no solament l’ajuntament sinó en temes globals tot el país, s’ha
de plantejar un pressupost realista, entenent que es pot complir aquest pressupost des del punt de vista
de les despeses i ingressos i basat en l’estalvi i l’austeritat, d’acord amb la disminució dels recursos
municipals. Està ben clar que el tema d’ingressos com a qualsevol empresa o administració també patim
temes de recursos i per tant el tema de l’estalvi i l’austeritat ha de ser una premissa important a portar a
terme. Es va basar en dos plantejaments bàsics: una és la reducció del 15% la despesa corrent de totes
les regidories, excepte serveis socials i es redueixen un 10% les transferències a organismes i entitats,
excepte serveis socials.
També comentar que es redueixen aproximadament 6’5 M€ reals, en còmput total, respecte del
pressupost del 2011, això vol dir que en principi l’ajustament que fem és important des del punt de vista
econòmic i una de les accions que estem prioritzant i que havia sortit en mitjans de comunicació és que
aquest any se suprimiran els lloguers d’espais de Medi Ambient, Tresoreria i Intervenció, Equitat i
l’empresa PIVSAM.
Referent a la proposta d’inversions, i en tot cas una qüestió que se m’ha oblidat abans, el pressupost que
s’aprovarà dilluns, serà un pressupost en que la part d’inversions no es portarà a terme en el Ple sinó que
es portarà més endavant, i per tant més endavant es farà una modificació pressupostària per plantejar
inversions compromeses i el seu pagament . S’efectuarà una modificació pressupostària més endavant
per plantejar inversions compromeses i el finançament per poder efectuar-les.
Per tant, les úniques dues partides que es preveuen en aquest moment per part del govern són: 80.000€
que és l’a adequació dels locals municipals per portar justament aquests locals que tenim en arrendament
portar-los a equipaments municipals i 150.000€ que serien arranjament dels camins de l’Ortoll.

Aquí en tot cas hi ha la comparativa del que aquesta previsió., aquest esborrany del pressupost, per
capítols, Capítol I Personal, Capítol II Béns i Serveis , Capítol III Interessos , Capítol IV Transferències, el
de Préstecs concedits i el de Retorn de capital. Si us doneu compte el de retorn de capital s’incrementa
una quantitat prou important respecte l’any anterior i a pesar que realment sigui incrementalista en termes
globals, podem dir que s’ha plantejat un pressupost sobre el liquidat d’un ajust important de la xifra
comentada anteriorment.
I a la part d’ingressos veiem la diferència que podeu veure és poca a nivell específica, tenim el tema de
l’increment en el IBI i alguna altra qüestió que vingui donada en temes especifiquis en el tema
d’ingressos. No hi ha cap qüestió en tot cas a comentar en el tema de referència de que hi ha un
increment en la part del tema de les taxes, que si us doneu comptes seria d’1 milió d’euros i en tot cas si
hi ha alguna pregunta al respecte, estic a la seva disposició.
Sra. Neus Lloveras: Molt bé, gràcies Miquel Àngel. Doncs passaríem al punt 3 que són precs i preguntes
sobre el pressupost, estem en el tema del pressupost. No sé si voleu fer alguna pregunta sobre el
pressupost? És un pressupost en el que es fa un fort esforç per cercar un equilibri pressupostari i dintre
d’això amb uns criteris de, no són ajustos lineals, és a dir, no s’ha agafat el pressupost i s’ha dit , de dalt a
baix ho redueixo tot, sinó que s’ha fet selectiu. En primer lloc s’ha deixat de banda tot el que es serveis
socials i no s’ha tocat, i la resta s’han fet aquests ajustos d’un 15% dels altres serveis, capítol II, que són
altres serveis i un 10% de les transferències, però dintre d’aquests apartats tampoc és lineal sinó que s’ha
anat estudiant selectivament on es podia estalviar o no per garantir això que ha dit el regidor que els
serveis continuïn donant-se tots i amb un nivell de qualitat òptim. També ha estat important el criteri de
personal amb tot s’ha buscat el que repercuteixi el mínim possible sobre reduccions de personal, i de fet
la primera part important del pressupost que es va tancar va ser amb el personal de l’ajuntament ja deu
fer unes 3 o 4 setmanes que per assemblea es va arribar a un acord. Per tant aquest tema s’ha prioritzat i
la resta intentar buscar de manera selectiva, no es fàcil ajustar un import important a un pressupost, però
ara és basic que no tinguem mes desajustos en el pressupost per poder garantir la viabilitat econòmica en
els propers anys. Ara amb aquest pressupost comencem un exercici amb un pressupost equilibrat, és a
dir, no s’acumularan mes desviacions i a partir d’aquí el que hem de buscar una estabilitat econòmica per
a partir d’aquí poder construir. I això es el que s’ha fet aquest any, era l’objectiu d’aquest pressupost
Paraules?
Sr. Alfredo Villa: Hola buenas tardes. Yo sólo dos o tres cuestiones breves, por ejemplo el criterio para la
reducción del 15%. No he entendido que se haya explicado, no sé por que este criterio, porqué el 15 y no
el 10 o el 20. Otro, cuando se escribe que vamos a intentar la disminución en todo lo referente “als
serveis a les persones”, vamos a evitar, ya se prevé que va a haber alguna disminución y se va a intentar
evitar, pero ya se prevé... tal como dice ahí evitar, yo entiendo que ya se prevé que va a haber alguna
reducción y vamos a intentar evitarlo, que igual es que entiendo mal. Y luego en cuanto a lo de personal
me parece bien pero si lo que se trata es de no sustituir alguna jubilación o algo así, depende en que
departamento sea, y estoy pensando en la policía local, pues eso si que va a disminuir la prestación a los

vecinos de Vilanova, quizás eso si que se tendría que tener en cuenta, ver donde en personal se va a
intentar no cubrir jubilaciones, etc.
Sra. Neus Lloveras: La primera pregunta, lo del 15%... el 15 i el 10. A veure, sabem amb quins ingressos
comptarem i per tant les despeses les hem d’adaptar a aquests ingressos. S’ha fet aquest 15 i aquest 10
per aconseguir aquest equilibri. És a dir, els ingressos són els que tindràs i en base a això, com fem tots a
casa nostra, no? tant m’entrarà doncs haig d’adequar les despeses per això els números que sortien eren
un 15 i un 10. Haguéssim pogut fer un 30 a personal, un 10 a altres despeses i 0 a transferències. Hem
volgut mantenir la partida de personal, fer un 15 a altres despeses i un 10 a transferències. És l’equilibri
per adequar les despeses als ingressos que hi havia. No hay otra. Es un criterio.
Lo d’evitar la disminució de la qualitat dels serveis... no... la frase diu això però el que parla és, jo crec que
quan jo ho he explicat ho he dit clarament, es fa un pressupost d’ajustos però de manera molt selectiva
perquè no afecti, que no es deixi de donar cap servei i que la qualitat continuï sent òptima. Potser la
paraula “evitar” no és la més correcta però, és a dir, el criteri és treballar perquè no hi hagi disminució de
la qualitat dels serveis, no es preveu cap disminució de la qualitat del servei, i si vosaltres detecteu que hi
ha alguna cosa que no funciona com funcionava perquè s’ha escapat, doncs com sempre aquesta
interacció hi ha de ser però tal com està previst el pressupost no es preveu que hi hagi una disminució
dels serveis. I la tercera? La policia
No, és que és diferent, precisament el que hem evitat és que es doni de baixa el personal. El personal
temporal que hi havia a l’ajuntament , i això afectava a la policia, va sortir el Decret 20/2011, un decret
que obliga a les administracions públiques a que durant l’any 2012 no poden prorrogar contractes
laborals. És a dir, no ha estat una decisió de l’ajuntament sinó que ens ha estat impossible prorrogar la
gent que estava amb contractes temporals , hi ha uns quants policies que estaven en contractes
temporals, també hi havia alguns administratius, en total han estat 10-12 persones, una cosa així, que no
s’han pogut prorrogar perquè els contractes que tenien no es podia fer. Aquest ha estat el motiu pel que
no s’han prorrogat. Per altra banda, tot el que era personal s’ha cercat precisament que no hi hagi
disminució És a dir, el criteri és aquest. I amb la policia, a veure, nosaltres també veiem que és important,
els guàrdies de barri estan fent una feina molt bona, i crec que aquest últim any s’ha notat la presència i
hem rebut molts bons inputs de com estan funcionant. Veurem com evoluciona aquesta legislació també
perquè clar, es treuen les lleis i després cal veure a la pràctica com van, i s’està estudiant que hi ha
àmbits en els que poden haver-hi situacions puntuals en que es pot considerar que és una necessitat
urgent i es pugui fer aquests contractes laborals. Però això encara està en fase de consulta i s’ha de
veure com es pot interpretar. Nosaltres creiem que la policia, però això és una reflexió, en una ciutat com
la nostra que a l’estiu te més població, podria ser argumentable que hi pot haver una necessitat
extraordinària, però en tot cas això és un tema jurídic que hem d’estudiar si és possible. D’acord?
Altres preguntes?
Sr. Josep Vivanco: Jo entenc que aquest pressupost el dilluns hi ha un consell, un Ple i em sembla que
es porten a aprovació els pressupostos ja, o?

Sra. Neus Lloveras : Si, si, això es porta a aprovació al Ple
Sr. Josep Vivanco: Ho dic perquè clar nosaltres d’una forma molt genèrica s’ha tractat això però no
tenim partides. Altres anys teníem partides en les quals nosaltres podíem tenir opinió. Aquí estem parlant
de magnituds de partides el capítol 1, 2, 3, 4... però no tenim la descripció de les partides per d’alguna
forma poder dir la nostra. Aleshores, a part de tot això , ja se’ns ha dit que podíem fer preguntes sobre
això, les taxes s’augmenten, els ingressos 1 milió, no? En base a què? Si tampoc tenim l’extracte de si és
la brossa, si és l’impost municipal de vehicles, si és...el que sigui
Sr. Miquel Àngel Gargallo: Les taxes es van incrementar totes, un increment que es va acordar i es va
parlar quan vam tenir el tema d’ordenances. Em penso que va ser un 2% en totes les taxes. Les taxes
són les que es van modificar ... són les que es
Sr. Josep Vivanco: No s’han modificat d’allò que es va dir?
Sr. Miquel Àngel Gargallo:No no, és el que es va explicar la última vegada aquí
Sra. Neus Lloveras: No, no, les taxes no es toquen. El que surt a ingressos de taxes es el resultat del
càlcul en base a les taxes que es van aprovar.
Sr. Josep Vivanco: Ho dic perquè quan has dit:si voleu opinar sobre les taxes... Per això he preguntat si
hi havia modificacions del moment en el qual es va referir.
Sra. Neus Lloveras: No, no. Volia dir si voleu opinar sobre el pressupost, jo crec.
Sr. Josep Vivanco: Jo el pressupost trobo a faltar partides per partides. Perquè nosaltres en l’elaboració
de tot això
Sr. Miquel Àngel Gargallo: Enteníem que el dilluns quan aprovem el pressupost enviaríem a tothom el
pressupost aprovat En tot cas parlar de partides, sento dir-ho, en partides que no estem justament en
pressupost tancat, no seria el mateix. Perquè enviar un tema que al dia següent, la veritat, porto no se si
6 o7 esborranys d’aquest pressupost, enviar algú que al cap de dos dies no es el real, crec que no era
l’adequat. Per això he esperat fins a últim moment per fer la presentació d’aquest pressupost i en seguida
que dilluns estigui aprovat enviar-vos-el.
Sra. Neus Lloveras: Altres anys, abans de l’aprovació en el Ple, teníeu el detall?
Sr. Josep Vivanco: Altres anys teníem el detall
Sra. Neus Lloveras: El detall? Per partides?
Sr. Josep Vivanco: El detall i amb comparances amb l’any anterior.
Sra. Neus Lloveras: Però més desglossat del que us hem posat aquí?
Sr. Josep Vivanco: Molt més, molt més.
Sra. Neus Lloveras: Partida per partida?
Sr. Josep Vivanco: Estava partida per partida.
Sra. Neus Lloveras: No, no. El problema que hi ha és que si us donem un document sencer, com us
deia, això és la proposta definitiva avui, dijous, abans del dilluns que va al Ple, però... què s’aprovarà és
només cert el que s’aprovarà al Ple. Lo còmode hauria estat que ens veiéssim el dimarts, però recordo
que quan vam fer les ordenances que va anar així, també després de les ordenances vau demanar que

us haguéssim pogut convocar abans. Hem apurat fins l’últim dia possible diguéssim abans del Ple i us
podem explicar en quin punt estem en aquests moments però per donar-ho 100% com a pressupost, no
em sembla que sigui correcte perquè no és un pressupost aprovat.
Sr. Josep Vivanco:Jo no voldria entrar en un diàleg...
Sra. Neus Lloveras: És a dir, el detall, a partir de dilluns mateix el podeu tenir, però si no està aprovat
estem parlant de documents provisionals, enteneu què vull dir?
Sr. Josep Vivanco: Ja, però les grans magnituds estan reflectides lo altre també, si desprès hi ha un
canvi s’entén que l’ajuntament el composen 25 regidors i es poden canviar coses, que per cert, continuo
dient, i potser em posaré vermell alguna vegada dient-ho, que m’estranya que en un consell municipal
d’associacions de veïns faltin representacions de partits que estan dins de l’ajuntament, ho he dit més
d’una vegada i ho continuo dient, perquè sinó no s’enteren de les opinions de les persones que aquí
tractem els temes de la societat civil i a mi em sap molt de greu. Com a ciutadà.
Sra. Neus Lloveras: Sé que ho ha dit diverses vegades, De totes maneres, no hi havia intenció de donar
menys informació de la que és habitual i nosaltres, i per això ho preguntava, ens constava que era aquest
nivell de detall. Per això jo ara estava dient . De fet, no se us donava abans de l’aprovació més detall,
m’esteu dient que sí, comprovarem el nivell de detall.
(Intervenen alguns assistents sense megafonia)
Sra. Neus Lloveras: Primer que és un pressupost que s’aprova dilluns, i jo no era conscient de que se us
entregués més detall del que avui s’ha entregat. No sé si estem a temps abans del Ple de fer arribar més
detall, una mica més elaborat. Ho farem. Intentarem demà al matí, demanarem que aquesta mateixa
informació es faci més detallada i us la fem arribar, sabent que és el pressupost que va a aprovació
dilluns i que amb aquest tràmit pot patir alguna alteració. Creiem que petita, però pot patir alguna
alteració. Farem això, comprovarem exactament la documentació que se us lliurava com era, i enviar-vos
això més detallat.
Sr. Josep Vivanco: Després, quan heu parlat el tema de centralitzar o adequar una sèrie de serveis, que
ens estan costant, dic estan costant perquè nosaltres som ajuntament també, ens estan costant molts
diners de lloguer, això és immediat, té un calendari?
Sr. Miquel Àngel Gargallo: Primer s’ha d’aprovar el pressupost
Sra. Neus Lloveras: Fins dilluns que no s’aprovi el pressupost
Sr. Josep Vivanco; La idea, la idea. La idea és aquesta?
Sra. Neus Lloveras: A partir de dilluns que s’aprova el pressupost això... “marchando ya”
Sr. Josep Vivanco: I per exemple, la Societat d’Aigües de Vilanova o com es digui, també està dins
d’aquest...
Sra. Glòria Garcia: La PIVSAM volies dir?
Sr. Josep Vivanco: No, no, la companyia d’aigües. Si la PIVSAM també es centralitza en un lloc perquè
no la companyia d’aigües? I també es dedica...
Sra. Neus Lloveras: Em sembla que no hi ha lloguer a la companyia d’aigües

Sr. Miquel Àngel Gargallo: És un edifici nostre la companyia d’aigües.
Sr. Josep Vivanco: Però a lo millor es podria fer servir per una altra cosa, es podria vendre o es podria...
Ho dic perquè quan necessitem recursos s’ha de rascar de totes bandes.
Sra. Neus Lloveras: S’ha agafat tots els edificis que estem en aquests moments en lloguer, que si
recordeu que en total eren uns 300.000€, eren diners, hem mirat tot el que hi ha allà a veure com ho
podíem encabir en locals municipals i aquests 80.000€ de despesa per adequar és perquè tot el que ha
estat possible es pugui traslladar a edificis municipals. La idea es que estigui tot el màxim de ple, és a dir
no deixarem cap buit i pagarem un lloguer per allò.
Sr. Josep Vivanco: I la última, per la meva part almenys, és que heu dit que s’aprova el pressupost però
inversions s’han tocat dos, 80.000 i 150, en total 230.000 però suposo que, a part de que hi ha el pla de
les mesures de futur, penso que hi ha coses que en el seu moment teníeu pensades.
Sra. Neus Lloveras: Us ho explicaré molt fàcil això de les inversions.
Sr. Josep Vivanco: I a més, el que jo sempre he dit, rascar l’ajuda d’altres administracions perquè és
clar, si nosaltres no podem tirar endavant, hem d’anar a buscar l’ajuda on sigui, si realment volem
potenciar una ciutat que té unes problemàtiques que no tenen altres ciutats.
Sra. Neus Lloveras: Tenim moltes inversions per fer i tenim moltes necessitats a la ciutat, si el dilluns no
portem a aprovació el pressupost és perquè per portar a aprovació un pressupost d’inversions primer hem
de tenir el finançament. I aquest finançament ara per ara no el tenim. I no per portar noves inversions sinó
que en aquest s moments hi ha una sèrie d’ inversions que estan fetes a la ciutat, és positiu, tenim una
sèrie d’ inversions però que encara no han estat en el pressupost i que encara hem de pagar. Per tant,
ara hi ha dos fases: primer hem d’aconseguir el finançament per aquestes inversions que ja estan fetes,
poder-les posar al pressupost d’inversions, i a partir d’aquí continuar buscant recursos per poder anar fent
les inversions que ens falten prioritzant. No és que no es faci el pressupost d’ inversions perquè no es
tingui present que hi son, sinó perquè estem buscant els recursos i ara mateix no en tenim. Evidentment
estem trucant totes les portes, estem buscant per tot arreu,. Aleshores, per què hem prioritzat fer primer
aquest pressupost d’ingressos i despeses? Perquè ara en aquests moments estem treballant amb
pressupost prorrogat i això és molt negatiu, perquè estem partint d’un pressupost de l’any passat que
estava desajustat i mentre anem amb pressupost prorrogat la cosa està desmadrada. Ho controlem, però
no és positiu. Aleshores, com que per aconseguir el pressupost d’inversions no serà fàcil i haurem de
treballar encara un parell de mesos per aconseguir els recursos, mentre hem volgut adelantar el que és el
pressupost d’ingressos i despeses per ja, a partir de dilluns si s’aprova, dimarts posar-lo en marxa i poder
fer un rigorós control de la despesa perquè aquest any el pressupost acabi l’any equilibrat. La següent
fase, a partir de ja serà treballar per poder preparar el pressupost d’inversions, que com veureu, serà un
pressupost on gran part seran inversions ja fetes i esperem poder encabir-hi alguna inversió nova. Però la
veritat és que en aquest moments si aconseguim el finançament per les inversions ja fetes ja podríem
respirar. És aquest el motiu.

Sr. Luís Luengo: Yo, la verdad es que en la exposición, he visto que hay una sucesión de buenas
intenciones o de intenciones que son buenas dadas las circunstancias económicas por las que estamos
atravesando todos, el ayuntamiento también, pues el haber tenido cuidado en mantener los servicios
sociales y el mayor número de gente trabajando pues me parece que está perfecto. Lo que pasa es que
también hay una serie de intenciones que se dicen como por ejemplo intentar la restauración, el turismo,
etc... y la verdad es que no he captado muy bien las cifras, no me he enterado mucho pero tampoco creo
que sea importante. Pero les quería preguntar, en esto de incrementar la restauración, el turismo, etc, si
podían ampliar un poco más que es lo que está detrás de este presupuesto para este punto. Y lo mismo...
se hace referencia al puerto, y claro... pero estaría bien saber que es lo que el ayuntamiento va a hacer al
respecto. Todo está metido en hacer hincapié en el turismo, que a mi me parece muy bien esa iniciativa,
pero si no hay dinero y todas esas cosas, en fin, se queda sólo en palabras. ¿Que es lo que hay detrás
de estas palabras, en cuanto dinero se refiere, como lo van a hacer? Sobretodo a mi me interesaría saber
que van a hacer en relación al puerto y también hacen la referencia a cultura, que se va a hacer con el
museo del mar, en concreto esos dos puntos, y prácticamente otra pregunta que tenia, que creo que la ha
contestado ya que es ¿no se va a hacer ninguna inversión más en la ciudad? Y he entendido que no se
va a hacer.
Sra. Neus Lloveras: No lo he dicho. He dicho que, si encontramos recursos vamos a hacer, primero
pagar las ya hechas y después buscar recursos para nuevas inversiones.
Sr. Luís Luengo: Pero creo que ha dicho al final que si se logra pagar las deudas ya es bastante.
Sra. Neus Lloveras: Que en estos momentos ya respiraríamos
Sr. Luís Luengo: O sea, que nos enfrentamos a un año en que inversiones en la ciudad, pues va a haber
cero.
Sra. Neus Lloveras; Básicamente es que para hacer inversiones este gobierno considera que necesita
tener el dinero, porque sino no se cómo hacerlo.
Sr. Luís Luengo: Claro, este y todos. Bueno, pues la única cosa que me queda, es que en este plan de
austeridad, y que no va a haber inversiones, y con un montón de cosas que tenemos pendientes, pues el
que se dedique por ejemplo a los caminos de l’Ortoll, que es una cantidad que tampoco es como para
ponerse como loco, 150.000€, cuando realmente esos caminos al final lo único que van a servir para más
comodidad de los vecinos de la zona, para que bajen a la playa en verano, básicamente, y los
propietarios del terreno que se pondrán muy contentos porque eso es como una especie de iniciar la
urbanización de la zona, que a mi me parece que en algún momento tenía que llegar y que la ciudad
llegue al mar por ahí también, pero hombre... en este momento... pues en fin... si lo pueden hacer
estupendo, pero me duele que no se haga en alguna cosa como por ejemplo el paso “sota” vía ese de la
calle Llibertat que eso es un desastre y que ya, por eso le preguntaba si iban a hacer alguna inversión
más, esperando, nunca hay dinero para esas cosas y eso es un agujero, a ver si alguno de ustedes va
por allí para verlo, evaluarlo y decir que la verdad es que eso es una cosa tercermundista, si llevamos así

mucho tiempo y se tendría que arreglar. Por supuesto creo que costaría más de 150.000€, creo, no lo sé,
pero....
Sra. Neus Lloveras: De acuerdo. En primer lloc vull destacar que alguna de les afirmacions que ha fet
son totalment incorrectes pel que fa als camins de l’Ortoll. Si vostè parla de poder potenciar el turisme, el
comerç de la ciutat, precisament aquests camins s’han posat en el pressupost de manera urgent,
precisament, perquè aquest govern creu que l’arranjament d’aquests camins pot contribuir de manera
molt positiva a que aquest estiu, la temporada d’estiu vagi molt millor. Per què? Perquè és una nova
entrada cap a la ciutat, és una manera de millorar r la mobilitat i creiem que això pot ser molt positiu de
cara a la temporada d’estiu. Precisament aquest projecte, per això deia que no estic d’acord, em parlava
de la necessitat del turisme i em deia que no veia clar aquest projecte i aquest projecte està molt i molt
orientat al turisme. Tot el sector del turisme demana aquesta obertura d’una nova via per la part de
l’Ortoll i en cap cas, això és el que no estava gens d’acord, es un inici d’urbanització Això no. Són uns
camins que existeixen i l’únic que es proposa, que són públics, i que es proposa arranjar-los i a més al
final, fer uns pàrquings dissuasoris perquè la gent quan arribi puguin aparcar allà i no es col·lapsi el
passeig. És una intervenció que es proposa precisament com una de les parts perquè es una intervenció
a més econòmica i creiem que pot ser molt positiva de cara a l’estiu i per això es proposa perquè tenim
molt present que hem d’intentar també guanyar-nos una miqueta la vida a l’estiu, tant la restauració, com
el turisme, com els comerços i per això es proposa però en cap cas és un inici d’urbanitzar. Un inici
d’urbanitzar seria obrir el carrer Zamenhoff , baixar-lo, això podria considerar-se però aquests camins són
camins públics existents que l’únic que es proposa es arranjar-los i al final fer-hi uns pàrquings
dissuasoris del passeig perquè com vostè sap, tots som de mar, la regidora és del barri de mar, jo
mateixa també, i el passeig a l’estiu és un caos circulatori. Llavors els tècnics consideren que obrint la
ciutat per aquella banda, es descongestionaria molt, i és aquest el motiu, però en cap cas és un pas cap a
la urbintzacio i molt menys, i més aviat és un projecte que està molt enfocat de cara al turisme, comerç i
restauració de la ciutat a l’estiu per aprofitar sobretot que aquest estiu tindrem, esperem, vindran més
persones a la ciutat per l’obertura de la C-15 i els volem rebre de manera correcta. Perquè com la majoria
sabran, quan una persona ve a una ciutat, si se sent agust torna, però si és un caos ja no ve mai més. I
convèncer-lo després per fer-lo venir és mes difícil que si no hagués vingut mai. I per això ho volem
preparar bé de cara a l’estiu perquè la gent que vingui estigui a gust a Vilanova. Ja hem començat amb
senyalització, estem millorant la senyalització, i aquest projecte s’ha presentat d’aquesta manera en el
pressupost d’ingressos i despeses per poder començar ja de cara aquest l’estiu puguem tenir aquesta
solució.
La part del pas sota la via? Recordeu-me que després he de dir sobre el pas sota la via.
Sr. Eduard Colàs: Inclouria el semàfor del pont?
Sra. Neus Lloveras: Sí, arranjar els camins, el semàfor i una sola via. Ara què passa? Un sol sentit,
perdó. Ara et trobes cotxes en els dos sentits i això és un caos. Només hi hauria un sol sentit i el semàfor
del pas sota la via. I s’està treballant perquè hi hagi pàrquings dissuasoris abans del pont.

El pas sota la via compartim que és una necessitat. Es una inversió, aproximadament uns 2 milions
d’euros. Es una inversió que com sap nosaltres teníem previst, així a ull, eh, la tenim posada al Pla
d’Actuació, és una inversió que es necessària i li insisteixo, totes les inversions que tinc al Pla d’Actuació
si les pogués fer ara mateix les faria totes, és a dir, no vol dir que no vulguem fer-les, entengui’m les
voldria fer totes ara mateix, però és clar, no les puc fer si no tinc els recursos per fer-les i més si abans he
de pagar tota una sèrie d’ inversions que encara no he pagat. Però de seguida que puguem reconduir...
aquest any 2012 nosaltres entenem que és un any per posar en ordre l’economia, per intentar aposentarnos i a partir d’aquí crec que amb les èpoques que vivim, a part de l’austeritat i posar les coses al seu lloc
crec que també s’ha de construir i això és el que volem fer de seguida que puguem controlar la situació
econòmica.
Accions per turisme: Això que hem posat aquí, al Pla Municipal estan més concretades i en aquests
moments s’estan posant en marxa, si recorda el Pla d’Actuació tenia 500 accions, aproximadament, i ara
s’està posant en marxa internament a l’ajuntament un sistema de seguiment d’aquestes accions amb
indicadors de manera que cada ix temps es pugui dir l’estat d’execució. Per tant, les accions que es faran
per fer realitat els objectius del govern són les que estan al Pla d’Actuació i es farà un seguiment de totes
elles.
L’objectiu 12x1 que és un dels que hem destacat, és que cada mes de l’any, 12x1 vol dir els dotze mesos
de l’any, hi hagi una activitat a la ciutat que li doni moviment, notorietat i que d’aquesta manera atregui,
sigui un punt d’atracció per gent que vulgui venir a la nostra ciutat. De cara a captar empreses, que és
l’altre punt que hem posat aquí, a part de sortir a fora i anar a fires per presentar el sòl industrial que pot
oferir la ciutat, el que s’està fent i quan estigui el pressupost aprovat es posarà en marxa, és una oficina
integral d’atenció a l’emprenedor, és a dir, o l’empresari, que quan una persona vingui a Vilanova
interessada per obrir un negoci se li posi tot facilíssim: miri, els papers que ha de fer són aquests i
aquests, el sòl industrial que hi ha és aquest, això és una altra acció important que es vol fer.
De cara al port, amb Ports de la Generalitat s’està tenint una relació molt més interactiva de la que s’havia
tingut mai, tenim contacte continu, i el que estem pressionant perquè Ports de la Generalitat faci
inversions al port de Vilanova. Aquest any 2012 era l’últim any d’un quadrienni que es van aprovar una
sèrie d’inversions, però a partir de l’any 2013 treballarem, i ho aconseguirem, perquè al port de Vilanova
es faci inversions i es revitalitzi tot el que és el port de Vilanova. Això esperem poder-ho acompanyar
d’inversions a la façana marítima per poder arreglar sobretot el que es el passeig marítim des de la
rambla fins al far que es la part que necessita una intervenció i veurà que en el Pla d’Actuació ho
destaquem com a part important.
I per últim, espero que no em deixi res del que m’ha demanat, el Museu del Mar estem buscant
subvencions, ja tenim alguna línia localitzada, perquè es converteixi en un centre d’acollida dels visitants
a la ciutat, per tant s’hi farà una intervenció important al museu del Mar. Em sembla que no m’he deixat
res.
Em sembla que hi havia una paraula

Sr. Luís Luengo: Espero enterarme de otras cuestiones con un poco más de profundidad en los
documentos etc, pero en cuanto al puerto me estaba refiriendo a las inversiones que se van a hacer
interiormente, que serán las que sean de acuerdo con otros intereses, yo me estaba refiriendo al encaje
del puerto con la ciudad, como va a quedar con todas esas rejas puestas de cualquier manera y de
cualquier forma. O sea, ¿no van a hacer absolutamente nada al respecto? Y los ciudadanos no vamos a
poder entrar ahí salvo que tengamos que entregar el carné de identidad, y poco menos que nos saquen
una fotografía de frente i de perfil... le digo esto en plan de broma, pero es que...si la ley es la misma para
todos los puertos de Cataluña ¿por que el puerto de Vilanova es diferente? En los otros se puede entrar,
más o menos, pero se puede entrar, toda esa cantidad de rejas no sé por que no se ha tratado. ¿Piensan
ustedes tratarlo?
Sra. Neus Lloveras: Señor Luengo llevamos 8 meses y es un tema que tenemos presente. Hemos tenido
contacto casi semanal con Ports de la Generalitat y vamos a trabajar para mejorar todo el entorno del
puerto
Sr. Luís Luengo: A mi me parece que mientras esté la directora que está ahora no van ustedes a hacer
nada. Tienen que pedir...
Sra. Neus Lloveras :Yo creo que no es el momento para pedir la destitución de nadie. Le he dicho que
estamos trabajando bien con Ports y si con el tiempo no encontramos soluciones ya buscaremos otras
maneras.
Sr. Luís Luengo: Pero es que en ningún puerto sucede lo que sucede aquí. Y es que si usted está
hablando de turismo, etc, etc, ya me dirá como queda el barrio de mar con todas las rejas y poco menos
que pidiendo permiso para cualquier cosa.
Sra. Neus Lloveras: Trabajaremos este tema y estaremos muy en contacto con la asociación para
avanzar en este tema que lleva muchos años en marcha. ¿De acuerdo?
Sr. Luís Luengo: Gracias
Sr. Alfredo Villa: Yo era un poco referente a lo que estabais hablando sobre todo en cuanto a la
preservación, pero creo que hoy era de presupuesto, pero sólo un inciso ya que habláis de ello, la
preservación de vehículos en una zona que se quiere preservar tiene muchos números de que se
deteriore. Entonces, no sé, a la hora de plantearlo hacerlo en una manera de preservación de la única
zona verde que tenemos en la ciudad.
Sra. Neus Lloveras: Lo tenemos muy presente y se presenta com una intervenció molt poc agressiva, es
proposa que sigui de prioritat invertida, és a dir, que tingui preferència els vianants i bicicles amb
regulacions horàries, és a dir que no en tot moment hi puguin circular cotxes, amb bandes de velocitat i
amb formigó en lloc d’asfalt, intentant que sigui poc agressiu i aportarà també perquè d’aquesta manera
ho podrem mantenir net, s’arreglaran els marges que ara estan molt deteriorats i bruts i l’objectiu és que
sigui útil per tot allò que fa falta perquè els nanos del Llebetx puguin arribar bé a l’escola, perquè en
temes de seguretat hi hagi una sortida, els bombers estan preocupadíssims perquè no poden entrar per

allà a Vilanova, i tercer perquè a l’estiu, quan hi hagi molta afluència de visitants a la ciutat, i hagi un altre
punt per poder sortir,. Però la prioritat és que sigui una intervenció molt tova i gens agressiva amb
l’entorn, fins i tot pot millorar l’entorn perquè ara està molt degradat, hi ha abocaments il·legals, és un
entorn que en aquests moments no esta en òptim estat i creiem que també és una manera d’aconseguir
que això millori. Tenim molt present que s’ha de preservar aquest espai.
Sr. Joan Martorell: Només per fer tres aclariments perquè hem vingut a escoltar com a partit a l’oposició i
que per tant el consell municipal d’associons de veïns ens sembla un consell molt interessant per escoltar
la gent de la ciutat i per tant hem vingut per això, però més que res que s’han dit tres coses i m’agradaria
dir la opinió des de la nostra part. La primera, que la relació amb el pot ha sigut tan fluida com ara o
potser més tenint en compte que el passeig del Carme va tenir una subvenció important de part de Ports,
que hi ha un estudi de detall de la plaça de port i un projecte per fer per la ciutat que està aturat però que
es podria tirar endavant i que ports s‘havia compromès a tirar-lo endavant a través de les negociacions
anteriors, vull dir que s’havia fet una sèrie de coses, que potser cadascú sap el que ha fet ell, però que
s’havien fet tantes coses com probablement ara s’està en contacte amb ells. Bàsicament això.
Sra. Neus Lloveras: He dit que és una relació molt positiva, clar no puc valorar si ara ho és més o
menys.
Sr. Joan Martorell: Dir que és més que abans... serà diferent. El pas sota la via. Crec que costa menys
del que es diu però en tot cas hi ha un document, que és el Pla de Millora de Baix a Mar, i que està recollit
i que es va fer una aproximació, i per tant es deu poder consultar. Em sembla que costava bastant menys,
més de 180.000€ perquè l’estructura està feta però s’han d’arreglar la pujada i les rampes, però la part
més important, que era la via, ja està fet des de fa 30 anys, el que passa és que en el seu dia no es va
optar, etc... I després, el tema de l’Ortoll que nosaltres no ho veiem prioritari fer-ho ara. Cada govern que
faci el que vulgui, o el que cregui oportú per o creiem que no es una prioritat ara.
Sra. Neus Lloveras: Gracies Joan. Alguna paraula més?
Sr. Joan Contreras: Bé, no sé si ho entès bé, però voldria preguntar-vos la part del que és neteja i
brossa, he vist que no es tocava però seguidament he vist que la brigada es feia càrrec, però càrrec de
què? De la part de la brossa o de la viària?
Sra. Neus Lloveras: Manteniment de la ciutat
Sr. Joan Contreras: Si era el retrobament una altra vegada d’aquesta feina per la brigada o és que
s’interna a la brigada per fer altres coses.
Sra. Glòria Garcia: el que parlava el regidor és que, quan nosaltres hem ajustat el pressupost hi havia
empreses subcontractades que ens ajudaven a fer el manteniment de la ciutat. Hi ha via una empresa
qualificada que ens ajudava a fer determinades actuacions a la via pública i el que comentàvem és que
s’ha rescindit aquest contracte perquè era una xifra prou elevada i a dia d’avui no podíem permetre’ns
mantenir-la i que aleshores la brigada assumirà el manteniment. La brigada ja ho ha assumit sempre, el
que passa que aquesta empresa donava un recolzament i es feien més coses en menys temps, doncs
ara es farà el mateix en més temps i ho farà la brigada, però la brigada es queda com està i el que es fa

es prescindir de l’empresa aquesta i de l’empresa de manteniment de jocs infantils perquè això ho
assumirà la brigada.
Sr. Joan Contreras: les partides dels treballadors del l’ajuntament. Els sous s’han tocat o no s’han tocat?
Si no s’han tocat no dic la segona i si s’han tocat en faria una segona.
Sra. Glòria Garcia:: Ara aquesta te la respondrà el regidor d’Hisenda.
Sra. Neus Lloveras: Aquest any per la mateixa llei que hem dit abans la 20/2011 no hi pot haver
augment salarial aquest any a l’administració.
Sr. Joan Contreras: Es queda congelat, no?
Sra. Neus Lloveras: Els salaris no es poden tocar aquest any
Sr. Joan Contreras Doncs així faig la tercera. La part política de l’ajuntament ha fet algun esforç en
aquest sentit?
Sra. Neus Lloveras: Sí, a veure, com recordarà quan va entrar aquest govern fa 8 mesos es va reduir de
manera important el cost global polític de l’ajuntament.
Sr. Joan Contreras: I una última, aquest consell d’associacions de veïns em dóna la sensació de que
vostès, l’ajuntament com a tal, ens comunica però que la part social que som nosaltres, no podem
intervenir en res del que és el pressupost d’aquest any. Em dóna la sensació, vosaltres expliqueu però
nosaltres no tenim cap document que puguem dir: en aquesta partida, nosaltres com associació, com a
vianants, vosaltres sou els polítics, nosaltres els vianants, que tenim que pagar, no podem dir aquestes
partides per què no la classe política feu un retall o doneu més a aquesta partida perquè necessitem que
els que més necessiten, que en tenim molts, per desgràcia en aquesta ciutat, tenim moltes famílies que
passen molta gana, podem nosaltres com a veïns aquestes partides per favor, baixeu 3000€ per dir un
exemple i doneu-ho a socials.
Sra. Neus Lloveras: A veure, aquest govern municipal considera que es va fer un procés participatiu
força ampli per debatre el Pla d’Acció municipal, això va ser ara, fa pocs mesos, els pressupostos són
posat en números els criteris que hi ha en un Pla d’Acció Municipal, per tant entenem que això és la
traducció econòmica del que es va debatre. Tot i així, igual que quan hem començat heu manifestat que
haguessiu volgut tenir números més detallats i demà al matí us ho farem arribar, i igual que us vaig dir
quan es van aprovar les ordenances que a veure, ens vam reunir després perquè fins l’últim dia vam estar
negociant, i que ara dilluns és el Ple i fins que no estigui acabat no sabrem 100% com acabarà, agraïm
les vostres aportacions i a nosaltres quan se’ns demana que es vol participar, estem encantats. Tot el
contrari, estem molt satisfets de les 150 associacions que van voler participar en el PAM. Les Associació
de Veïns dieu que voleu participar més activament amb el pressupost? Anirem buscant la manera de ferho possible. Aquest any no ha estat fàcil, perquè hem estat 2 mesos treballant amb el pressupost perquè
era un pressupost molt complicat de lligar, és a dir no dóna marge per fer grans coses perquè és un
pressupost de bastant sanejament però us agafem la demanda, demà us farem arribar més informació i
de cara al futur intentarem treballar-ho de manera que hi pugueu participar més.

Sr. Manel González: Només una coseta. 80.000€ per adequació locals municipals per treure lloguers?
S’ha pensat en fer servir la xarxa de Centres Cívics per algunes coes que a vegades esta infrautilitzats?
Sra. Glòria Garcia: Hi ha serveis que ja estan ubicats en centres cívics el que passa és que parlem de
departaments que han d’estar junts i no podem disgregar i llavors la quantitat de persones estan no ens
permetia utilitzar-lo. Sempre que s’ha pogut s’ha fet i de fet al Molí de Vent n’hi ha.
Sra. Neus Lloveras : Aquesta inversió de 80.000 € s’amortitza amb dos mesos. És el mínim del mínim,
gairebé és posar els endolls per connectar els ordinadors. Mobilitzar molta gent sempre porta un mínim
de despesa que no pots...
Sr. Manel González: No ho dic per això, a Santa Maria no tenim centre cívic, però hi ha centres cívics
que estan infrautilitzats, que es poden utilitzar d’alguna altra manera, no sé dic jo, a lo millor m’equivoco.
Sra. Neus Lloveras;: Hem mirat si hi havia algun servei que es pogués portar a algun Centre Cívic i a
Molí de Vent hi ha alguna cosa, oi que si? Serveis socials ja hi són. És a dir quan veiem alguna
possibilitat ja ho fem.
Sr. Josep Vivanco; Jo volia fer un incís sobre el tema. Cada vegada més, i passarà més sovint, certes
entitats que donaven serveis socials (les caixes) s’estan retirant i aquests serveis passaran segurament
als centres cívics. Cada vegada està més clar, perquè la cosa està funcionant d’aquesta manera, estan
retallant la part social les caixes perquè hi ha problemes financers que hi ha i això derivarà que molts
usuaris passaran als centres cívics. Nosaltres ja estem veient coses des de l’associació de veïns del molí
de vent.
Sra. Neus Lloveras: Haurem d’estar molt alerta amb això i anar-ho reconduint. En soc conscient.
Sr. Josep Vivanco: Preguntes, o hem acabat el tema pressupost?
Sra. Neus Lloveras: Hi ha més preguntes sobre el tema pressupost? Si?
Sr. Eduard Bravo: Quin és l’endeutament que tenim a l’ajuntament? Perquè parlem de que tornarem
capital, pagarem interessos, però no sabem quin es l’endeutament que tenim a curt i a llarg termini.
Penso que seria interessant, no és directament pressupost però penso que és interessant.
Sra. Neus Lloveras: No podem fer inversions perquè estem per sobre del mínim i no podem demanar
préstecs, però a banda, els bancs no donen diners.
Sr. Miquel Àngel Gargallo: El Reial Decret 20/20011 torna a reiterar el sostre de finançament al 75% del
pressupost i nosaltres estem en aquest moment al voltant del 87-88% a nivell de pressupost. Això vol dir
a llarg, i no s’entén igual que en una empresa privada, s’entén avals, finançament a llarg termini i no a
curt termini.
Sra. Neus Lloveras: Us haig de demanar que he de marxar, la Glòria ocuparà el meu lloc. Demà us faran
arribar la documentació la reunió continua i qualsevol cosa que vulgueu de mi, em feu una trucada i en
parlem. Em sap greu però haig de passar la paraula a al Glòria que continuarà portant aquesta reunió de
manera fantàstica.
Sra. Glòria Garcia: Més precs i preguntes?

Sr. Josep Vivanco. El tema del trànsit d’entrada i sortida de Vilanova per la C-15. Fins ara no sé si
d’alguna manera teníeu quantificat els vehicles que entraven i sortien, no sé si teníeu alguna estadística
que digués entren tants, la mitja diària és aquesta. Ara està clar que si que ho sabem perquè hi ha un
comptable, hi ha uns senyors que cobren per cada pas de vehicle. Heu notat diferencia?
Sra. Glòria Garcia:: De què?
Sr. Josep Vivanco: D’entrada i sortida de vehicles
Sra. Glòria Garcia: El primer mostreig el tenim ara pel Carnaval. Els vehicles que han entrat i han
aparcat en els pàrquings dissuasoris a tall de saber d’on venen i com els podem comptabilitzar, hem anat
demanant el codi postal per saber d’on venen i veure si venen tant de Manresa i Igualada o venen d’altres
bandes. Però d’entrada encara no s’està fent més que això.
Sr. Josep Vivanco: Ho dic a nivell comptable, perquè el peatge a l’ombra que saben que comptabilitzen
els vehicles, ho dic per això, perquè quantificar això i preveure que si s’ha incrementat a partir de l’estiu o
del bon temps, possiblement hi haurà més entrada de transit. Si d’alguna manera es pot preveure això o
si es té pensat si hi ha una “avalancha” de vehicles, com es gestiona.
Sra. Glòria Garcia: Les dades existents ens les pot passar la Generalitat, la previsió és que fa temps que
s’està treballant i a tu et consta perquè és un tema que et preocupa molt de forma molt insistent, i s’està
treballant en zones on es poden col·locar els vehicles que vinguin. En principi l’alcaldessa parlava de que
s’ha posat una nova retolació, la nova retolació és dins del nucli de vila i el que fa es intentar orientar els
vehicles cap als aparcaments que tenim ara fixes i als dissuasoris, en això s’està treballant i de cara a
l’estiu intentarem que hi hagi més aparcaments fent estadístiques amb els vehicles que van venint i veien
quants vehicles venen a l’estiu.
Sr. Josep Vivanco: L’altra cosa, les naus que estan en venda, bastants naus, que és un actiu de la
ciutat.
Sra. Glòria Garcia: Les de PIVSAM, eh?
Sr. Josep Vivanco Si, allà arriba la fibra òptica, per exemple? Ho dic pels serveis, perquè si jo llogo o
compro una nau vull que tingui els serveis actuals.
Sra. Glòria Garcia: La última instal·lació que es va fer de fibra òptica, que passava pel sant Jordi,
jutjats... penso que a les naus està posada
Sr. Josep Vivanco: Un prec. A veure si podem entrar el que sigui amb la comissió de circulació de la
ciutat.
Sra. Glòria Garcia:; em sembla que va sortir en alguna conversa. Parles de la ponència.
Sr. Josep Vivanco: Nosaltres i els nostres veïns trepitgen la ciutat i saben la problemàtica que hi ha . Hi
ha coses que els veïns poden veure i l’ajuntament difícilment puguin veure. Hi ha departaments que a
quarts de tres tanquen hi ha coses que no veuen, la policia si, però hi ha departaments que tanquen i no
saben què passa a partir de certes hores. Nosaltres si que ho veiem. Tot això amb una comissió de
circulació els nostres veïns, és com el tema del transport públic, els que sabem com funciona és qui

l’utilitza i saben a quines hores cal a quines hores no cal, perquè a més a certes hores només són un
problema de transit, tot això amb una comissió de circulació del veïnat amb els tècnics es podria resoldre.
Sra. Glòria Garcia:; si recordes es va aprovar, no recordo si fa un parell de plens, que demanava el pla
de mobilitat de Vilanova. Des de l’ajuntament s’ha demanat una subvenció especifica que té la Diputació
estem a l’espera de que es concedeixi i alhora d’elaborar el pla de mobilitat, una part important, la
primera, és la unes ponències participatives amb la ciutadania, per estudiar a fons i fer un plànol i aquesta
seria l’eina que tu ens demanes, suposo, no?
Què mes?
Sr. Joan Contreras: Dos cosetes més, i ràpid. Al barri de Sant Joan, carrer Bailen amb Enveja , el parc
de la quadra d’enveja, hi aparquen cotxes dins del parc. Ja ho van fer amb unes targes que es feien i
passant a viabilitat. I dos, la carretera que va de la finca “Caballitos” al càmping Vilanova Park, no és de
rebut que la gent que ve a l’estiu al càmping, tinguin que venir caminant i no hi hagi voreres a banda ni
una ni altra de la carretera. Com a mínim fer una vorera d’un metre pels vianants, és un perill de mort.
Sra. Glòria Garcia: Ho apunto, sobretot ho dels Caballitos, perquè seria una actuació per quan es pugui,
I ho del parc d’enveja ho comprovarem si falla la senyalització ho esmenarem.
Què més?
Sr. Joan Contreras:Hi havia una ultima actuació del parc de la quadra d’enveja de l’enllumenat, que no
s’ha fet. Es una llàstima que una parc tan gran la gent no hi vagi perquè no hi ha llum.
Sra. Glòria Garcia: L’apunto però serà de futur. Però està apuntat. Què més?
Sra. Palmira Rodríguez: Només volia, que l’alcaldessa ha fet una presentació molt ràpida. L’Antonio és
el president de l’associació de veïns i jo soc la vicepresidenta de la Masia Nova i estem al darrera del Lidl.
Som nous i estem per treballar amb vosaltres en la millora de la vila.
Sra. Glòria Garcia:: Més precs? Si no hi ha res més s’aixeca la sessió. Gràcies a tots i a totes per haver
vingut.

