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ESBORRANY DE L’ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
 
Núm. 1/2015 
Data : 29 de gener de 2015 
Horari: de 19.30 a 20.25 h  
Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament  
 
Assistents: 
Representants de les Associacions de Veïns 
Sr. Alfons Pérez – AV de l’Aragai 
Sr. Luis Luengo – AV del Barri de Mar 
Sr. Octavi Lorente- AV Casernes 
Sra. Montserrat Alba   – AV la Collada-Els Sis Camins 
Sr. Manuel Tienda – AV la Collada-Els Sis Camins 
Sr. Antonio Muñoz  - AV Masia Nova 
Sr. Torroella – Av Nucli Antic 
Sr. José Antonio Roman – AV  Molí de Vent 
Sr. Juan Contreras – AV de Sant Joan 
Sra. Josefina Lara – AV de Sant Joan 
Sra. Dora Loren - AV Ribes Roges 
 
Representants del Govern 
Sra. Neus Lloveras Massana  - Alcaldessa 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano - Regidor d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna 
Sr. Manel Claver Roso – Regidor d’ICV 
 
Tècnics municipals 
Sra. Núria Blanes – cap de servei de Premsa 
Sra. Mercè Bruna – departament de Participació 
Sra. Griselda Castelló – cap de servei de Participació i Cooperació 
Sra. Rosa Jorba - coordinadora àrea Promoció de la Ciutat 
 
Excusen l’assistència: 
Sr. Josep Vivanco, AV de Molí de Vent 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 20 de març de 2014 
2. Pla Estratègic d’Activitat Econòmica 
3. Proposta de pressupost 2015 
4.Precs i preguntes 
 
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 20 de març de 2014 
La Sra. Neus Lloveras obra la sessió d’aquest Consell Municipal d’Associacions de Veïns i dóna la 
benvinguda als assistents. 
Comença amb el primer punt de l’ordre dia. No s’han rebut esmenes a l’acta, per tant, queda aprovada.  
 
2. Pla Estratègic d’Activitat Econòmica 
La Sra. Neus Lloveras diu que volen explicar de què es tracta i en quin moment es troba el Pla Estratègic 
d’Activitat  Econòmica que s’està elaborant des de fa més d’un any i que ja es va presentar a les darreres 
edicions de la Fira de Novembre.  
Es tracta d’un Pla que vol implementar les estratègies, directrius i accions en relació a la projecció de 
l’activitat econòmica del municipi. 
Es treballa d’una manera novedosa i diferent perquè és un Pla en el que l’Ajuntament ha col·laborat amb 
l’Adeg i moltes altres entitats i és un pla obert en el que s’hi van sumant entitats. 
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S’han realitzat 6 sessions de prospecció i debat, amb participació d’unes cent persones de diversos 
àmbits de la ciutat.  
A partir d’aquí, es van determinar els 5 eixos del Pla: Ciutat mediterrània, Ciutat Acollidora, Ciutat 
Creativa, Ciutat Activa i Ciutat d’Oportunitats. Cada eix té els seus subàmbits i cadascun d’aquests, en 
accions concretes, valorades i calendaritzades. 
La Sra. Neus Lloveras també ofereix la possibilitat d’obrir-se a qualsevol entitat de la ciutat que ho demani 
i informa que a la web de l’ajuntament hi ha oberta una oficina del Pla Estratègic, i convida a les 
Associacions de Veïns a donar-hi un cop d’ull. 
 
3. Proposta de pressupost 2015 
La Sra. Neus Lloveras demana disculpes perquè les Ordenances les van enviar a les associacions de 
veïns quan ja estaven aprovades sense la possibilitat d’un debat previ, va haver un problema de calendari 
i demana disculpes. Han volgut que no passés el mateix amb el pressupost municiopal i per això es 
presenta avui.  
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica la següent presentació. 

FINANCES MUNICIPALS 2015

Proposta del Govern

Consell Municipal de veïns i veïnes

29 de gener de 2015

ORDENANCES APROVADES PEL 2015

Línies bàsiques: 

- Criteri general de congelació dels imports

- Introducció de la rebaixa de quotes per la 
creació d'ocupació

- Manteniment de les vacances fiscals
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Bonificacions fins un 50% en l’IBI per a les persones que posin 
habitatges de la seva propietat a la bossa de lloguer social.

Bonificacions del 35% a l’IBI per als terrenys destinats al conreu 
ecològic, per promocionar l’activitat al sector primari.

Mesures per crear comerç al detall en determinades zones de 
la ciutat. Incorporades a les zones bonificades noves zones: els 
carrers de la Llibertat, de Sant Sebastià i Caputxins i la plaça de 
les Cols. 

ORDENANCES APROVADES PEL 2015

Vacances fiscals el primer any per a qualsevol activitat que 
es vulgui instal·lar a Vilanova i la Geltrú. 

Bonificar l'IAE (Impost sobre les Activitats Econòmiques) a 
empreses que facin una inversió important a la ciutat que 
generi ocupació indefinida.

- Bonificar part de la taxa industrial d'escombraries a les 
empreses que incrementin la seva plantilla amb contractes 
indefinits.

ORDENANCES APROVADES PEL 2015

Pressupost continuista respecte el 2014, amb les limitacions que 
marca la llei.

Es manté la sensibilitat respecte l’àrea de Serveis Socials, que 
incrementa les seves partides i inclou els ajuts per pal·liar la 
pobresa energètica.

Incrementa el capítol I per les subvencions finalistes d’altres 
administracions en plans d’ocupació municipal.

BASES DEL PRESSUPOST 2015
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Disminució de la càrrega financera d’acord R. D. 17/2014 26 
desembre.

Es preveu per primera vegada en molt de temps un tancament 
en superàvit de l’any anterior, per les modificacions financeres, 
els préstecs ICO i l’estalvi en diferents partides pressupostàries.

No es preveuen inversions fins que no es coneguin les 
aportacions d’altres administracions (Generalitat, Diputació...) 
S’estan acabant d’executar les inversions de l’exercici 2014.

BASES DEL PRESSUPOST 2015

Total: 64.485.634€

INGRESSOS
Impostos directes................................... 30.702.800€
Impostos indirectes......................................350.000€
Taxes i altres ingressos............................13.121.950€
Transferències corrents...........................19.070.229€
Ingressos patrimonials..............................1.139.655€
Actius financers............................................101.000€

DESPESES
Despeses de personal............................25.740.655€
Despeses en béns corrents i serveis.....25.685.082€
Despeses financeres................................2.015.447€
Transferències corrents............................8.087.888€
Fons de contingència.................................230.000€
Actius financers...........................................101.000€
Amortitzacions de préstecs....................2.625.562€

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2015

 
 

 
El Sr. Manuel Tienda vol saber si és imprescindible la contractació de tipus fixe pels establiments de 
negocis que precisen d’una inversió inicial important. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que aquesta bonificació s’aplica a empreses amb una facturació 
superior al milió d’euros, encarat a la implantació de línies de producció nova. Les que facturin menys 
d’un milió d’euros es poden acollir a les bonificacions que ja hi havia anteriorment sobre la taxa 
d’escombreries industrials.  
 
El Sr. Manuel Tienda també demana si la bonificació a empreses noves també es podria aplicar a les 
existents perquè hi ha persones que ho estan passant molt malament. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que s’està fent un gran esforç per poder millorar l’ocupació a la ciutat, 
per promoure nova activitat comercial però malauradament no es poden incloure mesures pels 
establiments existents perquè la poca capacitat de maniobra s’ha destinat a ajudar a les persones. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que s’han dedicat molts recursos per incentivar l’ocupació, que potser s’hagués 
pogut fer més, però la situació era la que era.  
 
El Sr. Octavi Lorente pregunta si no creuen que és discriminatori limitar els avantatges fiscals a comerços 
d’alguns barris, deixant de banda la perifèria de la ciutat.   
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El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que les vacances fiscals van lligades a la generació d’ocupació. Tot 
negoci que s’estableixi a la nostra ciutat i generi ocupació, té dret a les vacances fiscals, a qualsevol lloc 
de la ciutat. Els barris amb tractament específic és perquè estaven pendents de desenvolupar a nivell 
comercial, potser a les següents ordenances es pot incloure altres zones de la ciutat. 
 
La Sra. Neus Lloveras comenta que també és per afavorir que en alguns llocs de la ciutat el tipus 
d’activitat sigui variat, que no hi hagi només bars, sinó que també hi hagi comerços. 
 
El Sr. Torroella pregunta per què no es promociona la Rambla de la carretera en avall. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que està inclosa, quan es parla del barri de mar inclou aquesta zona. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que és  un dels eixos que es vol promocionar. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo segueix explicant la presentació i informa que quan tinguin un pressupost 
més detallat se’ls farà arribar a les associacions. 
 
El Sr. Torroella s’alegra de que es faci el pavelló nou però vol saber si el hoquei passarà al pavelló i nou i 
el vell es tirarà en terra. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que és un annex al pavelló del Garraf que són bàsicament pistes per donar 
cabuda a les activitats que hi ha, bàsicament per entrenaments. No està previst cap canvi d’ubicació pel 
que fa als esports del pavelló vell. 
 
El Sr. Torroella demana per què no es reparteixen els equipaments esportius per altres barris de la ciutat.  
 
La Sra. Neus Lloveras diu que se centralitza per qüestions pràctiques, en aquest cas, per poder compartir 
serveis que ja existeixen en el pavelló del Garraf. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo diu que s’ha mirat de fer de la forma més eficient possible amb els recursos 
disponibles. 
 
4.Precs i preguntes 
 
La Sra. Neus Lloveras també vol aprofitar per comentar el tema del cadastre. Per una ordre ministerial del 
juny 2014 el cadastre (que depenen del Ministerio de Hacienda) es va aprovar fer revisions cadastrals en 
algunes ciutats del país (entre elles Vilanova)  per veure si els elements que configuren els immobles són 
correctes. Això ho ha fet el Ministerio entre els mesos de juny i desembre, i al desembre, sense avisar 
ningú, han enviat les notificacions als ciutadans que han rebut una carta amb una taxa de 60€. Quan 
l’ajuntament ha sigut coneixedor d’aquests fets ha fet tràmits amb la gerència de cadastre de Barcelona i 
han explicat el que ha passat, i s’ha arribat a un pacte amb ells, pel que han augmentat la plantilla per 
gestionar aquests casos i des de l’ajuntament s’atendrà a les persones que tenen aquestes notificacions i 
tinguin dubtes o reclamacions i l’ajuntament farà d’intermediari.  
 
També vol recordar que el dissabte 7, al matí al centre cívic Sant Joan hi ha el taller de mobilitat. Aquest 
ja és l’últim abans que es redacti el Pla que ha de millorar la mobilitat a la ciutat 
 
El Sr. Manuel Tienda demana que es tingui en compte que és la setmana abans de carnaval. 
 
 
La Sra. Neus Lloveras agraeix l’assistència i la tasca dels presents i aixeca la sessió quan són les 20:25h. 
 
 


