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ESBORRANY DE L’ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
 
Núm. 2/2016 
Data : 25 de maig de 2016 
Horari: de 19.30 a 21:30 h  
Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament  
 
Assistents: 
 
Representants de les Associacions de Veïns 
Sr. Alfons Pérez – AV de l’Aragai 
Sr. Xavier Senabre – AV del Barri de Mar 
Sr. Carles Andreu – AV Barri de Mar 
Sr. Octavi Lorente- AV Casernes 
Sra. Josefa Cruz – AV Armanyà 
SRa. Concepción Alarcón – AV Armanyà 
Sra. Maria Carmen Mendoza – AV Armanyà 
Sra. Josefina Lara – AV St Joan  
Sra. Aina Farràs – AV St Joan  
Sr. Alfredo Villa – AV Tacó  
Sr. Cristobal Sastre – AV Fondo Somella 
Sr. Alfons Pérez – AV Aragai 
Sra Lluïsa Suárez – AV Can Marqués 
Sr. Josep Vivanco – AV Molí de Vent 
Sra. Dora Loren - AV Ribes Roges 
 
Sr. Josep Ibars – Defensor de la Ciutadania 
 
Representants del Govern 
Sra. Neus Lloveras Massana  - Alcaldessa 
Sr. Juan Luís Ruiz López - primer tinent d'Alcaldia, portaveu del govern. Regidor de Comunicació, 
Participació i Agermanaments, Cooperació, Govern obert i Descentralització. 
Sr. Gerard Llobet – Cinquè tinent d’Alcaldia. Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient.  
Sr. Joan Giribet – Regidor de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i Obres. 
Sra. Blanca Albà – Regidora de Joventut, Gent Gran, Infància, Adolescència i Esports.  
 
Representants de l’Oposició 
Carmen Reina – Regidora no adscrita 
Enver Aznar – Grup municipal SOM VNG 
Deborah Zimmerman - Grup municipal SOM VNG 
Josep Maria Domènech – Grup Municipal CUP 
Sr. Carlos Remacha – Grup Municipal PP 
 
 
Tècnics municipals 
Sra. Núria Blanes – cap de servei de Premsa 
Sra. Griselda Castelló – cap de servei de Participació i Cooperació 
Sra. Sílvia Ruiz  – departament de Participació 
 
Excusen l’assistència: 
Sr. Manuel Tienda  
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 25 d’abril de 2016 
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2. Eixample Nord 

3. Nous contractes de serveis 

4. Precs i preguntes 

 
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 25 d’abril de 2016 
La Sra. Neus Lloveras explica que per problemes tècnics no es disposa de l’acta de la darrera sessió i 
que s’aprovarà a la propera convocatòria.  
 
2. Eixample Nord  
El regidor Gerard Llobet explica l’aprovació inicial de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana 
en el sector de l’Eixample Nord. A través d’una presentació explica què és l’Eixample Nord, quines són 
les modificacions, les propostes per l’Eixample Nord, el calendari a curt mitjà i llarg termini així com els 
diferents canals d’informació pública que s’han posat a disposició de la ciutadania.  
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El president de l’associació de veïns de Casernes, Octavi Lorente, pregunta per la canalització del torrent 
mentre es desenvolupi l’Eixample Nord. El regidor Llobet explica que el cobriment del torrent i la 
canalització estaran inclosos en el pla parcial i el projecte d’urbanització. També pregunta per la torre d’en 
Garell i el regidor explica que les torres de defensa són béns culturals d’interès nacional que el 
planejament les protegeix i que serà després amb la gestió urbanística que es decidirà com s’actua.  
 

 
3. Nous Contractes de Serveis   
El regidor Joan Giribet explica els nous contractes de serveis municipals de neteja i jardineria. Comenta 
que l’1 de juny comença el nou contracte de jardineria i que s’aportaran millores ja que ara ja no es 
contractaran serveis sinó jornades. Es calcula que aproximadament en el darrer any es va reduir en un  
30 % la feina a causa de les baixes laborals per tant amb el nou contracte per nombre de jornades es 
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millorarà l’eficiència del servei. També s’ha incrementat un 60% les hores de treball. Es calcula que es 
podrà duplicar el servei amb totes aquestes millores.  
 
També explica que enguany s’ha incrementat en 400.000 euros el servei de neteja. Es millorarà el servei 
a les urbanitzacions i es reforçarà en els punts cèntrics, es farà una brigada de grafits que fins ara només 
es feia de manera puntual i es reforçarà el Punt Net. Es faran també campanyes de conscienciació en els 
temes de neteja entre d’altres reforços. 
 
Pel que fa al nou contracte d’enllumenat de la ciutat, actualment les instal·lacions són molt antigues i cal 
actualitzar-les i estalviar econòmicament i en el consum energètic. La plica contempla que totes les 
instal·lacions d’enllumenat de la ciutat haurien d’estar renovades en els dos primers anys. La plica tindrà 
una durada de 15 anys  en els quals l’empresa obtindrà beneficis de l’estalvi energètic i a partir dels 15 
anys aquest serà per l’Ajuntament.  
 
 
 
El president de l’AV del Tacó Alfredo Villa pregunta si s’ha inclòs el Llimonet II i III en el nou contracte de 
jardineria. El regidor explica que el contracte no defineix les zones exactes ja que això ho determinaran el 
serveis tècnics municipals en funció de les necessitats. També pregunta sobre la freqüència de neteja i el 
regidor explica que s’està reestructurant el servei. Pel que fa a l’energia, pregunta si s’ha pensat en fer 
servir sistemes de led o altres eficients energèticament i el regidor explica que si però que l’energia solar 
encara és complexa d’aplicar.  
 
El president de l’AV del Fondo Somella apunta que al seu barri no es va conservar una mulassa que hi 
havia. També explica que al Fondo Somella s’havia de fer una inversió en arbrat que finalment no es va 
fer i ara hi ha molts arbres per replantar així com al centre. Respecte la neteja viària, comenta que els 
barris perifèrics són els que més van patir les retallades i la Collada i Fondo Somella queden les brosses 
fora dels contenidors.  
 
En Carles Andreu de l’AV de Mar pregunta que si dins de les mesures fitosanitàries del servei de 
jardineria hi haurà alguna actuació pel mosquit tigre. El regidor Gerard Llobet explica que des de Medi 
Ambient i Salut s’actua sempre que hi ha un focus. Es faran campanyes a les escoles.  
 
El president de l’AV Sta Maria pregunta sobre els escocells dels arbres i sobre els galliners de l’Eixample 
Nord. El regidor Joan Giribet explica que les arrels provoquen molts problemes i que fins ara només 
s’actua en casos molt problemàtics. No es pot donar una solució definitiva a tota la ciutat i es va estudiant  
cas a cas. Pel que fa als galliners, s’explica que fa uns anys ja es va actuar i que es tornarà a mirar si hi 
ha algun perill.  
 
La representant de l’AV de Ribes Roges pregunta sobre l’estat de l’estació de bombeig que genera males 
olors. El regidor explica que es mirarà de trobar alguna solució.  
 
 
4. Precs i preguntes  
Tot i que no està a l’ordre del dia, s’expliquen les intervencions que es realitzaran a partir del mes de 
setembre a la façana marítima: passeig Marítim, a la plaça del Port i a la platja del Far. S’ensenyen 
diferents imatges dels projectes que es desenvoluparan.  

 



 

 11

 
 

 

 



 

 12

 
 
 
 

El president de l’AV de Mar, Fèlix Senabre, agraeix l’explicació clara i sintètica del regidor i expressa 
que hi ha un sector del veïnat que no està d’acord amb l’edifici perquè valdrà molts diners. Des de 
l’AV es pensa que els recursos s’haurien de destinar a l’edifici de calderes que s’hauria de rehabilitat. 
També explica que s’ha de solucionar el problema de l’aparcament i que des del nou haurien de sortir 
autobusos llançadora que també deixin a la gent a Ribes Roges.  El regidor Joan Giribet diu que les 
propostes es tindran en compte i que cal aprofundir molt en tots els temes de mobilitat.   
 
El president de l’AV Tacó pregunta que amb quins diners s’ha fet la intervenció a Ribes Roges si al 
Tacó s’han tret molts bancs i ara el veïnat no pot seure. El regidor Joan Giribet explica que amb la 
situació econòmica actual el que s’ha de fer en moltes ocasions és maximitzar els recursos i s’ha 
hagut de treure mobiliari d’alguns barris i posar-lo en altres però no intencionadament per perjudicar. 
Si realment es necessiten més bancs al Tacó es buscarà la millor manera d’administrar els recursos 
que tenim.  
 
El president de l’AV del Molí de Vent comenta que l’Ajuntament no té diners per invertir i la 
Generalitat està fent una inversió molt baixa al Garraf. També demana que es faci un calendari dels 
projectes tant de l’Hospital com de la façana marítima. L’alcaldessa explica que s’ha fet una moció 
per reivindicar més inversions i la voluntat és sumar-hi el Consell Comarcal i que s’escoltin les 
demandes del Garraf.  
 
El president de l’AV de Mar demana si seria possible que des de Participació s’impulsi un servei 
d’assessorament i gestió comptable i fiscal per a entitats . El regidor Juan Luís Ruiz explica que des 
de l’Oficina d’entitats es dóna suport i formació però l’Ajuntament no pot fer d’assessor fiscal però es 
valorarà com es pot millorar aquest suport.  
 
El president de l’AV Molí de Vent proposa que les associacions de veïns puguin aportar temes a 
l’ordre del dia dels Consells. El regidor Juan Luís Ruiz explica que si les entitats veïnals a través de la 
federació o d’algun altre interlocutor ho volen fer, seria molt interessant.  


