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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
 
Núm. 1/2014 
Data : 20 de març de 2014 
Horari: de 20 a 21.40 h  
Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament  
 
Assistents: 
Representants de les Associacions de Veïns 
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. Josep A. Vivanco   – AV Molí de Vent 
Sr. José Antonio Roman – AV  Molí de Vent 
Sr. Eduard Colàs - AV Ribes Roges 
Sr. Alfredo Villa - AV Tacó 
 
Representants del Govern 
Sra. Neus Lloveras Massana  - Alcaldessa 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano - Regidor d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna 
Sr. Miguel Angel Iglesias Montouto – Regidor de PSC 
Sr. Manel Claver Roso – Regidor d’ICV 
 
Tècnics municipals 
Sra. Núria Blanes – cap de servei de Premsa 
Sra. Griselda Castelló – cap de servei de Participació i Cooperació 
Sra. Mercè Bruna – departament de Participació 
 
Excusen l’assistència: 
Sr. Gerard Figueras Albà - Regidor de Joventut, Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació i Premsa 
Sra. Gloria Garcia Prieto – Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 5 de novembre de 2013 
2. Proposta de Pressupost 2014 
3. Precs i preguntes 
 
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 5 de novembre de 2013 
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. Proposta de Pressupost 2014 
La Sra. Neus Lloveras explica que el pressupost es presenta a aquestes alçades de l’any perquè no ha 
estat gens fàcil la seva elaboració i també han esperat saber les aportacions de les altres administracions, 
i així poder fer un pressupost més acurat. Tot i així a hores d’ara hi ha partides que encara no estan 
confirmades. També s’han hagut d’estudiar els possibles efectes de la Llei ARSAL sobre el pressupost.  
El Sr. Miquel Angel Gargallo fa la presentació de la proposta del pressupost 2014. 
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2014

Proposta del Govern

Consell Municipal de veïns i veïnes

20 de març de 2014

PLANTEJAMENT INICIAL

MANTENIR els SERVEIS que presta l’Ajuntament:

Èmfasi especial en l’ATENCIÓ a les PERSONES QUE PATEIXEN LA 
CRISI amb l’augment de la partida de Serveis Socials.

DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS. Acord amb els sindicats 
municipals (grua/ urbanístic)

Seguir apostant per la DINAMITZACIÓ de l’ACTIVITAT
ECONÒMICA i creació d’ocupació.

Potenciar la FAÇANA MARÍTIMA i el barri de mar com element 
que APORTA VALOR a la ciutat.

APROFUNDIR EN LA PARTICIPACIÓ de la ciutadania, col·lectius 
i entitats per dissenyar el futur de la ciutat.
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BASES DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST

Import: 66.149.594€

2.489.420€ més que l’any 2013

REPTES
2.200.000€ més de càrrega financera

Generar ingressos per poder fer inversions

Mantenir la massa salarial del 2013 (Llei de 
Pressupostos)

PROPOSTA DE PRESSUPOST

2.489.420 €66.149.594 €63.660.174 €Total Despeses 

41%1.028.450 €5.060.801 €4.032.351 €Amortitzacions de préstecs

0 €101.000 €101.000 €Actius financers

0 €Transferències de capital

46%1.157.330 €1.157.330 €Inversions reals

-16%-406.454 €8.078.995 €8.485.449 €Transferències corrents                            (9) 

12%298.910 €3.895.910 €3.597.000 €Despeses financeres

-16%-409.373 €23.032.634 €23.442.007 €Béns corrents i serveis

33%820.557 €24.822.924 €24.002.367 €Personal

VARIACIÓ RESPECTE EL TOTALDIFERÈNCIA20142013CONCEPTE

DESPESES

2.489.420 €66.149.594 €63.660.174 €Total Ingressos 

0 €101.000 €101.000 €Actius financers

32%802.000 €802.000 €Transferències de capital

14%355.330 €355.330 €Alienació d'Inversions

0%1.920 €1.240.142 €1.238.222 €Ingressos patrimonials

-6%-160.422 €19.144.662 €19.305.084 €Transferències corrents

13%329.492 €14.042.260 €13.712.768 €Taxes i altres ingressos

-7%-180.000 €100.000 €280.000 €Impostos indirectes 

54%1.341.100 €30.364.200 €29.023.100 €Impostos directes

VARIACIÓ RESPECTE EL TOTALDIFERÈNCIA20142013CONCEPTE

INGRESSOS
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PROPOSTA DE PRESSUPOST

INGRESSOS
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patrimonials
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PROPOSTA DE PRESSUPOST

DESPESES
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INCREMENT OBLIGAT DE DESPESA

COM COMPENSEM AQUEST INCREMENT? 

Augmentant preferentment els ingressos en comptes de reduir la 
despesa:

Ordenances 2014. permeten un petit increment d’ingressos

Renegociació de compromisos bancaris

Actualització de la previsió d’ingressos en base a les dades 
executades de 2013

Proposta de municipalització de serveis

Renegociació a la baixa dels contractes administratius

INCREMENT OBLIGAT DE DESPESA

OPCIONS PER A PRESSUPOSTOS DE FUTUR

Possibilitat de venda d’accions i/o participacions en algunes empreses.

Estudi de la viabilitat de vendre o llogar patrimoni municipal.

Estudi de la viabilitat de concessionar algun servei.

Explorar noves fórmules per eliminar lloguers de dependències municipals
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PROPOSTA D’INGRESSOS I DESPESES

Detall per regidories

Comunicació i Premsa 1'4%

Joventut 0'7%
Promoció Econòmica 3'1%

Societat de la Informació 0'3%

Cultura 5'4%

Escoles Municipals 10'4%

Esports 4'5%

Urbanisme, Obres i Habitatge 
4'3%

Medi Ambient 1'1%

Unitat de Serveis Municipals 
USM 7'2%

Serveis Viaris 20'7%

Via Pública 3'4%

Alcaldia 4'3%

Compres i Serveis Generals 
4'3%

Recursos Humans 2'4%

Seguretat i Protecció 
Ciutadana 10'1%

Participació i Cooperació 1'7%

Serveis Jurídics 0'8%

Convivència i Equitat 0'9%

Hisenda 3'6%

Serveis d'Atenció al Ciutadà 
SAC 1'3%

Salut 0'8%

Serveis Socials 6,1%

Tecnologies de la Informació i 
Comunicació TIC 1'2%

PREVISIÓ D’INVERSIONS

1.157.330 €FINANÇAMENT1.157.330 €TOTAL Cap 6 INVERSIONS

28.000 €Xarxa Governs Locals,plurianual 2012-201528.000 €Fossa sèptica Masia Cabanyes

Alienació immobles60.000 €Reparacions diverses via pública

130.000 €Alienació immobles70.000 €Reposicions programades 

66.000 €PUOSC 2014-2017 Manteniment66.000 €Manteniment  instal·lacions municipals 

Alienació immobles91.000 €Actuacions millora urbana

150.000 €Alienació immobles27.000 €Arranjament carrer Forn del Vidre

Alienació immobles32.000 €Arranjament carrer Marquès del Duero

30.550 €Alienació Immobles30.550 €El Far. Centre d'Interpretació i Acollida turística (Complement)

44.780 €Alienació Immobles44.780 €Adequació pas sota la via c Llibertat (Complement)

38.000 €Xarxa Governs Locals, plurianual 2012-201538.000 €Carril bici

220.000 €Xarxa Governs Locals 2012-2015 (anualitat 2014)220.000 €Ampliació pavelló

450.000 €Xarxa Governs Locals 2012-2015 (anualitat 2014)450.000 €Espai multifuncional (Anualitat 2014)

IMPORTFINANÇAMENTIMPORTINVERSIÓ
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

 
 
 
 
El Sr. Manuel Tienda demana si es podrà fer arribar aquesta informació a les associacions. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que la majoria d’intervencions que es finançaran amb l’alienació 
d’immobles són actuacions a la via pública, prioritzant les més urgents. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo diu que els farà arribar aquesta informació, i es posa a la disposició dels 
assistents per qualsevol qüestió. 
 
El Sr. Alfredo Villa demana que li aclareixin en què consisteix l’alienació d’immobles. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que es tracta de la venda d’immobles que té l’ajuntament i terrenys que no 
estan afectats per cap activitat i es farà una subhasta per tenir ingressos. S’ha optat per la via 
d’augmentar ingressos enlloc de reduir despeses. I en el cas de les inversions que es consideren 
prioritàries, al no haver finançament, la única forma es venent algun immoble que no s’utilitza.  
 
El Sr. Alfredo Villa demana què passa si no es venen. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que ja s’hi està treballant i pensa que el lot que es traurà té moltes 
possibilitat de vendre’s.  El rigor està garantit.  
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que la part que es treu a subhasta és molt petita, les tassacions ja 
s’ha efectuat i pensen que és possible.  
 
El Sr. Manuel Tienda pregunta a què es refereixen quan parlen de concesssionar serveis que ara són 
municipals.  
 
La Sra. Neus Lloveras es tracta de fer alguna concessió per fer alguna obra.  
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo concreta que es tracta de buscar reagrupar-nos en equipaments nostres 
amb lloguer zero, i poder concessionar serveis. 
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El Sr. Manuel Tienda diu que pensaven que es tractava de concessionar serveis quan anteriorment 
parlaven de municipalitzar. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que els serveis que es municipalitzin serà per estalviar l’IVA de les 
contractacions. 
 
Al Sr. Vivanco l’inquieta que es tractin temes de futur quan en poc més d’un any hi haurà eleccions 
municipals i que es possible una altra composició a l’ajuntament, amb potser més forces polítiques. Creu 
que ara ja s’ha de començar a pensar en el pressupost de 2015. 
També creu que seria  bo saber com ha acabat l’exercici un cop feta la liquidació. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo diu que no hi ha cap problema en fer-els-hi arribar. 
 
El Sr. Josep Vivanco també vol saber l’estat de les empreses municipals 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que no en pot haver cap que tingui pèrdues. 
 
El Sr. Josep Vivanco també creu que, donat que els ajuntaments passen i els ciutadans es queden, seria 
bo que hi hagués un senat de ciutadans que ajudessin als polítics en totes aquestes qüestions. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que actualment el pressupost és el que és i s’està treballant amb els grups 
de l’oposició i properament es tindran les seves propostes per poder-lo pactar. Volen mirar més enllà, ha 
estat difícil perquè no volen ajustar més despesa, perquè ja no es pot mes, va més a augmentar 
ingressos. L’any que ve torna a augmentar la carrega financera i si enguany ha costat el que ha costat, 
l’any que ve no se sap què passarà. Per això, per responsabilitat, s’han de treballar mecanismes perquè 
l’any que ve el pressupost sigui possible. Son processos llargs i volen començar a treballar pel pressupost 
2015 i 2016. Aquests mecanismes passen per la venda de patrimoni per reduir càrrega financera. 
 
El Sr. Manuel Tienda agraeix que els hagin presentat el pressupost abans de que s’aprovi al Ple, tal com 
havien demanat. També agrairia que fos més desglossat.  
S’ha de vigilar quan es diu que no s’han tret serveis, ni equipaments... a costa de què no s’han tret? La 
pressió fiscal recau sobre el poble. 
També voldria que es vigilés tots els serveis de recaptació que es donen a la Diputació, perquè quan es 
fa, la Diputació només vol cobrar i pressiona al ciutadà i a més són un cost per l’ajuntament, es podria 
buscar altres mecanismes. 
Sobre el tema d’estalvi energètic demanen que se’ls avisi, per poder coordinar amb els barris si és 
convenient o no. 
També comenta que li arriben queixes de persones que no tenen comptes bancaris i no poden beneficiar-
se de cap bonificació en els impostos, o pagaments fraccionats.  
 
La Sra. Neus Lloveras diu que prenen nota de tot el que han comentat. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que si està en via executiva des de la Diputació és perquè és un 
procediment molt farregós i calen molts mitjans per gestionar-ho i es complex fer-ho des de l’ajuntament. 
 
La Sra. Neus Lloveras creu que organitzar aquest servei des  de l’ajuntament seria, econòmicament, més 
costós.  
 
El Sr. Luis Luengo pensa que la venda de patrimoni és una bona opció, igualment que el fet de 
municipalitzar. Està d’acord també, per molt que costa entendre el pressupost, en que s’hagi prioritzat la 
part social.  
Vol saber en què es gasten 2 milions d’euros a l’apartat d’esport. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que és un import que està a ingressos i també a despeses i que correspon a 
les quantitats que paguen les entitats per l’ús de les instal·lacions. 
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El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que és la despesa total en l’àmbit d’esports (personal, manteniment, 
beques, entitats...) 
 
La Sra. Neus Lloveras aclareix que dins d’aquest import hi ha la part de capítol IV que figura a ingressos i 
a despeses. 
 
El Sr. Luis Luengo també creu que ara seria el moment de començar a plantejar el PGU.  
 
La Sra. Neus Lloveras explica que està en marxa però que va molt lent.  
 
El Sr. Luis Luengo pregunta si no podrien aconseguir diners dels vaixells o iots, una mena d’IBI, dels que 
hi ha al port.  
 
La Sra. Neus Lloveras pren nota i miraran si hi ha alguna possibilitat, no ho veu fàcil, perquè és 
competència de Ports. 
 
El Sr. Josep Vivanco recorda que som una ciutat de 67.000 habitants i cap de comarca i que les 
administracions superiors això ho haurien de tenir en compte.  
 
El Sr. Alfredo Villa vol manifestar la seva preocupació per quan s’ha parlat de potenciar una zona 
concreta de la ciutat i demana que això no impliqui oblidar les altres.  
 
La Sra. Neus Lloveras entén el que està dient el Sr. Villa i vol aclarir que la inversió que es fa a la façana 
marítima no s’ha de considerar una inversió de barri sinó una inversió per Vilanova i la Geltrú. Una 
inversió que ha de portar, a banda d’una façana mes maca, és activitat econòmica i ocupació a la ciutat.  
A banda d’això cada setmana es visita un barri de la ciutat i es recullen les demanes dels ciutadans, 
juntament amb les que fan arribar les associacions de veïns, i amb aquestes demandes es fa una llista de 
possibles actuacions a fer, i es prioritzen.  
 
Sra. Dora diu que no  paguen tots igual, la zona de Ribes Roges és la que més paga i durant molts anys 
no s’ha fet cap actuació. 
 
El Sr. Luis Luengo aclareix que es fa inversió a la façana marítima, però que al barri de la marina no es fa 
inversió. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que actualment totes aquestes tasques de manteniment que abans es 
feien contractant empreses ara es fan amb mitjans propis i potser no s’arriba a tot arreu, per això s’intenta 
prioritzar.  
 
La Sra. Neus Lloveras agraeix l’assistència i la tasca dels presents i aixeca la sessió quan són les 21:40h. 
 
 


