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ACTA DE LA MESA DE GENT GRAN  
 
Data:  8 d’abril de 2015 
Hora d’inici: 11 h  
Hora final: 12.45 h 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella 
 
Assistents  
 
Pel que fa al consistori municipal: 

- Sra. Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa. 
- Sra. Gloria Garcia Prieto, regidora de Serveis Viaris i Mobilitat 
- Sr. Joan Giribet de Sebastián, regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge 
- Sr. Miquel Angel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna 
- Sra. Blanca Albà Pujol, regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Esports 

 
Representants de les Entitats de Gent Gran més representatives de la ciutat convocades: 
 
1. Sra. Antònia Tamayo, Amics de la Gent Gran de Vilanova i la Geltrú  
2. Sra. Núria Servet, Amics de la Gent Gran de Vilanova i la Geltrú  
3. Sra. M. Rosa Marquez, Associació Cal Pallissa 
4. Sra. Palmi Cobeta,  Associació Gent Gran L’Esplai de La Caixa 
5. Sr. Manel Martí, Associació Gent Gran L’Esplai de la Caixa 
6. Sr. August Rocafull, Gent Gran L’Esplai de la Caixa 
7. Sr. Anton Penna, Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
8. Sr. Santiago Puig, Coral l’Albada Can Pahissa 
9. Sr. Narcís Muela, Coral l’Albada Can Pahissa 
10. Sr. Josep Vivanco, Federació d’Associacions de Veïns 
11. Sra. M. Lluïsa Jiménez, Grup de Dones amb Memòria 
12. Sr. Christian Jousseaume, CCOO Jubilats 
13. Sra. Griselda Castelló, Cap de Servei de Participació i Gent Gran 
14. Sra. Blanca Cuatrecasas, Comunicació 
15. Sra. Blanca Vilarnau, Protecció Civil 
16. Sr. Pedro Martín, Protecció Civil 
17. Sr. Jordi Palacios, regidoria Participació i  Gent Gran 
18. Sra. Mercè Bruna, regidoria Participació i  Gent Gran 
 
Excusa l’assistència el sr. Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania 

 
 
Punts de l’ordre del dia : 
 
L’ordre del dia previst és el següent:  
 

1. Aprovació de l’acta del consell del dia 18 de novembre de 2014 
2. Grafits a la ciutat 
3. Desfibriladors 
4. Edificis en contrucció  no acabats i edifici que es manté de l’antiga fàbrica Pirelli. 
5. Plaça del Port. Procés participatiu. 
6. Situació del parc residencial per a gent gran. 
7. Economat social i menjador social de Can Pahissa. 
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8. Pressupost municipal 
9. Precs i preguntes 

 
L’acaldessa, Sra. Neus Lloveras, saluda a totes les persones representants de les entitats i associacions 
relacionades amb la Gent Gran de la ciutat. 
 
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 18 de novembre de 2014 
S’aprova l’acta. 
 
2. Grafits a la ciutat 
 
La Sra. Gloria Garcia explica que l’ajuntament no té obligació d’oferir aquest servei però que l’empresa 
de neteja té un servei de neteja de grafits. Es prioritzen les pintades ofensives i en edificis patrimonials o 
públics. Tot i així, insisteix en que el problema és el creixent incivisme. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que si ho volguessin tenir tot bé s’haurien de destinar molts més recursos i 
això seria injust. Es va fer una Ordenança de Convivència que ja s’està aplicant però caldria més 
recursos sancionadors. El mes que ve s’afegiran a la plantilla municipal 4 policies per fer complir 
aquesta ordenança. 
 
El Sr. Josep Vivanco pregunta si hi ha cartelleres per publicitat. 
 
La Sra. Gloria Garcia diu que sí. 
 
El Sr. Josep Vivanco demana que caldria fer-ne un bon ús perquè ell ha vist propaganda d’un partit 
polític enganxada als contenidors. 
 
La Sra. Gloria Garcia explica que si en els cartells hi consta un organitzador es pot denunciar. 
 
El Sr. Narcís Muela demana si s’ha pensat en imposar sancions de prestacions de serveis. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que moltes de les sancions són de serveis a la comunitat. 
 

6. Situació del parc residencial per a gent gran 
 
La Sra. Blanca Albà explica que a la ciutat hi ha dos tipus de residències: 

• Les públiques, unes propietat de la Generalitat i altres de propietat concertada que 
són la Casa d’Ampara i la Plataforma i amb 142 places. 

• Les privades, que poden ser totalment privades o de prestació econòmica vinculada 
amb 106 places. 

 
Per poder accedir a les places concertades cal una valoració dels serveis socials. Les demandes de 
grau 2 o 3 tenen plaça si hi ha disponibilitat.  
 
El sr. Christian Jousseaume, demana què fa l’ajuntament en aquest sentit. 
 
La Sra. Blanca Albà explica que l’equipament de la Plataforma és municipal. Potser cal una mica més 
d’informació del que ha dit la Blanca  
 

7. Economat social i menjador social de Can Pahissa. 
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La Sra. Blanca Albà explica que l’economat social és un banc d’aliments. Fins ara a la ciutat hi havia 
dues entitats (Creu Roja i Caritas) que feien aquesta funció i funcionava bé abans de l’augment de la 
demanda arran de la crisi. 
L’economat, situat a l’antic economat del Pirelli, el gestiona Caritas i Serveis Socials. Es fa una valoració 
a les famílies que ho necessiten i segons el nombre de membres de la unitat familiar tenen uns punts 
que poden bescanviar per aliments a l’economat. Les famílies són ateses per una persona que els 
orienta en les seves compres. A més també hi ha una persona destinada únicament a buscar complicitat 
amb empreses col·laboradores. Com a novetat, a l’economat també es disposa de productes frescos. 
Properament hi haurà servei de roba i de cessió de material per nadons. 
 
Pel que fa al menjador social de Can Pahissa es deriven persones des de Serveis Socials però també 
està obert a la ciutadania. Hi ha un servei de transport per les persones amb mobilitat reduïda. 
 
El sr. Christian Jousseaume diu que va llegir a la premsa que l’economat l’utilitzen 1400 famílies. També 
vol saber quin percentatge d’usuaris són persones grans.  
 
La Sra. Blanca Albà diu que són unes 900 al cap de l’any, però que és fluctuant. Quan es parlava de la 
xifra de 1.400 es referien a persones. 
Pel que fa al percentatge de gent gran diu que no disposa d’aquesta dada en aquest moment però que 
el percentatge més elevat és de famílies amb nens.  
 

3. Desfibril·ladors 
 
La Sra. Blanca Vilarnau i el Sr. Pedro Martín, tècnics de Protecció Civil de l’ajuntament, expliquen que 
l’ajuntament no té obligació de disposar dels desfibril·ladors i que la normativa actual encara és més 
laxa. L’any 2009 es van començar a instal·lar per sensibilització, no per obligació. Se’n van instal·lar al 
Mercat Municipal o a l’edifici de l’ajuntament de la plaça de la Vila 
La normativa actual estipula que s’han d’instal·lar en centres residencials amb gent gran o amb 
discapacitat a partir de 100 persones o si no a partir de 2000 persones, com seria el cas de Compex o  
Can Pahissa. Com que no es dóna aquesta circumstància no és obligatori tenir-ho.  
 
El Sr. Josep Vivanco pregunta quin cost té aquesta instal·lació. 
 
La Sra. Blanca Vilarnau diu que el cost és de uns 3.000€ (més el seu manteniment i la formació que s’ha 
de donar a les persones que estan a l’equipament). En el cas dels desfibril·ladors que estan a la via 
pública, com que han de comptar amb elements de protecció, el preu pot ser d’uns 6.000€.  
També explica que govern i sindicats han arribat a un acord per instal·lar-ne 2 cada any a diferents 
equipaments.  
 
El Sr. Josep Vivanco demana si es té algun estudi d’emergències. 
 
La Sra. Blanca Vilarnau diu que s’ha fet aquest estudi i que les prioritats són els llocs on es fa activitat 
física. 
 

4. Edificis en construcció  no acabats i edifici que es manté de l’antiga fàbrica Pirelli. 
El Sr. Joan Giribet explica que estan interessats en que els edificis no acabats no estiguin així per la 
mala imatge que representa a la ciutat. El parc més important està a la banda de mar però el problema 
és que són de propietat de bancs que han anat canviant la titularitat i són incapaços de localitzar als 
propietaris. És un tema molt complex. Pensen que s’ha de fer alguna cosa com per exemple amenaçar 
amb caducar les llicències, el que obligaria als propietaris a redactar novament el projecte i potser amb 
aquesta mesura preferirien acabar ni que fos la façana exterior. El problema està en que potser 
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l’ajuntament hauria de retornar una part de la llicència i en la situació en que es troba la tresoreria 
municipal tampoc no seria fàcil.  
Pel que fa a l’edifici de les calderes de Pirelli el preu de reforma és car (només retirar les calderes té un 
cost d’entre 300 i 400.000€) 
La forma en que podria funcionar és trobant aliances amb empreses privades interessades en 
l’equipament. Destinar-ho a ús municipal és inviable en aquests moments. 
 
El Sr. Josep Vivanco pregunta per la possibilitat d’enderrocar-lo. 
 
El Sr. Joan Giribet diu que també s’ha estudiat però que el cost continua sent molt elevat.  
 
El Sr. Josep Vivanco també vol saber si es disposa d’un cens de les construccions abandonades. 
 
El Sr. Joan Giribet diu que sí que es té aquest cens però que el 80% està a la part de mar. 
 
El Sr. Josep Vivanco pensa que a la rambla St Jordi també n’hi ha molts. 
 
El Sr. Joan Giribet explica que sí però que hi ha algun promotor que està interessat en acabar alguna de 
les obres.  
 
El sr. Christian Jousseaume demana si aquests edificis paguen IBI 
 
El Sr. Joan Giribet diu que sí que paguen IBI, al no estar l’obra finalitzada, paguen com a terreny. 
 
 
5. Plaça del Port. Procés participatiu 
 
El Sr. Joan Giribet explica que es va fer un concurs d’idees que recull la reforma de tot el passeig. Ara hi 
ha una proposta que s’ha de ratificar al proper Ple. Com a primera fase es començarà per la plaça del 
port perquè hi ha una subvenció i després s’aniran fent les diferents fases.  
Les línies bàsiques del projecte guanyador del concurs estableix un passeig ampli per les persones, 
menys espai per la circulació de vehicles i un aparcament soterrat. També explica que aquest projecte 
segueix molt la línea del Pla Especial del Port. 
 
El Sr. Narcís Muela pregunta si s’ha perdut la subvenció de Ports. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que s’ha prorrogat pel 2015. 
 
La Sra. M. Lluïsa Jiménez demana si l’aparcament soterrat serà tot el passeig Marítim. 
 
El Sr. Joan Giribet explica que inicialment està projectat sota la plaça de les Xarxes per uns 500 vehicles 
però que això s’haurà de detallar. 
 

8. Pressupost municipal 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica la següent presentació. 
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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

 

� 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

�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

 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que en 4 anys s’han equilibrat els pressupostos però que seguim amb 
problemes de tresoreria. Esperen que presentant el tancament de l’any 2014 als bancs els puguin 
facilitar pòlisses que millorin aquesta situació. 
 
El Sr. Narcís Muela pregunta per què no es bonifica l’establiment comercial a la plaça Mediterrànea. 
 
La Sra. Neus Lloveras comenta que ja es bonificava. 
 
El Sr. Christian Jousseaume diu que ha vist que es publica el catàleg de serveis i vol saber com es pot 
tenir accés. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo diu que es publicarà a la web municipal. 
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El Sr. Josep Vivanco diu que a la Mesa del mes de març van parlar sobre el Consell de Salut i no s’ha 
sabut res més.  
 
La Sra. Neus Lloveras pensa que el regidor F. Xavier Sanchez ja ho va explicar. En tot cas, si no 
existeix i es creu necessari es mirarà de crear però com a fòrum obert. Ho plantejarà al Consell Rector 
del Consorci de Serveis a les Persones. 
 
Quan són les 12.45 h la Sra. Neus Lloveras aixeca la sessió. 


