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ACTA DE LA MESA DE GENT GRAN  
 
Data:  18 de novembre de 2014 
Hora d’inici: 11 h  
Hora final: 13 h 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella 
 
Assistents  
 
Pel que fa al consistori municipal: 

- Sra. Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa. 
- Sr. Joan Giribet de Sebastián, regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge 
- Sr. Miquel Angel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna 

 
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. Palmi Cobeta,  Associació Gent Gran L’Esplai de La Caixa 
3. Sr. Manel Martí, Associació Gent Gran L’Esplai de la Caixa 
4. Sr. August Rocafull i Calmet, Associació Gent Gran de l’Esplai La Caixa 
5. Sra. Maria Rosa Márquez, Associació Cal Pallissa 
6. Sr. Miquel Viladot, Associació Cal Pallissa 
7. Sra. Asun Serrano, Associació Cal Pallissa 
8. Sr. Anton Penna, Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
9. Sr. Josep Vivanco, Federació d’Associacions de Veïns 
10. Sra. Núria Servet, Compex 
11. Sra. M. Lluïsa Jiménez, Grup de Dones amb Memòria 
12. Sra. Nina Serrano, Consell Comarcal del Garraf 
13. Sr. Pere Fernández, Unió Jubilats UGT APG 
14. Sr. Joan Jiménez, Unió Jubilats UGT APG 
15. Sr. Manel Esteve, Unió Jubilats UGT APG 
16. Sr. Jaume Huguet, CCOO Jubilats 
17. Sr. Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania 
18. Sra. Griselda Castelló, Cap de Servei de Participació i Gent Gran 
19. Sra. Eugènia Piera, Comunicació 
20. Sr. Jordi Palacios, regidoria Participació i  Gent Gran 
21. Sra. Mercè Bruna, regidoria Participació i  Gent Gran 

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

1)    Aprovació de l’acta anterior. 
2)    Projecte carril – bici. 
3)    Taxes municipals 2015. 
4)    Actuacions de millora i de manteniment que es faran properament als barris. 
5)    Informació del 7è Congrés de Gent Gran de Catalunya. 
6)    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. 
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1. Aprovació de l’acta del consell del dia 27 de maig de 2014 
2. Projecte carril – bici 
El regidor Joan Giribet explica que Vilanova és una molt bona ciutat per anar amb bici tant pel clima com 
per la configuració del territori. Ara s’ha elaborat un Pla de la Bicicleta i s’han intentat recosir els carrils 
bici existents que no estaven comunicats i ara uneixen la part nord amb la part sud. Aquest projecte s’ha 
fet amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 101.000€. 
 

 
 
La Sra. M. Lluïsa Jiménez pensa que no caldria que les bicicletes circulessin per la Rambla. 
 
El Sr. Giribet explica que ara tenen alternatives per poder anar per altres circuits, però serà difícil que no 
la utilitzin. 
 
El Sr. Joan Giménez explica que va veure un atropellament causat per una bicicleta davant de l’escola el 
CIM  i creu que s’hauria de vigilar la circulació de les bicicletes en zones de vianants.  
 
El Sr. Giribet  diu que s’ha de trobar el punt de convivència entre bicicletes i vianants. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que no està d’acord en prohibir-ho tot i fa una forta aposta pel Pla i per la 
convivència. 
 
La Sra. Núria Servet pregunta per què no s’estableix un carril bici a la Rambla. 
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La Sra. Neus Lloveras diu que no es pot fer per motius de seguretat. 
El Sr. Josep Vivanco pregunta qui vigila que les  bicicletes compleixin la normativa: circulen per la nit 
sense llum... vol saber si algú ho sanciona i que hi hauria d’haver més vigilància, primer avisar i després 
sancionar. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que a la ciutat tenim el nombre d’efectius policials que tenim, que tenen 
indicacions de vigilar gossos i bicicletes però que potser no arriben a tot. Tot i així, en pren nota i 
demanarà a la policia local si ha arribat bé les indicacions del que cal fer. 
 
El Sr. Manel Esteve pensa que posar més policia no vol dir estar millor. Cal que la policia sàpiga el que 
ha de fer i primer informar i després sancionar. 
 
El Sr. Vicenç Feliu pregunta si no es podria fer una normativa que obligués a les persones que circulen 
en bicicleta a tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 
 
La Sra. Neus Lloveras pensa que tothom qui circula en bicicleta l’hauria de tenir. 
 
El Sr. Josep Ibars diu que la llei no obliga a tenir aquesta assegurança per circular en bicicleta.  
 
La Sra. Nina Serrano comenta que, en ocasions, l’assegurança de la llar, cobreix la responsabilitat civil 
de la persona. 
 
3) Taxes municipals 2015. 
 

El Sr. Miquel Angel Gargallo presenta les mesures que afecten a les Taxes municipals 2015 

Ordenances fiscalsOrdenances fiscals
per al 2015per al 2015

Mesures de caràcter social
en les ordenances fiscals

per al 2015

1. Congelació general dels imports

� Excepció 1:

- Rebut de l’Aigua: augment del 3,5%

per cobrir l’augment imposat per l’ATLL del
4,75%. La diferència percentual l’assumeix
l’Ajuntament de VNG.

1. Congelació general dels imports

� Excepció 2: 

- Augment gradual del topall de l’IBI. Això suposa 
un increment de l’1’5%, per afrontar la rebaixa 
de recaptació pels nous valors dels terrenys 
urbanitzables i atendre els compromisos laborals 
amb la plantilla municipal. 

* Es manté la tarifació social de l’IBI en les 
rendes baixes. 
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2. Mesura per augmentar el parc 
d’habitatges de lloguer social

� Bonificacions del 50% de l’IBI en els 
habitatges cedits a la bossa de lloguer 
social. 

Noves mesures de 
dinamització

de l’activitat i l’ocupació

1. Per a la creació d’activitat comercial: 
vacances fiscals

100% el primer anyTaxa per recollida 
d’escombraries 
industrial

Noves activitats de 
comerç al detall 
creades en l’eix de 
c. de la Llibertat, c. 
dels Caputxins i pl. 
de les Cols*

100% Intervenció integral 
de l’Administració
municipal en 
activitats i 
instal·lacions

BENEFICIARIS BONIFICACIÓIMPOST/TAXA

*S’afegeixen a les activitats de nova creació a les zones 

de Nucli Antic, sector Marina i Eixample de Mar.

2. Per a la creació de llocs de treball:

Empreses que 
hagin generat 
ocupació indefinida 
l’any 2014

Flexible entre 10-
50% 

Taxa per recollida 
d’escombraries 
industrial

Noves inversions 
que hagin generat 
ocupació indefinida 
l’any 2014

Flexible entre 10-
50% 

Impost d’Activitats 
Econòmiques

BENEFICIARIS BONIFICACIÓIMPOST/TAXA

3. Per a activitats del sector agrícola:

Explotacions 
agrícoles 
ecològiques

35% Impost sobre Béns 
Immobles

BENEFICIARIS BONIFICACIÓIMPOST/TAXA

Mesures que es mantenen

Mesures que es mantenen

� Tarifació social a les escoles municipals

� Bonificacions aplicables a les unitats 
familiars 

� taxa de l’aigua, escombraries... Vilanova i la Geltrú
18 de novembre de 2014

 
 
 
El Sr. Manel Esteve pregunta si l’adaptació de l’IBI es farà automàticament quan es faci la revisió a la 
baixa dels valors cadastrals. 
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La Sra. Neus Lloveras diu que s’ha demanat una nova valoració cadastral perquè la llei permet fer-ho 
cada 10 anys. L’any que ve es farà. 
 
 
4)    Actuacions de millora i de manteniment que es faran properament als barris. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que en aquesta legislatura no s’han pogut fer inversions per la 
impossibilitat d’endeutar-se més i per l’aposta del govern cap a les polítiques d’atenció social i 
dinamització local.  Tampoc no s’han pogut destinar gaires diners al manteniment de la ciutat. Ara han 
rebut subvencions per import de 900.000 € que es dedicaran al manteniment de les necessitats més 
urgents de la ciutat. Per elaborar la llista de prioritats s’han tingut en compte les necessitats que han 
manifestat des de les associacions de veïns i també les que han sorgit arrel de les trobades setmanals 
als barris. Properament començaran aquests treballs. 
 
El Sr. Manel Esteve està en desacord amb els terrenys que estan en mal estat i ningú no arregla. Pensa 
que ho ha de fer l’ajuntament i, posteriorment, passar el càrrec del cost al propietari del solar. 
 
El Sr. Joan Giribet explica que l’ajuntament actua i parla amb el propietari. En el cas concret al que es 
refereix el Sr. Esteve hi ha dificultats per contactar amb la propietat perquè és un banc i ha canviat de 
propietari en diverses ocasions. L’ajuntament només pot actuar quan està clar qui és el propietari. 
 
La Sra. Neus Lloveras també comenta que, malauradament, aquests tràmits són molt lents. 
 
La Sra. Núria Servet demana si es pot il·luminar més el parc de sociabilització de gossos que hi ha a 
baix a mar.  
 
També demanen si es pot posar algun banc. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que ja està previst el tema de la il·luminació i posar-hi una font d’aigua. 
Pel que fa al banc, comenta que és fàcil. 
 
La Sra. M. Lluïsa Gimenez també vol saber com està el tema de la substitució dels bancs de la Rambla. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que ho preguntarem a Serveis Viaris i donarem una resposta. 
 
El Sr. Josep Vivanco es queixa de la poca inversió que fa la Generalitat de Catalunya a la nostra ciutat. 
Tampoc no fan inversió l’ACA o Ports. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que els 3 o 4 milions d’inversió que s’han fet a la ciutat són de projectes 
que l’ajuntament ha demanat. A banda, la Generalitat ha fet una inversió amb l’ampliació de l’escola St 
Jordi i Ports tenia prevista la inversió de la plaça del Port que finalment no es va poder tirar endavant.  
 
El Sr. Josep Vivanco també vol saber quina previsió d’inversió hi ha pel 2015. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que el pressupost encara no està enllestit. 
 
El Sr. Joan Jiménez comenta que el paviment de l’avinguda Vilafranca, des de l’Institut Joaquim Mir fins 
al Centre Cívic està molt malmès. 
 
La Sra. Neus Lloveras comenta que, si realment està detectat com un punt que representa un perill i 
s’ha prioritzat l’arranjament, estarà a la llista de prioritats a reparar en les properes actuacions. 
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El Sr. Vicenç Feliu vol saber qui controla el temps que dediquen els operaris en les reparacions al carrer.  
Ell mateix ha comprovat que, per canviar 10 metres de rajoles poden arribar a trigar una setmana i mitja, 
i no sap si això incrementa el cost per l’ajuntament. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que algunes feines de manteniment s’han fet a través de Plans 
d’Ocupació, que, a vegades, no és personal molt qualificat per una feina concreta però que tenen 
situacions socials precàries.  
 
El Sr. Joan Giribet comenta que les tasques que es faran properament s’encarreguen a empreses. 
 
La Sra. Núria Servet proposa que algun Pla d’Ocupació s’encarregués de reparar pisos de gent gran i 
que l’ajuntament assumís el material. 
 
El Sr. Joan Giribet explica que s’estan buscant alternatives per intentar portar pisos a lloguer social i que 
l’ajuntament sigui el responsable de les obres d’adequació. Però la llei és molt exigent i s’ha d’estudiar 
bé. 
 
5)    Informació del 7è Congrés de Gent Gran de Catalunya. 
La Sra. Nina Serrano exposa que el dia 8 es va fer el 7è Congrés de Gent Gran de Catalunya i que a la 
comarca del Garraf ens corresponen 5 representants més el president.  Les jornades van ser molt 
participatives i es van presentar unes 1000 esmenes. Properament es vol fer la presentació de les 
conclusions. Seria interessant poder tractar tots els temes de la ponència que ens afecten i anima a 
participar i convida als assistents a les sessions que s’organitzaran. 
 
La Sra. Neus Lloveras comenta que des del departament de Participació i Gent Gran de l’ajuntament es 
donaran totes les facilitats per vehicular aquestes sessions. 
 
6) Precs i preguntes 
 
El Sr. Pere Fernández es presenta com a delegat del Consell de Gent Gran de la comarca. Explica que 
abans del Consell van anar a totes les poblacions de la comarca per explicar el que volien fer i ara volen 
tornar per explicar les conclusions. 
 
La Sra. Núria Servet demana si seria possible instal·lar ordinadors al Casal Municipal de la Gent Gran. 
 
També vol saber si l’Orfeó Vilanoví és de propietat municipal o si rep alguna subvenció de l’ajuntament, 
perquè està en molt mal estat. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que és propietat del Bisbat i que no li consta que l’ajuntament doni cap 
subvenció. 
 
El Sr. Joan Giribet diu que es va fer una intervenció en el PINA. 
 
La Sra. Núria Servet també demana com és que a l’entrada de la Casa Olivella, on hi ha retrat de 
il·lustres vilanovins, no hi ha cap dona. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que desconeix el motiu. Això mateix passava al Saló de Plens i ja ho va 
arreglar. 
 
Quan són les 13 h la Sra. Neus Lloveras aixeca la sessió. 


