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ESBORRANY DE L’ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS  

 

Núm. 1/2011 

Data : 26 de gener de 2011 

Horari: de 20 a 20.35 h  

Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament  

 

Assistents: 

 

Representants de les Associacions de Veïns 

Sr. Enrique Chico -  AV Armanyà 

Sr. Joan Cendra – AV del Barri de Mar 

Sra. Dolors Ortuño – AV del Barri de Mar 

Sr. Octavi Lorente- AV Casernes 

Sr. Eduard Bravo -AV Fondo de Somella  

Sra. Luisa Martín - AV de la Collada Els Sis Camins 

Sra. Pilar Garcia – AV de la Collada Els Sis Camins 

Sr. Alfons Pérez – AV Aragai 

Sr. Josep A. Vivanco  – AV Molí de Vent 

Sr. Isidre López – AV la Sardana 

Sr. Pablo Sáez – AV Prat de Vilanova 

Sr. Juan Contreras – AV St Joan 

Sr. José Antonio López – AV St Joan 

Sr. Alfredo Villa – AV del Tacó 

Sr. Ricardo Martín – AV del Tacó 

Sr. Jaume Casanovas – AVP Ribes Roges 

Sra. Dora – AVP Ribes Roges 

Sr. Luis Sanz – AV Can Xicarró 

Sr. Rufino Juanas – AV Can Xicarró 
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Representants del Govern 

Sr. Joan Ignasi Elena  - Alcalde 

Sra. Iolanda Sánchez- Primera tinent d’alcalde i regidora de Governança, Participació, Medi Ambient, 

Cooperació i Solidaritat. 

Sr. Joan Martorell - Regidor d’Urbanisme i Planejament 

Sr. Xavier Oller . Regidor de Projectes Urbans, Paisatge i Habitatge 

Sr. Xavier Carbonell – Regidor de Mobilitat 

Sr. Josep Ibars – Regidor de CIU 

Sra. Neus Lloveras – Regidora de CIU 

 

Tècnics municipals 

Sra. Griselda Castelló – Cap de Servei de Participació i Cooperació 

Sra. Núria Blanes – Departament de Comunicació 

Sra. Susana Sanahujes – Coordinadora de l’Àrea d’Alcaldia 

Sra. Mercè Bruna – departament de Participació 

 

S’han excusat d’assistir-hi: 

Sr. Albert Sanabra - Regidor d’Hisenda, Règim Intern i Seguretat Ciutadana 

Sr. Josep Tomàs Álvaro, regidor de Desenvolupament Local, Societat de la Informació, Promoció 

Ciutat, Joventut, Llengües i Agermanaments.   

Sr. Juan Luis Ruiz – Regidor de Serveis Viaris 

Sr. Oscar Carretero – Regidor del PP 

Sra. Ariadna Llorens – Regidora de CIU 

Sra. Gloria Garcia – Regidora de CIU 

Sr. Luis Sanz – AV Can Xicarró 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta del consell del dia 28 octubre de 2010 

2. Proposta pressupost 2011 

3. Precs i preguntes 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Regidoria de Participació 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

Sr. Joan Ignasi Elena:  Bona tarda. Bona tarda, repeteixo bona tarda. Bona tarda. Comencen la 

sessió del Consell Municipal d'Associacions de Veïns. Avui hi ha alguna comissió informativa i per 

això hi ha alguns regidors que no hi són i s’aniran incorporant d’aquí a una estona. 

El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta, i com que la vam enviar dilluns, oi Griselda? 

hi ha hagut un parell d’esmenes, una formulada pel sr. Carles Andreu que en un punt on es deia:  

“Com altres vegades he dit, necessitem sempre, si pot ser, tenir els papers uns dies abans per poder-

los estudiar i amb més coneixement de causa poder plantejar les nostres preguntes. Ho estic repetint 

a cada consell” 

I continua, afegeix, bueno afegeix, diu que, l’afirmació exacta que va fer és:   

“Hola, bona tarda. Jo no vull fer cap referència explícita a aquesta ordenança que molt bé ens acabeu 

d’explicar, però com altres vedades ja he dit”  

i continua, i afegim:  

“Ho estic repetint en cada consell municipal i jo ja no sé què pensar, si és menyspreu o si és 

negligència, o una decidida voluntat política de no fer-nos arribar els papers abans dels consells. És 

clar, a mi em sembla molt bé això, però espero tenir la informació que ja heu dit que està penjada a la 

web.”.  

I després hi ha una altra esmena per part del Sr. Eduard de baix a mar, de Ribes Roges diu: 

“El meu barri, que és Ribes Roges......”  

i demana començar incorporant:   

“Jo estic molt d’acord amb el que diu el Sr. Carles Andreu, “ 

i continua. 

Si hi ha més esmenes, a part d’aquestes dues? Donaríem l’acta per aprovada i passem al següent 

punt de l’ordre del dia que és l’explicació del pressupost.  

El dia.... dilluns, em diu la Griselda,  va enviar-se el text del pressupost municipal. Bàsicament el 

pressupost ordinari, que és un pressupost que, evidentment és, en tot cas afirmo, és un pressupost 

de contenció, és un pressupost que s’emmarca en un context de recessió econòmica i de disminució 

dels recursos dels quals disposen els ajuntaments i totes les administracions públiques. És un 

pressupost també, i explicaré una miqueta el context general dels nostres ingressos i despeses al 

final de la meva intervenció, que confio que sigui breu perquè pugui haver, bueno sempre pot haver, 

però vull dir que pugui haver el diàleg i les intervencions de la mirada que hagueu volgut fer del 

pressupost municipal. És un pressupost que s’emmarca, com deia, en un context que és el del final 

d’un mandat municipal i en conseqüència, és un pressupost que, des del nostre punt de vista del 

govern municipal, té aquesta vocació de consolidar l’acció de govern feta durant tot aquest temps. 
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D’entrada, acabar alguns equipaments municipals que estan tirats endavant i que en aquests 

moments no estan finalitzats, el cas de l’auditori o les obres del cobriment de la Pastera, o la 

consolidació d’alguns programes municipals que hem tirant endavant i que en aquests moments 

s’estan consolidant. És un pressupost, per tant, coherent amb la feina feta i amb les prioritats que 

s’han desenvolupat aquests anys de gestió municipal, com difícilment pot ser d’una altra manera en 

un pressupost que és de final d’un mandat. Per tant, des d’un punt de vista dels equipaments, dels 

programes i de les prioritats municipals que han estat bàsicament 3: un és la que fa referència a la 

consolidació de l’espai públic de la ciutat, no només del centre sinó també del conjunt de barris de la 

ciutat, és a dir una potent inversió pública, que després això també té coherència amb el que després 

explicaré en relació a com hem abordat, des de l’ajuntament i amb les mesures que tenim, la crisi i la 

situació de crisi econòmica, i per altra banda la consolidació dels servies públics de l’ajuntament, dels 

serveis públics i de l’espai públic, l’educació, els temes de salut, de dependència i també els serveis 

públics que són de competència obligatòria municipal, tot el que fa referència al manteniment de 

l’espai públic, dels equipaments públics, de la jardineria, de la neteja, del manteniment de la ciutat. 

Per tant, un pressupost que té aquesta vocació de consolidar serveis públics molt adreçats als temes 

d’educació i salut i serveis socials. En aquest sentit hi ha hagut un creixement, durant aquest mandat, 

molt notable en les partides destinades a educació, salut, treball, serveis socials perquè considerem 

que han de ser, i han estat, la prioritat en el moment de crisi econòmica en el que estem de manera 

molt especial. També la consolidació, i aquesta és una transparència que està més endavant, de tot 

el que és espai públic, en concret, tota la dotació de serveis públics de la ciutat: la jardineria, el 

manteniment de l’espai públic, la neteja i recollida, han sigut tots ells serveis que han crescut d’una 

forma molt notable, i més tenint en compte la conjuntura econòmica en la que ens movem, és a dir de 

dificultat, fins i tot en algun moment de mantenir els mateixos servies que es feien, s’ha fet en alguns 

casos l’esforç de multiplicar-los, d’augmentar-los, fer-los créixer, i en concret tot el que fa referència al 

manteniment de la ciutat des d’una visió àmplia del que és el manteniment de la ciutat, és a dir el 

contracte manteniment de la ciutat, el contracte de jardineria, el contracte de recollida i de neteja de la 

ciutat, i per altra banda tot el que fa referència als serveis públics, als serveis públics d’educació, 

salut, treball, paperera, dependències... amb la creació d’alguns espais com per exemple la 

Plataforma que després en parlarem. És, per tant, una època en la que s’ha fet un esforç extraordinari 

d’inversió pública per crear aquests equipaments públics, per crear aquesta inversió publica, per crear 

aquest espai públic. El que s’ha fet és una aposta molt notable per la inversió pública i en aquest 

sentit volíem fer un repàs en el que ha estat la inversió en aquets darrers 4 anys que pensem que ha 

estat molt i molt notable. Gairebé 90 milions d’euros d’inversió. Estem parlant de xifres que 
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multipliquen per 4 les inversions que es feien en altres períodes, per 3, hi ha com una fixació de que 

això ha estat com a conseqüència del famós Pla de l’Estat, del que en diuen comunment, el Pla 

Zapatero, i això no és ben bé així. És evident que aquestes contribucions han ajudat molt a que hi 

hagi inversió publica a  la ciutat, però d’aquests 90 milions d’euros només 18 són d’aquest Pla, només 

un 20 %, no arriba a un 20%, de les inversions fetes han estat fetes com a conseqüència d’aquest 

Pla, la resta de les inversions han estat sufragades, o bé aconseguides, amb recurs d’altres 

administracions, molt especialment la Generalitat que és qui té competències per atorgar-nos 

subvencions per, en fi , sobre serveis municipals o de les pròpies aportacions, pròpies finances 

municipals. Inversió que s’han centrat molt especialment en el barri de mar, en el nucli antic però 

també en el conjunt de barris de la ciutat perquè considerem que la inversió generalitzada al conjunt 

de la ciutat és imprescindible, no focalitzar les inversions només en un lloc o en un altre sinó garantir 

la inversió arreu de la ciutat. Per tant, un període en que s’ha produït sobretot, i repeteixo, una 

inversió molt notable al conjunt de la ciutat, la potenciació de serveis públics que considerem bàsics 

que són: educació, salut, treball, serveis socials, dependència de forma molt notable i també tots 

aquells que fan referència a creació d’apostes de futur per la ciutat. Perquè moltes d’aquests coses 

que nosaltres afirmem que són de consolidació i de millora de l’espai públic, com és per exemple la 

peatonalització del nucli antic o la reurbanització dels carrers del centre de la ciutat, tenen una 

primera derivada que és la millora de la qualitat de l’espai públic, però en tenen una altra que és un 

element de promoció de la ciutat, de promoció de l’activitat econòmica de la ciutat, en la mesura que 

tu tens el centre de la ciutat activat, reurbanitzat, en millors condicions que permet el passeig tranquil, 

el passeig amable, el comerç de proximitat és també apostar clarament pel comerç de la ciutat. I 

afirmem, nosaltres creiem que aquesta aposta per la reurbanització del centre de la ciutat ha activat 

positivament el comerç de la nostra ciutat, malgrat la situació de dificultat econòmica en la que estem. 

Per altra banda, també les apostes per la inversió al barri de mar, per la inversió al nucli antic creiem 

que és una aposta clara per la promoció exterior, per la promoció turística de Vilanova i la Geltrú. En 

aquest sentit, les inversions no només tenen una focalització, en tenen més d’una. En tenen una que 

és la millora concreta, però en té altres que són conseqüència d’aquestes inversions. En aquest 

sentit, el pressupost que presentem, té la continuïtat fonamentalment de totes aquestes apostes i  

prioritats que hi ha hagut. El manteniment que ens ha costat molt i molt en aquest pressupost de 

recursos destinats a l’espai públic, al manteniment, manteniment dels preus dels valors i dels 

recursos destinats als contractes de jardineria, els contractes de neteja, els contractes de 

manteniment per mantenir aquesta aposta que s’ha fet en aquests darrers anys. El manteniment de 

tots els programes i tots els recursos destinats als projectes relacionats amb l’IMET, els programes 
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que allà es desenvolupen, els programes d’educació i de formació ocupacional que allà es fan, i per 

altra banda tot el món relacionat amb aspectes socio-sanitaris amb l’impuls i la consolidació, aquest 

any ja definitiva, del centre de les dependències de la residència i del nou centre d’atenció primària de 

Baix a Mar i dels serveis que hi ha al voltat de tot això.  Aquestes són les prioritats d’aquest 

pressupost municipal, un pressupost municipal que com deia està en un context de crisi 

indiscutiblement, em sembla que això no cal ni que ho repetim, i en aquest sentit per part de 

l’ajuntament el que s’ha volgut és apostar en 3 direccions, això ho hem dit des del primer dia, des de 

mitjans de 2008 que vam començar a notar els primers efectes de la crisi econòmica en tres 

direccions, amb la modèstia d’una administració que davant d’una crisi tan, no sé com definir-la, tan 

brutal que està patint no només Vilanova sinó tota la nostra societat, les apostes que des de 

l’ajuntament es pot fer tenen la modèstia que tenen i els resultats que tenen. Per una banda, el que 

hem dit, la contenció de la despesa corrent i aquí és on volia explicar una miqueta també per què té 

importància a vegades que hi hagi un creixement ni que sigui petit d’ alguna de les partides en relació 

al context general del pressupost municipal. Mireu, l’ajuntament de Vilanova ingressava 4,5 milions en 

impostos d’obres i ingressava 14 milions d’euros amb aportacions de l’Estat. En aquests moments, si 

l’evolució per part de l’Estat hagués estat única i exclusivament  l’IPC, és a dir el manteniment dels 

mateixos recursos que teníem amb un increment de l’IPC, i haguéssim tingut una davallada dels 4,5 

milions a 2,5 milions dels ingressos originats pels impostos d’obres, i haguéssim incrementat les 

taxes el 2% els dos últims anys, relativament baix en un context de normalitat, l’ajuntament de 

Vilanova té un pressupost de 62 milions d’euros avui el tindria de 69. Ho dic per fer una idea del que 

ha suposat de reducció extraordinària de la despesa corrent de l’ajuntament la situació de crisi ,que 

és la nostra obligació, però també la nostra obligació és explicar en quin context estem. Això explica 

algunes de les decisions que es prenen de reducció d’algunes de les regidories o d’algunes de les 

polítiques que es tiren endavant des de l’ajuntament. Estem parlant d’una reducció notabilíssima del 

pressupost municipal per una banda, i insisteixo, en un context en el que l’IVA que ha pujat el 2% 

puja pràcticament el 2% en totes les partides del pressupost municipal, excepte la de personal, en els 

grans contractes de jardineria, de neteja, etc els increments dels convenis col·lectius com no potser 

duna altra manera repercuteixen directament a les finances municipals. És  a dir que per a nosaltres 

com a administració els costos també han pujat, per tothom, però per l’ajuntament també han pujat 

els costos. en aquest sentit, vull posar el context del que suposa aquesta reducció que ha fet les 

finances municipals en aquests darrers anys per mantenir el cap II en uns nivells aproximats al que 

teníem ara fa 3 anys. Per altra banda, una estat la reducció de la despesa publica, l’altra ha estat 

l’increment de la inversió publica. Ja ho he explicat. Des del nostre punt de vista la inversió pública té 
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dues connotacions, una es la generació d’equipaments, penso que aquest any s’han generat molts, la 

generació de reformes i millores de l’espai públic que em penso que s’han fet, i moltes, però també 

les conseqüències que això té. Per una banda, com deia, de cohesió territorial de la ciutat de garantir 

que Vilanova sigui Vilanova a tot arreu, amb les mancances que hi ha a tot arreu, però que hi hagi 

inversió a tot arreu. Per altra banda, la cohesió social, és a dir el manteniment dels serveis públics 

essencials, aquesta és una altra dimensió que té també la inversió pública i en aquest sentit, l’aposta 

per fer un centre d’atenció primària i arriscar recursos l’ajuntament per tirar-lo endavant, o tantes 

altres inversions, o la residència del costat de l’hospital és una aposta pels serveis públics, però tota 

aquesta aposta per la inversió publica no només té aquestes dues conseqüències sinó que també 

des del punt de vista del moment de crisi en el que estem ha servit per generar activitat econòmica i 

això, des del nostre punt de vista, també té una importància cabdal. Reducció de despesa corrent, 

aposta per la inversió publica, i una tercera que és la millora, la major dotació dels serveis socials, 

dels temes d’educació, dels temes de treball, dels temes d’orientació en el treball, en definitiva tot allò 

que s’ha derivat com a conseqüència de la crisi econòmica i de la situació que han patit les famílies. 

Aquí hi ha uns quants exemples del que han estat els increments per part del consistori de tota la 

despesa vinculada a serveis socials, ajut a les famílies, estem parlant d’increments molt notables, 

malauradament. Malauradament no perquè hagin afectat directament  a les finances municipals, 

naturalment que també, sinó que, i de forma molt especial, perquè duplicar o triplicar tots aquests 

serveis públics indica que, malauradament, hi ha molta gent que ho necessita. Aquesta triple 

estratègia és la que hem intentat aplicar, insisteixo, des de la modèstia que suposen les nostres 

possibilitats, i he volgut explicar el pressupost municipal des d’aquesta globalitat, des d’aquest context 

de recessió econòmica en el que estem i el que ens ha obligat a fer com ajuntament i les apostes que 

hem fet on estan les prioritats i també el perquè explica un pressupost que és d’absoluta continuïtat 

en relació als serveis públics pels que hem apostat, els programes pels que hem apostat, les 

inversions que hem apostat, i els recursos que es deriven de la gestió ordinària d’aquests nous 

equipaments com a conseqüència de fer-se, suposen uns costos per l’ajuntament. 

Volia fer una explicació més general d’aquest context en el que s’emmarca el pressupost municipal i 

ara doncs vosaltres maneu, teniu la paraula. 

 

Endavant 

 

Com diu aquell, tots a l’hora no, eh? Perdoneu. Bueno, tampoc cal... no és obligatori... però.... 
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Sra. Iolanda Sánchez: Si, paraules...  

Sr. Joan Ignasi Elena: Si. He dit paraules, potser no se m’ha entès bé. Ara paraules. 

Sra. Iolanda Sánchez: Un moment, agafa el micro, perquè es grava. 

Sr. Josep Vivanco: El consolidat de societats municipals que altres anys em sembla que els 

donàveu i aquest any em fa l’efecte que no, ho dic perquè el pressupost eren,l’any passat em sembla 

recordar,  sobre els 100 milions d’euros aproximadament que eren 61 de l’ajuntament i 30 i poc dels 

municipals. Ho dic perquè realment, clar, també seria convenient saber si a part de les 

problemàtiques que poden haver-hi al pressupost de l’ajuntament també les empreses municipals 

estan dintre d’un ordre que no tinguin dèficits, que no tinguin negativitats que també d’alguna forma 

repercuteixin  també amb el pressupost general.  

 

Sr. Joan Ignasi Elena: Les empreses municipals que aquests dies estan aprovant el seu pressupost 

i el que faré serà que, a mida que els vagin aprovant els vagin adreçant al Consell Municipal 

d'Associacions de Veïns fan un pressupost de molta continuïtat i contenció. En el cas de la 

companyia d’aigües és un pressupost de molta continuïtat, hi ha hagut també una congelació de les 

tarifes per part de la companyia d’aigua, com per part de l’ajuntament. En el cas de l’empresa 

d’aparcaments i en el cas de PIVSAM s’està produint una continuïtat força general de totes les seves 

partides. Molt especialment la PIVSAM que és una empresa que està molt relacionada al grau 

d’inversió pública que fa l’ajuntament, i en aquest cas està molt posada en la finalització de les obres 

que estan en curs del nucli antic que està en fase de retocs finals, l’auditori, el Llimonet i Masia en 

Barreres. Masia En Barreres que està en fase final i Llimonet que esperem que en 4 mesos, en 5 

mesos, estigui finalitzada i el cobriment del Torrent de la Pastera. És una empresa que està molt 

directament vinculada en aquests moments  en la gestió de l’obra pública municipal i també els 

aspectes més de desenvolupament de tots els sectors industrials que tenim que alguns els ha 

desenvolupat però estan intentant promocionar-los, vendre’ls, etc i hi ha molta continuïtat en el 

pressupost d’aquestes societats més aviat restrictius.  

 

Sr. Josep Vivanco: Per trencar una mica el gel. Hi ha unes certes inversions que ha fet l’ajuntament, 

que eren equipaments que eren necessaris, com són les escoles, vull dir l’Institut, i algun altre també,  

d’alguna forma el que ha fet l’ajuntament és avançar uns diners. Ho dic perquè les càrregues 

financeres de l’ajuntament són, aquí també heu donat unes notes que parla de tots els préstecs, 

crèdits quer hi ha a les diferents entitats bancàries, i a més hi ha un capítol que parla de la temàtica 

dels diners. Això és el que no he vist gaire clar, si aquests diners seran necessaris durant l’exercici, a 
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curt termini, o realment hi ha una part que entra dintre del crèdit actual o són coses que s’han de 

demanar posteriorment per... 

 

Sr. Joan Ignasi Elena: Fas referència a aquests adelantos, precisament de l’Institut i del CAP, no? 

 

Sr. Josep Vivanco: Si, si exactament. 

 

Sr. Joan Ignasi Elena : El CAPI.  L’ajuntament  va avançar els recursos i ja l’hem cobrat, és a dir 

l’hem pagat i l’hem cobrat. L’hem pagat quan corresponia, jo diria , ara estem a gener, es va pagar el 

mes de... ara improvisaria, hem pagat em sembla 9 mesos abans que se’ns traslladés per part del 

govern de la Generalitat els diners, ara diria els mesos i potser m’equivoco, però és igual, hi ha hagut 

un decalatge de quan hem abonat els diners i quan hem cobrat per part de la Generalitat. En el propi 

conveni deia que serien quatre mesos , quatre mesos des de la certificació final de l’obra, ha estat 

més temps però ja ho hem cobrat, i l’hem cobrat en la seva totalitat. Això indica que em sembla que 

va ser un encert, un risc,  no ho nego, un risc perquè bueno, si, tu tens un conveni, però no tens un 

taló, per tant un risc però valia la pena, igual que l’Institut. L’Institut tenim un conveni que diu que un 

milió l’han de pagar l’any 2010 i 5 milions al 2011. El plec de clàusules fet amb l’empresa, i que obliga 

a l’empres,a que va guanyar també té uns terminis de pagament que no em sé que estan molt 

estretament vinculats en quan hem de cobrar de la Generalitat aquests recursos. El milió que estava 

compromès al 2010 ja l’hem cobrat, ara espero el de 2011 també el cobrarem. Som conscients que 

també és possible que hi hagi un decalatge entre  el que s’havia compromès per signatura i el que 

desprès es cobri, pensem que val la pena que l’ajuntament assumeixi aquest risc si té possibilitat, 

perquè, home, són serveis molt necessaris. Per fer ximpleries, bueno ximpleries no se n’han de fer 

mai, però per fer coses més supèrflua no, però per fer un CAPI o un Institut val la pena i més en el 

barri en el que es feia. Però amb independència d’això, respecte a la capacitat financera de 

l’ajuntament, que es una cosa de la qual se’n parla, home indica bastant quina és la situació 

financera, malgrat les dificultats, el fet que hagi pogut assumir fer un CAP, haver-lo pagat i haver-lo 

cobrat més tard, haver fet un Institut, haver-lo tirat endavant, que es presentin les empreses 

constructores, perquè sabem que amb independència de que la Generalitat ho pagui a temps o no, 

pagar, pagarà, l’empresa cobrarà. En aquest sentit indica, perquè a vegades tot són paraules, 

números i cadascú els explica de la serva manera, i són coses molt concretes. l’ajuntament ha tingut 

capacitat de finançar a la Generalitat  un CAP i de finançar a la Generalitat  un Institut. Evidentment 

tenim dificultats econòmiques però estem en una situació que ens podem permetre aquestes coses, i 
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això és molt positiu, molt i molt positiu perquè vol dir que,... mireu en aquest temps que hem estat els 

darrers anys si no es feien aquestes operacions no es feien els equipaments. Hi ha hagut 

ajuntaments que hem tingut la capacitat de poder-ho fer i altres que no, i el resultat és que els que ho 

han pogut fer ho tenen i els que no, no. Després et pots emprenyar, perdoneu l’expressió, i dius: carai 

si ho havien de fer ells! Però penses: bueno, jo que li explico al ciutadà que no té el CAP i que no té 

l’Institut. Culpa d’un altre? Penso que això ha valgut la pena i en aquest sentit però tranquil·litat, que a 

mi és una de les coses que més m’ha fet patir , que el CAP que és el que hem desemborsat des de fa 

molt de temps ja l’hem cobrat.  

 

Anirem passant ... digues, digues, perdona 

 

Sr. Josep Vivanco: Jo penso sempre en les coses que tenim i hem de prioritzar, és el moment de 

prioritzar més que mai, perquè les possibles inversions que es puguin fer en els propers anys, sigui 

qui sigui a l’ajuntament, d’alguna forma es tenen que prioritzar. I una que penso que hem de prioritzar 

és omplir la façana que tenim aquí al costat, perquè jo sempre he pensat  que estant tot l’ajuntament 

al mateix lloc hi ha una economia d’escales bestial per aprofitar. Si nosaltres ara, sembla ser pels 

números que he vist, es paguen 250.000 € de lloguers, jo penso 250.000 en 10 anys, són 2 milions i 

mig. Jo no sé, ja sé que les qüestions dels crèdits estan malament, les dels leasings també i els 

rentings també i tal, però potser hi ha fórmules per d’alguna manera dir, ja que tenim la façana, 

enllestim aquest tema i passem tots els serveis municipals a un sol lloc, i penso que fent números 

potser, a part dels 2 milions i mig que no sé si l’obra aquesta pot costar 2,5 o 3 milions, però d’alguna 

forma en serveis de manteniment neteja, electricitat, potser... i sobretot de desplaçament de personal 

d’un lloc a l’altre.  

 

Sr. Joan Ignasi Elena: Jo totalment d’acord, de fet no figura en el pressupost perquè una de les 

maneres amb el que s’ha d’intentar solventar lo d’aquí al costat és justament amb aquestes fórmules 

de pensar si això costa tant a l’any com ho podem finançar, i per tant no posar els 3 milions d’euros 

que pugui costar fer la obra aquesta sinó el veure com podem trobar un mecanisme perquè s’avanci 

l’obra, instal·lar-nos i estalviar-nos aquests diners. Amb això hi estem treballant també per aquest 

any.  

Hi ha un avenç en aquest sentit, que un dels equipaments, la Casa de cultura, que han marxat els de 

l’INEM i al costat que hi havia un magatzem, això s’està arreglant també per desaparèixer una part 

d’algun espai que estem en lloguer. És a dir, la idea és anar ocupant els equipaments que són de 
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propietat municipal i anar abandonant els que són de lloguer. I això d’aquí al costat, és evident que és 

una obra que no es pot eternitzar i estem buscant algun mecanisme per poder, quan abans millor, 

començar les obres.  

Bueno, jo tampoc no vull apretar més, perquè si et quedes aquí callat sembla que vulguis que... i 

escolta l’explicació ha estat global i teniu els números, tampoc és que ens veiem cada 50 anys, i més 

o menys coneixeu la gestió municipal, i si hi ha coses ens ho podem dir. I hi ha un altre punt que és el 

de precs i preguntes, no sé si en teniu algú, i a part que deveu tenir previst algun altre o sinó ja 

funciona el mecanisme per convocar-lo. Hi ha algun prec? Hi ha alguna pregunta? Doncs moltes 

gràcies a tots. 


