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ACTA DE LA MESA DE GENT GRAN  
 
Data:  17 d’abril de 2013 
Hora d’inici: 10h  
Hora final: 11.48 h 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella 
 
Assistents  
 
Pel que fa al consistori municipal: 

- Sra. Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa. 
- Sra. Glòria Garcia i Prieto, regidora de Serveis Viaris 
- Sra. Blanca Albà Pujol, regidora de Serveis Socials , Medi Ambient i Esports  
- Sr. Francesc Xavier Sanchez Vera, regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana, Salut i 

Convivència 
- Sr. Joan Giribet de Sebastian, regidor d'Urbanisme, Obres i Habitatge 

 
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 de Gent Gran L’Esplai de la Caixa 
4. Sra. Cecília Gaspa, Coral Albada Can Pahissa 
5. Sr. Narcís Muela, Coral Albada Can Pahissa 
6. Sra. Maria Rosa Márquez, Associació Cal Pallissa 
7. Sr. Miquel Viladot, Associació Cal Pallissa 
8. Sr.  Pau Pons, Associació de Gent Gran de la Mar 
9. Sra. Pepita Puig, Associació de Gent Gran de la Mar 
10. Sra. Conxa Navarro, Associació de Gent Gran de la Mar 
11. Sra. Lluïsa Jiménez, Grup de Dones amb Memòria 
12. Sra.  Manoli Àlvarez, Grup de Dones amb Memòria 
13. Sr. Josep Vivancos, Federació d’Associacions de Veïns 
14. Sr. Manel Cano, Compex 
15. Sra. Núria Servet, Compex 
16. Sra. Ester Gonzàlez, Hospital Sant Antoni 
17. Sra. Isabel Collado, Hospital Sant Antoni 
18. Sr. Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania 
19. Sra. Griselda Castelló, Cap de Servei de Participació i Gent Gran 
20. Sr. Joan Carles Lluch, Director-Gerent Neapolis 
21. Sra. Núria Blanes, Cap de Servei de Premsa 
22. Sr. Jordi Campamà, cap de Servei de Serveis Viaris, Mobilitat i Manteniment ciutat 
23. Sra. Mercè Grau, regidoria Alcaldia i Protocol 
24. Sra. Sara Marin, regidoria Serveis Socials 
25. Sr. Jordi Palacios, regidoria Participació i  Gent Gran 
26. Sra. Mercè Bruna, regidoria Participació i  Gent Gran 
27. Josep Miquel Cayuela, regidoria Participació i  Gent Gran 
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Punts de l’ordre del dia : 
 
L’ordre del dia previst és el següent:  

1. Aprovació de l’acta del consell del dia 3 d’octubre de 2012 
2. Consell de salut 
3. Servei de Mesures alternatives  
4. Ordenança  reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments  
5. Programa de Recollida selectiva  
6. Projecte Pas sota la via 
7. Precs i preguntes 

 
L’Alcaldessa, 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 3 d’octubre de 2012 
 
No es presenta cap esmena a l’acta, i per tant, queda aprovada. 
 
2. Consell de salut 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Francesc X. Sanchez que explica que, arrel de les demandes 
rebudes en aquesta mesa, s’ha fet una consulta amb la Generalitat sobre el Consell de Salut i ens han 
indicat que no s’ha convocat el Consell de Salut de Catalunya, que no té la composició ordenada ni s’ha 
desplegat l’estructura territorial. 
 
El regidor diu que apel·laran per escrit per tal que es desenvolupi de forma urgent perquè la gent pugui 
participar, donat que és un tema en el que l’ajuntament no té competències pròpies. 
 
El Sr. Josep Vivanco diu que és coneixedor de que existeixen consells comarcals, com el del Bages o 
l’Empordà, que funcionen i no sap com s’ho fan. 
 
El Sr. Francesc X. Sanchez explica que aquests consells no poden prendre cap acord i que el que no farà 
l’ajuntament serà constituir un òrgan de participació que la seva decisió no serveixi per res. 
El regidor explica que els governs de salut si que estan constituïts, on hi intervenen diferents 
administracions, però que altra cosa són els consells. Hi ha tres òrgans diferents: el Consorci (ajuntament, 
hospital Sant Antoni i Camils) que s’encarrega de la gestió dels hospitals, el govern territorial de salut  
(Generalitat i representants del territori) que és un òrgan polític, i el Consell de Salut que és un òrgan de 
participació a nivell de Catalunya. 
 
El Sr. Josep Vivanco explica que aquest és un tema que es va tractar dins la Confederació d’Associacions 
de Veïns. 
 
3. Servei de Mesures alternatives  
 
La regidora Blanca Albà fa la introducció i cedeix la paraula a la Sara Marín, tècnica encarregada del 
servei de Mesures Alternatives, que presenta el servei amb un power point. 
 
El Sr. Josep Ibars agraeix que se l’hagi convidat. Exposa que ha rebut queixes sobre la circulació de 
bicicletes per la via pública i en canvi, a la presentació que s’ha fet, aquesta dada no consta. 
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L’alcaldessa vol fer un apunt anunciant que properament s’aprovarà l’Ordenança de Convivència perquè 
abans de sancionar s’ha de regular l’ús de la bicicleta a la via pública. 
 
El Sr. Francesc X. Sanchez explica que aquests dades no hi consten perquè actualment el servei de 
Mesures Alternatives no contempla les denúncies per les infraccions de les bicicletes a la via pública. 
 
La Sra. Sara Marín explica que es treballa conjuntament amb la Policia Local. Per poder cursar la 
denúncia s’ha de tenir la prova, la policia no es pot saltar les lleis. Per això no es pot sancionar. 
 
El Sr. Frances X. Sanchez explica que es crea una unitat jurídica només per les sancions, perquè no es 
perdin terminis i la sanció serveixi per alguna cosa. 
 
La Sra. Blanca Albà diu que amb el tema de les bicicletes s’ha de trobar l’encaix, des de l’ajuntament s’ha 
d’apostar per l’ús de la bici però hem de vetllar per la convivència. 
 
El Sr. Narcís Olivella pensa que s’ha de definir si la bicicleta és o no un vehicle. 
 
La Sra. Manoli Alvarez creu que s’hauria de promocionar el carril bici i vetllar perquè els cotxes no els 
usin. 
 
El Sr. Josep Vivanco pregunta si els qui condueixen una bicicleta tenen assegurança de Responsabilitat 
Civil perquè la bicicleta és un vehicle i, si no la tenen, què passa en cas d’accident. 
 
La Sra. Blanca Albà diu que no tots en tenen perquè no és un vehicle a motor i que en cas d’accident 
respondrà personalment. 
 
La Sra. Glòria Garcia vol fer una explicació relacionada amb el carril bici. S’ha demanat una subvenció per 
donar continuïtat al carril bici. És un projecte de 2006. Es farien dues grans anelles, una a la part del Nucli 
Antic i una altra a la platja i intentarien fer dues unions per la part de mar i de muntanya. L’ajuntament pot 
fer això però tots hem de ser més respectuosos. Comenta, adreçant-se al defensor de la ciutadania, que 
els conflictes que arriben a l’ajuntament en relació amb les bicicletes no són molt nombrosos. Una altra de 
les mesures que ja és una realitat és un aparcament vigilat a l’estació per a 300 bicicletes a preus 
populars. 
 
4. Ordenança  reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments  
 
La Sra. Glòria Garcia explica que fins ara només teníem ordenança fiscal. Ara s’ha fet un pas més i 
s’intenta regular l’espai públic, no per limitar sinó per preservar l’espai. També s’està treballant per la 
millora de l’estètica de les terrasses en plataforma i de les terrasses dels establiments amb la idea que 
cada barri tingui una estètica diferenciada.  
 
5. Programa de Recollida selectiva  
 
La Sra. Glòria Garcia explica que és important que reciclem bé perquè les administracions tenen retorn 
econòmic d’algunes deixalles, per aquest motiu, com més netes estiguin les deixalles, millor. Recorda que 
el contenidor gris és el del rebuig, el marró és de l’orgànica, el verd pel vidre, el groc pels envasos, el blau 
pel paper i cartró i que l’oli de la cuina s’ha de reciclar a la deixalleria mòbil o al Punt Net. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Regidoria de Participació i Gent Gran 

 

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

També explica que s’estan retirant els contenidors de roba de la via pública perquè es poden donar 
situacions de perill i es posaran en altres llocs, com per exemple els Centres Cívics i també es farà la 
recollida porta a porta.   
 
El Sr. Miquel Viladot diu que ell ja ha usat el telèfon de recollida de roba i que ha funcionat correctament. 
 
La Sra. Glòria Garcia diu que a aquesta roba se li dóna finalitats socials. 
 
Des de la mesa es demana que el calendari de la deixalleria mòbil estigui a disposició dels ciutadans en 
els centres cívics.  
 
El Sr. Josep Vivanco proposa que es posin falques d’aquesta informació a la televisió, cartells als Centres 
Cívics... 
 
La Sra. Glòria Garcia explica que de cara a l’estiu sempre es fan més campanyes però que pren nota dels 
suggeriments i faran arribar més informació als Centres Cívics . 
 
6. Projecte Pas sota la via 
 
El Sr. Joan Giribet fa la presentació del projecte del pas sota la via del carrer Llibertat acompanyada d’un 
power point.  
 
La Sra. M. Rosa Màrquez diu que ella viu prop de l’altre pas sota la via i que li falten trossos i està molt 
brut. 
 
La Sra. Glòria Garcia explica que, donat que en una altra mesa ja va fer aquest comentari, es va 
interessar pel tema i que té la confirmació de que el netegen sempre, però que no es pot oblidar que 
aquesta és una infraestructura antiga. També aprofita per recordar que quan tinguin alguna queixa o 
suggeriment a nivell personal el millor és presentar una instància a l’ajuntament. 
 
El Sr. Josep Ibars vol agrair al govern que tirin endavant aquest projecte reivindicat durant tants anys. 
Pregunta si és només per vianants o si s’autoritzarà el pas de vehicles en cas d’emergència. 
 
El Sr. Joan Giribet diu que en cas necessari l’alçada dóna perquè els vehicles d’emergència hi puguin 
passar. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que abans dels precs i preguntes el sr. Francesc X. Sanchez vol donar una 
informació important. 
 
El Sr. Francesc X. Sanchez informa d’alguns canvis que s’han fet a la residència dels Josepets. Hi havia 
queixes en relació al menjador i s’han fet canvis i també s’ha creat un circuit de suggeriments i queixes. 
També hi ha alguna queixa de poc personal, però això ve regulat per la Generalitat i el nombre de 
personal és el correcte. 
El centre de dia té capacitat per més activitat, té places lliures, però la residència està al 100% de la seva 
ocupació. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Regidoria de Participació i Gent Gran 

 

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

7. Precs i preguntes 
El Sr. Pau Pons explica que, a la cantonada del carrer de l’Aigua amb la rambla Arnau de Vilanova hi ha 
un stop però que els vehicles circulen molt ràpid i que, especialment els dies de pluja, és un perill. Ell fa 
temps va presentar un projecte, però no s’ha arreglat. 
 
El Sr. Josep Ibars recorda que ell ho va portar a Comissió Informativa quan era regidor. 
 
La Sra. Neus Lloveras diu que buscaran i recuperaran aquest projecte. 
 
El Sr. Pau Pons també demana que es recuperi el tenyidor de xarxes. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que són conscients del valor d’aquest tenyidor i que és un tema que tenen 
damunt la taula, però per tirar endavant els projectes es necessiten diners. 
 
Quan són les 11.48 h la Sra. Neus Lloveras agraeix la participació a tothom i aixeca la sessió. 
 


