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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
 
Núm. 1/2013 
Data : 25 de gener de 2013 
Horari: de 19.35 a 20:45 h  
Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament  
 
Assistents: 
Representants de les Associacions de Veïns 
Sr. Enrique Chico -  AV Armanyà 
Sr. Oracio Sacco – AV del Barri de Mar 
Sr. Miguel Angel Otero – Av de Can Marqués 
Sr. Octavi Lorente- AV Casernes 
Sr. Josep A. Vivanco   – AV Molí de Vent 
Sr. Pablo Sáez – AV Prat de Vilanova 
Sr. Juan José Hurtado – AV St Joan 
Sr. Jose A. Lopez – AV St Joan  
Sr. Antonio Muñoz – AV Masia Nova 
 
Representants del Govern 
Sra. Neus Lloveras Massana  - Alcaldessa 
Sra. Gloria Garcia – Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano - Regidor d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna 
Sra. Marijó Riba Huguet – Regidora de Cultura 
Sra. Blanca Albà Pujol – Regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Esports 
Sr. Gerard Llobet – Regidor de PSC 
Sr. Joan Martorell – Regidor de PSC 
 
Tècnics municipals 
Sra. Griselda Castelló – Cap de Servei de Participació i Cooperació 
Sra. Mercè Bruna – departament de Participació 
 
Excusen l’assistència: 
Sra. Eulàlia Soria -  AV la Geltrú 
Sr. Isidre Lopez – AV Sardana 
 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta del consell del dia 30 d’octubre de 2012 
2. Pressupost 2013 
3. Precs i preguntes 

 
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 30 d’octubre de 2012 
La Sra. Neus Lloveras obra la sessió d’aquest Consell Municipal d’Associacions de Veïns amb el primer 
punt de l’ordre dia. Explica que s’ha fet arribar l’esborrany de l’acta de l’última  sessió a tots els membres 
del Consell i que no s’han rebut esmenes. Donat que cap membre del Consell en fa cap en aquests 
moments, es dóna per aprovada l’acta del dia 30 d’octubre de 2012. 
 
 
2. Pressupost 2013 
La Sra. Neus Lloveras explica que, tal i com es van comprometre ja fa temps, han volgut informar al 
Consell sobre el pressupost 2013. Es va fer una primera reunió de treball fa uns dies i ara es vol explicar 
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de manera més formal al Consell, perquè les associacions han de tenir aquesta informació amb temps per 
poder anar seguint com es planteja el pressupost municipal, eina bàsica perquè funcioni l’ajuntament i la 
ciutat durant tot l’any, abans de la presentació en el proper Ple del mes de febrer. Han lliurat la informació 
completa als membres del Consell i passa la paraula al regidor d’Hisenda, Sr. Miquel Angel Gargallo. 
 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica en primer lloc la documentació que s’ha entregat avui. (previsió 
pressupost 2013 capítol I, II i IV i inversions) . Seguidament passa a explicar la presentació que s’exposa 
als membres del Consell. 

 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2013 

Proposta del Govern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 1 
RECORDANT EL PLANTEJAMENT INICIAL 

 
- Debat conjunt de les ordenances i les bases del pressupost. 
- Lluita contra els efectes de la crisi econòmica potenciant les polítiques socials i intensificant la 
promoció econòmica i el foment de l’ocupació. 
- Buscar la viabilitat econòmica i financera. 
- Aplicar polítiques d’estalvi intern i eficiència econòmica. 
 

Diapositiva 2 
BASES DEL PRESSUPOST 2013 

1- Augment de l’import que es destina a serveis socials 
2- Manteniment de l’import que es destina a Convivència i    Promoció econòmica i ocupació 
3- Manteniment de tots els serveis 
4- Manteniment del nivell òptim de qualitat 
5- Mínim impacte en els llocs de treball municipals i vinculats a l’Ajuntament 
6- S’han aconseguit recursos per inversions  
7- Ajust econòmic: 4,6 milions d´� 
 

Diapositiva 3 
AJUST PRESSUPOST 2013 

  AJUSTPERCENTATGE 

PERSONAL Acord sindical amb els treballadors 397.633 8,62% 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS Reducció entitats i 
empreses municipals 488.380 10,59% 
SERVEIS I DESPESES Reducció de despesa i serveis 1.752.993 38,02% 
PASSIUS FINANCERS Negociació del deute amb Caixa 
Penedès, BBVA i CAI 1.366.283 29,63% 
Subtotal 4.005.289 86,87% 
ALTRES INGRESSOS 605.609 13,13% 
TOTAL  4.610.898   
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Diapositiva 4 
AJUST PRESSUPOST 2013 

Ingressos  Pressupost 
2012 

Tancament 
2012 

Pressupost 
2013 

Cap I Impostos directes 30.105.200 29.036.000 29.023.100 
Cap II Impostos indirectes 
(ICIO) 380.000 280.000 280.000 
Cap III Taxes 14.598.506 13.395.491 13.712.768 
Cap IV Transferències 
corrents 18.400.111 19.075.936 19.305.084 
Cap V Ingressos 
patrimonials 829.179 1.166.138 1.238.222 
Cap VII Transferències 
capital       
Cap VIII Actius financers 101.000 101.000 101.000 
Cap IX Préstecs       
Total Ingressos corrents 64.413.996 63.054.565 63.660.174 
Despeses        
Cap I Personal 24.866.227 24.400.000 24.002.367 
Cap II Béns i Serveis 22.895.035 25.200.000 23.447.007 
Cap III Interessos 2.345.612 3.597.000 3.597.000 
Cap IV Transferències 
corrents 8.968.829 8.968.829 8.480.449 
Cap VI Inversions       
Cap VII Transferències 
capital       
Cap VIII Préstecs concedits 101.000 101.000 101.000 
Cap IX Passius financers 5.237.293 5.398.634 4.032.351 
Total despeses corrents 64.413.996 67.665.463 63.660.174 
Diferència 0 -4.610.898 0 

Diapositiva 5/1 
DADES COMPARATIVES 2009-2013 

Ingressos  Pressupost 
2009 

Pressupost 
2010 

Pressupost 
2011 

Pressupost 
2012 

Pressupost 
2013 

Cap I Impostos directes 26.583.000 � 27.683.000 � 29.008.000 � 30.105.200 � 29.023.100 � 
Cap II Impostos 
indirectes (ICIO) 650.000 � 650.000 � 400.000 � 380.000 � 280.000 � 
Cap III Taxes 12.414.032 � 16.139.126 � 13.596.576 � 14.598.506 � 13.712.768 � 
Cap IV Transferències 
corrents 19.557.503 � 18.770.000 � 18.507.071 � 18.400.111 � 19.305.084 � 
Cap V Ingressos 
patrimonials 1.101.140 � 1.116.160 � 886.160 � 829.179 � 1.238.222 � 
Cap VII Transferències 
capital 3.120.000 � 2.815.250 � 0 � 0 � 0 � 
Cap VIII Actius 
financers 101.000 � 101.000 � 101.000 � 101.000 � 101.000 � 
Cap IX Préstecs 7.981.000 � 4.000.000 � 0 � 0 � 0 � 
Total Ingressos 
corrents 71.507.675 � 71.274.536 � 62.498.807 � 64.413.996 � 63.660.174 � 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Regidoria de Participació 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Diapositiva 5/2 
DADES COMPARATIVES 2009-2013 (continuació) 

Despeses  Pressupost 
2009

Pressupost 
2010 

Pressupost 
2011

Pressupost 
2012

Pressupost 
2013 

Cap I Personal 26.156.282 � 25.850.875 � 25.150.000 � 24.866.227 � 24.002.367 � 
Cap II Béns i Serveis 20.707.125 � 21.994.625 � 22.420.122 � 22.895.035 � 23.447.007 � 
Cap III Interessos 2.064.000 � 2.182.301 � 2.398.239 � 2.345.612 � 3.597.000 � 
Cap IV Transferències 
corrents 9.242.268 � 9.461.181 � 9.585.849 � 8.968.829 � 8.480.449 � 
Cap VI Inversions 10.151.000 � 7.628.890 � 0 � 0 � 0 � 
Cap VII Transferències 
capital 1.250.000 � 2.200.000 � 0 � 0 � 0 � 
Cap VIII Préstecs 
concedits 101.000 � 101.000 � 101.000 � 101.000 � 101.000 � 
Cap IX Passius 
financers 1.836.000 � 1.855.664 � 2.843.597 � 5.237.293 � 4.032.351 � 
Total despeses 
corrents 71.507.675 � 71.274.536 � 62.498.807 � 64.413.996 � 63.660.174 � 
 

Diapositiva 6 
DADES COMPARATIVES 2009-2013 

• Evolució negativa dels ingressos municipals semblant al 2011. 
• Estabilitat  de les transferències corrents: PIE, GENERALITAT i DIPUTACIÓ. 
• Impossibilitat de finançament des de 2011. 
• Disminució del costos de personal en un 8,23%. 
• Increment de la càrrega financera en un 74,27%. 
• Increment de la despesa corrent i el serveis en un 13,23%. 
• Disminució de las transferències corrents 8,24%. 
• Elevat increment del retorn financer 119%. 
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Diapositiva 7 
COMPARATIVA PRESSUPOSTOS 2009-2013 a preus constants 

Ingressos Pressupost 2013 Pressupost 2009 
indexat 2013 

Evolució 2009-
2013 

Cap I Impostos directes 29.023.100 29.055.219 -0,11% 
Cap II Impostos indirectes 
(ICIO) 280.000 710.450 -60,59% 
Cap III Taxes 13.712.768 13.568.537 1,06% 
Cap IV Transferències 
corrents 19.305.084 21.376.351 -9,69% 
Cap V Ingressos 
patrimonials 1.238.222 1.203.546 2,88% 
Total Ingressos corrents 63.559.174 65.914.103 -3,57% 

 

Despeses Pressupost 2013 Pressupost 2009 
indexat 2013 

Evolució 2009-
2013 

Cap I Personal 24.002.367 
                       

28.588.816   -16,04% 

Cap II Béns i Serveis 23.447.007 
                       

22.632.888   3,60% 

Cap III Interessos 3.597.000 
                         

2.255.952   59,44% 
Cap IV Transferències 
corrents 8.480.449 

                       
10.101.799   -16,05% 

Cap VI Inversions 0 
                                      

-   0,00% 
Cap VII Transferències 
capital 0 

                         
1.366.250   -100,00% 

Cap VIII Préstecs 
concedits 101.000 

                            
110.393   -8,51% 

Cap IX Passius financers 4.032.351 
                         

2.006.748   100,94% 

Total despeses corrents 63.660.174 
                       

78.157.889    -18,55% 
 

Diapositiva 8 
MILLORA DE LA TRESORERIA MUNICIPAL 

• Acord amb la Diputació per la recaptació de l’IBI i cobrar un fix mensual. 
• Descompte del 5% en els pagaments avançats de l’IBI el mes de gener. 
• Ajust de la despesa. 

Diapositiva 9 
FACILITATS PEL PAGAMENT D’IMPOSTOS 

• Possibilitat de fraccionar pagaments fins a 12 mesos. 
• 75% de subvenció a terrenys destinats a activitats agràries. 
• Equiparació dels beneficis fiscals de les famílies monoparentals. 
• Subvenció del 50% de l’impost de vehicles a aturats. 
• Bonificació o subvenció de la plusvàlua en les dacions en pagament d’habitatges. 
• Vacances fiscals. 
• Noves bonificacions a l’impost sobre construccions, a la taxa per edificació i en la taxa per 

rehabilitació. 
• Ampliació dels supòsits de quota zero en la taxa d’intervenció integral al Barri de Mar i el 

Nucli Antic. 
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En el moment de comentar la “diapostiva 4” (pàg.3), la Sra. Neus Lloveras fa un aclariment referint-se a 
que on posa tancament 2012, entén que és la projecció del pressupost 2013, i la segona columna és com 
seria el pressupost 2013 si no haguessin fet cap ajustament. A partir de la diferència de 4.610.000 � es 
plantegen els ajustos exposats. El Sr. Miquel Angel Gargallo dóna per bo aquest aclariment a la seva 
explicació. 
 
El Sr. Josep Vivanco pregunta què és el dèficit. El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que és la diferència 
entre els ingressos i les despeses que és de 2.000.000�, que  corresponen al préstec ICO i els 850.000�  
d’interessos  i a la diferència  de l’IVA que es va produir a partir del setembre i que van ser 
aproximadament 200.000�, qüestions que en el moment de plantejar el pressupost 2012 no es coneixien. 
 
Un cop acabada la seva exposició, el Sr. Miquel Angel Gargallo es posa a disposició dels membres del 
Consell per poder atendre qualsevol aclariment. 
 
El Sr. Josep Vivanco diu que tot bé marcat per les taxes i els ingressos de les diverses administracions, i a 
partir d’aquí s’ha d’ajustar el pressupost de despesa. Creu que, ara ja no perquè les taxes ja estan 
aprovades, però recorda que es va parlar de plantejar una taxa d’escombraries per les urbanitzacions 
periurbanes, i no sap si es va acabar contemplant aquesta possibilitat que creu necessària.  
També comenta que veu que gairebé totes les inversions previstes seran finançades per la Diputació i que 
falta veure què aprovarà la Generalitat, que fa poca inversió a la comarca. 
També diu que no sap com ha quedat el tema de la privatització d’alguna empresa, ni sap com estan els 
números, tot i que pensa que són patrimoni i s’han de mantenir. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que estan pendents de que es publiquin les bases del PUOSC d’enguay i 
intentaran aconseguir el màxim per la ciutat, tot i que són coneixedors que l’import global de sortida serà 
petit. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo explica que, pel que fa a la taxa d’escombraries de les urbanitzacions 
periurbanes (41 a la ciutat) no es va aprovar i va quedar damunt la taula pendent d’un informe de 

Diapositiva 10 
PREVISIÓ D’INVERSIONS 

Concepte Import Finançament  Import 
Ampliació del Pavelló Poliesportiu 
del Garraf 300.000 � 

 Xarxa Governs Locals, plurianual 
2013-2014 300.000 � 

Adaptació de l'espai multifuncional 450.000 � 
 Xarxa Governs Locals, plurianual 
2013-2015 450.000 � 

Adequació pas sota de la via C. de 
la Llibertat 850.825 �  Xarxa Governs Locals 154.493 � 
     PUOSC (canvi destí pendent) 696.332 � 
Manteniment d'equipaments 207.000 �  Xarxa Governs Locals 207.000 � 
POUM  98.000 �  Xarxa Governs Locals 98.000 � 
Nau Museu Ferrocarril 95.000 �  Xarxa Governs Locals 95.000 � 
El Far, Centre d'Interpretació i 
Acollida Turística 464.367 �  FEDER 263.845 � 
     PUOSC (canvi destí pendent) 200.522 � 
  2.465.192 �   2.465.192 � 
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Intervenció sobre la taxa a aplicar per poder-ho tornar a discutir amb tots els grups municipals, donat que 
pensa que es tracta d’un tema de justícia social. 
Pel que fa al tema de les inversions, pensa que en els propers anys serà complicat via finançament. 
 
El Sr. Josep Vivanco pensa que l’ajuntament té actius patrimonials que no s’estan aprofitant com l’edifici 
del costat de l’ajuntament i que se n’ha de treure profit. 
 
El Sr. Miquel Angel Gargallo diu que té raó, però que l’equip de govern es va trobar amb molts 
equipaments de lloguer i que actualment només en queda un, i que a finals de l’any 2013 no hauria de 
quedar-ne cap. Durant l’any 2012 ja han traslladat diversos departaments a equipaments municipals, però 
s’han de fer algunes obres i costen diners i s’està fent per fases. 
Pel que fa a les empreses municipals n’hi ha que estan amb pèrdues, alguna està amb guanys però les 
aportacions per part de l’ajuntament s’han estancat o disminuït . El tema de Neàpolis s’han volgut agrupar 
per reduir despesa d’administració, gestió, secretaris... s’estan intentant reconduir aquests comptes 
d’explotació. Una de les que representava un gran dèficit era l’IMET, aquest any tindran un petit superàvit i 
segurament l’any que ve estaran en equilibri pressupostari.  
 
El Sr. Josep Vivanco pregunta pel tema Maricel Televisió-Canal Blau. 
 
La Sra. Neus Lloveras explica que Sitges va demanar retirar-se del Consorci de televisió i a partir de l’1 de 
març ja no en formarà part. 
 
El Sr. Gerard Llobet  exposa que el que hem sentit és una exposició del pressupost, després es veurà 
com va l’exercici. Que el primer pas va ser l’aprovació de les ordenances on el grup municipal socialista 
va presentar algunes al·legacions que es van aprovar. Després pel que fa a els inversions s’haurà de 
veure les prioritats i que ja expressaran el seu posicionament. 
 
3. Precs i preguntes 
 
La Sra. Neus Lloveras pregunta als assistents si tenen algun prec o pregunta. 
 
El Sr. Josep Vivanco explica que aquest any s’han trobat amb problemes a l’hora d’organitzar el Carnaval, 
arran dels incidents de Màlaga i Madrid, perquè l’ajuntament demana elements de protecció i els està 
causant problemes.  
També diu que la gent pensa que, certs actes del Carnaval, sinó es controlen, poden derivar en 
problemàtica, i es refereix als anuncis que s’han vist de “barra lliure, 10�”, pensa que les mesures de 
seguretat s’han de prendre sempre. Demana que no siguin tan restrictius, quan les coses en aquesta 
ciutat sempre han funcionat bé, gràcies als voluntaris de les entitats. Pensa que s’ha de ser sensibles a no 
mermar la sensibilitat de les persones. Demana una mica més de màniga ampla, perquè si sempre en tot 
s’ha de ser tan estricte, no es faria res.  
 
La Sra. Marijó Riba, regidora de Cultura, explica que l’entitat organitzadora és la FAC i que hi ha una 
normativa acordada amb els serveis tècnics de l’ajuntament. Es tracta de sensibilitzar als ciutadans, que 
normalment ja ho són, i no fer apologia del mal ús de certes coses. Han parlat amb entitats participants i la 
FAC i confia plenament en la seva responsabilitat i s’han de posar mesures dissuasòries. Entén el prec, 
però entén que estan en aquesta línia. 
 
El Sr. Josep Vivanco expressa que la Coordinadora d’Associacions de Veïns tenen 3 o 4 temes a parlar 
en un proper Consell, temes que no costen diners, que al contrari poden ajudar a fer funcionar millor la 
ciutat i demana si al mes de març es podria fer un altre Consell. 
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La Sra. Neus Lloveras diu que passat carnaval planificaran un altre Consell.  
Donat que no hi ha cap més prec ni pregunta, agraeix l’assistència a tots els membres del Consell i aixeca 
la sessió quan són les 20.45 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


