
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 

 

Núm. 2/2012 

Data : 28 de juliol de 2012 

Horari: de 10 a 11,15 h  

Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament  

 

Assistents: 

Representants de les Associacions de Veïns 

Sr. Enrique Chico -  AV Armanyà 

Sr. Luis Luengo – AV del Barri de Mar 

Sr. Octavi Lorente- AV Casernes 

Sr. Jesús Cristobal Sastre Ribes – AV Fondo Sumella 

Sra. Carme Capilla – AV la Collada-Sis Camins 

Sra. Pepi Molina – AV la Collada-Sis Camins 

Sr. José Antonio Roman   – AV Molí de Vent 

Sra. Estela González – AV Molí de Vent 

Sr. Isidre López -  AV Plaça de la Sardana 

Sr. Pablo Sáez – AV Prat de Vilanova 

Sr. Joan Contreras – AV St Joan 

Sr. Alfredo Villa – AV del Tacó 

 

Representants del Govern 

Sra. Neus Lloveras Massana  - Alcaldessa 

Sr. Francesc X. Sánchez Vera  - Regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana, Salut i Convivència 

Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano - Regidor d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna 

Sr. Manel Claver Roso – Regidor ICV 

Sr. Gerard Llobet – Regidor de PSC 

 

Tècnics municipals 

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

Sra. Mercè Bruna – departament de Participació 

 

Excusen la seva assistència: 

Sr. Francis Alvarez, regidor PP 

Sr. Alfons Perez-  AV Aragai 

Sr. Serafin Fernández - AV Sta. Maria 



Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta del consell del dia 23 de febrer de 2012 
2. Informació sobre la situació actual de la retallada als serveis de la sanitat pública a 

l’estiu i repercussió futura 
3. Entrada de capital privat a les empreses municipals 
4. Precs i preguntes 

 

Sra. Neus Lloveras:  en primer lloc donar-vos les gràcies perquè un dissabte al matí hagueu tingut tots la 

voluntat de venir aquí al saló de Plens i bé, les agendes son difícils de combinar, hem volgut fer aquesta 

convocatòria, només així ha estat possible, per tant sincerament moltes gràcies per haver respost i haver 

vingut. 

El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. L’heu rebut tots, hi ha alguna 

esmena, hi ha alguna cosa? No. Per tant la donem per aprovada. D’acord? Molt bé. 

El segon punt es la informació sobre la situació actual de la retallada als serveis de la sanitat pública a 

l’estiu i repercussió futura. Per parlar sobre aquest tema tenim al regidor Francesc Sanchez, regidor de 

Salut i us ho explicarà i després podreu fer les preguntes que considereu. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez: Bé bon dia a tothom. En principi en relació aquest punt que es detalla 

comentar el següent: pel que fa referència a l’estiu, l’hospital i els serveis sanitaris fan el mateix que cada 

estiu. A l’estiu es redueix el servei, en funció de l’activitat que hi ha a l’hospital, però es fa exactament el 

mateix ajust de serveis que es va fer l’any passat i l’anterior. Amb una diferència: el que es fa aquest any 

és obrir algun, ja s’ha fet durant el mes de juny i juliol, obrir algun quiròfan, que els anys anteriors no 

s’havia obert, per tal de recuperar llista d’espera aquest estiu. És a dir que no es fa un ajust sinó el que es 

fa és ampliar algun servei de quiròfan per tractar de recuperar una mica de llista d’espera. Aquesta és 

l’activitat que durant l’estiu es produirà. Pel que fa referència a repercussió futura, doncs estem en un 

moment, com poden seguir per la premsa, que parlar de futur més enllà de dos mesos és ser endeví  o 

agosarat, per tant aquest regidor no ho farà. No sabem que passarà ni al setembre ni a l’octubre en 

aquests moments, ni al mercat internacional ni a l’Estat, el que si sabem és que el pressupost d’aquest 

any es el que teníem, no hi ha hagut cap ajust nou pel que fa referència a sanitat, hi ha dificultats de 

pagament i de tresoreria, això s’estan produint al llarg de tot l’any, però el que és el pressupost, la 

despesa sanitària que hem de tenir al llarg de l’any, és la que s’havia previst a 1 de gener i per tant no hi 

ha cap ajust previst durant aquest any, més dels que ja es van efectuar l’any anterior.  

Sra. Neus Lloveras: Molt bé, gràcies. Alfredo 

Sr. Alfredo Villa : Hola bon dia. Si, pero bueno además de que sabemos que la situación es difícil, lo que 

era un poco más concreto de cara al futuro, porque en verano ya estamos, es que nos han llegado 

noticias que hay especialidades de consultas externas como  de enfermedades crónicas que están 

haciendo al revés que hacían antes. Antes ibas al médico de familia, te derivaba al especialista y este te 

hacia el seguimiento de la enfermedad crónica, y ahora llegan que va a ser al revés. Ahora el especialista 

te va a derivar al de cabecera. Te dice: no es que nos obligan a darte el alta y te va a seguir tu 



enfermedad  crónica el médico de familia. Entonces venia un poco por esto, si sabemos que servicios o 

que especialidades van a derivar, porque creo que ya que el mismo médico te explique que a ver que 

médico de familia tienes, a ver si tienes suerte y más o menos te va a llevar bien, pues la situación 

sabemos que es difícil, pero creemos que justamente que ahora vayan a deshacer todo lo que se hacia 

antes y que te vaya a seguir una enfermedad crónica el de cabecera nos sorprendió en su día y 

queríamos saber si sabéis algo más concreto.  

Sr. Francesc Xavier Sánchez: Hi ha especialitats que ja fa anys que es fa així. Això va en funció del Pla 

de Salut. La Generalitat de Catalunya està aprovant un nou Pla de Salut i una de les coses que es 

treballa amb més a futur és la cronicitat. Són aquells malalts que tenen una enfermetat o una patologia 

que s’allarga en el temps. Hi ha diferents formes de tractar-la aquesta cronicitat: hi ha que es tracta 

hospitalàriament, però hi ha d’altre que s’ha de treballar a casa, i des d’aquest punt de vista, el que 

reflexa el Pla de Salut, però és un projecte a llarg termini i consensuat amb els professionals, perquè el 

Pla de Salut no l’ha fet el Departament l’han fet els professionals, és tractar d’evitar al màxim possible les 

estades a l’hospital cròniques que no siguin necessaris per així poder aixoplugar a l’hospital aquelles 

estades que si que són necessàries, que hi hagi els llits suficients per la gent que realment els necessita. 

Després, el que feia referència el sr. Alfredo, hi ha alguna especialitat que està revistant el fet de que en 

lloc de que qui faci el seguiment sigui l’especialista el pugui fer el metge de capçalera a casa seva, no a 

casa seva, sinó que tu des de casa teva puguis tenir aquesta relació amb el metge de capçalera perquè 

s’entén que és una relació de més proximitat. Però no s’està fent des del...., com a mínim és el que ens 

traslladen des del departament, amb la voluntat de que no siguin els especialistes els que segueixin sinó 

intentant modificar el sistema perquè sigui més àgil i més còmode pel pacient. És evident que això s’ha de 

treballar, s’ha d’estudiar i si des del Consorci determinem o establim que això no funciona, tenim una 

certa capacitat de marge i d’actuació per poder establir quin és el sistema millor aquí. En aquests 

moments no hi ha una modificació excessiva d’aquests  casos i va més en les mans del metge que no 

pas de la pròpia política del Departament o del Consorci. El Consorci no ha donat cap instrucció a cap 

metge especialista, ni a cap metge de capçalera, perquè faci el que no ha fet habitualment. És més, cap 

metge farà una actuació mèdica que posi en risc la qualitat de vida d’un pacient, per molt que li indiqui el 

polític de torn, perquè ells tenen un codi, una forma d’actuar que impedeix que facin aquestes accions. El 

que si que és cert és que tot el món de la sanitat està en revisió des del punt de vista de la seva 

eficiència, de com, amb els mateixos recursos que tenim ara, podem fer-ho millor, i a vegades hi ha 

modificacions que es fan no tant per un decrement de la despesa, perquè aquest any hi ha la mateixa 

despesa econòmica que l’anterior, sanitat no ha patit..., així com altres si que han patit reculades 

econòmiques, Sanitat té exactament el mateix pressupost que l’any anterior, per tant el que s’està fent no 

és reduir la despesa sinó amb la mateixa despesa poder-ho fer millor. Aquesta és l’actual situació del món 

de la sanitat. Jo no sé que passarà l’any que ve, però aquest any és aquesta, Alfredo.  

 



Sr. Alfredo Villa: ¿No es un servicio determinado, sino que se está estudiando el sistema sanitario en 

general? Vale. En cuanto a los problemas financieros, sobre todo el pago a proveedores y al personal del 

Consorci, ¿se teme algún riesgo de falta de suministro por ese motivo? 

Sr. Francesc Xavier Sánchez: Es tem qualsevol risc. Qualsevol risc. Tenim un problema, les 

administracions públiques en general i el Consorci en particular, de liquiditat. Nosaltres depenem d’uns 

ingressos del CatSalut i després d’uns ingressos privats, sap bé que el Consorci té una part publica i uns 

serveis privats, no arriba al 20% dels ingressos que fem, i per tant depenem dels diners que se’ns 

traslladen, i si aquests s’endarrereixen nosaltres endarrerim els pagaments. De fet, el mes de juny, la 

paga extra de juny dels treballadors, es va haver de pagar en dos terminis. Això és el món en que vivim, i 

en aquests moments els problemes de liquiditat els té també l’ajuntament, és obvi que la situació de 

liquiditat és molt complicada a l’administració publica, i el consorci també ho pateix. 08.46 

Sr. Octavi Lorente: Jo, ara per una experiència molt pròxima, el que si que he vist es que hi ha una 

descoordinació de l’anomenat Consorci. És a dir, les informacions que poden tenir l’hospital de St Antoni, 

el centre de salut St. Jaume o els Camils no concorden. O sigui se suposa que tot arreu et fan passar la 

targeta sanitària, però després el metge teu de capçalera quan mira els teus informes als seu ordinador 

no té les proves que, per exemple,  t’han fet a l’hospital de St. Camil o les proves que t’han fet a l’hospital 

de St Antoni. Per tant, ja existeixen duplicitats. Et fan fer les anàlisis de sang dobles, o els informes 

mèdics no els consten, i ho puc dir per una experiència molt propera. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez: Això si que els agrairia que ens en donessin trasllat quan passi perquè 

això està bastant treballat. És cert que encara no tenim l’historial mèdic compartit, no existeix, però dins 

del Consorci, si són proves fetes dins del Consorci, en principi disposem, s’ha de disposar de la 

informació. Si s’ha produït aquest tema jo ho traslladaré a la gerència del Consorci perquè ho estudiïn en 

detall, perquè no és habitual. 

Sr. Octavi Lorente: Jo crec que, com que hi ha, per exemple el Consorci, té laboratoris contractats i tu 

quan reps l’informe passa directament al que t’ha manat l’ anàlisis de sang, per exemple i el teu metge de 

capçalera a l’endocrí, doncs aquest informe desprès el metge del seguro no el té.  

Sr. Francesc Xavier Sánchez Jo li dic perquè per experiència personal, també, per això m’estranya que 

li hagi passat això i li agraeixo que ens ho digui per poder-ne passar trasllat, jo que m’he fet uns anàlisis 

me’ls han arribat a enviar per mail, vull dir que la informació, la capacitat tècnica, l’expertesa, la capacitat 

per fer-ho hi és. Per tant si ha hagut aquest problema jo el que faré serà traslladar-ho perquè em sembla 

que no hauria de ser així. Per tant, si li ha passat a vostè o algú més que vostè conegui, el que hem de fer 

és posar-hi remei i veure on està el problema. Perquè realment funciona bé de l’altra banda. Vull dir, jo ho 

he patit en la meva pròpia persona, patit, en aquest cas positivament, que t’envien la informació fins i tot 

per mail, sense sortir de casa m’han enviat els anàlisis, per tant en aquest sentit hem de veure que hi ha 

hagut algun problema amb l’actuació justament o , amb algú altre, no vull dir que sigui només vostè, 

potser hi ha altres dificultats. 

 



Sr. Octavi Lorente: En el meu cas, la setmana passada, et traslladen a un centre hospitalari a Barcelona 

perquè aquí Vilanova hi ha molts tractaments, tant oftalmològics com de tipus arterial i de venes que no 

tens. Aleshores tot això sempre vas a Barcelona, o a Bellvitge, bueno, amb Bellvitge si que hi ha 

comunicació, però jo puc parlar del Sagrat Cor i allà no tenen cap informació, m’ho imagino perquè son 

centres privats encara que siguin centres concertats. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez: Nosaltres el que estem fent, que ho sàpiga, de la mà de l’alcaldessa que 

és la presidenta del Consorci, i jo soc membre del Consorci, si que estem treballant, i crec que de cara al 

setembre o octubre tindrem més informació per poder-els-hi donar, per tal de tenir més sinergia amb els 

centres hospitalaris del territori i poder disposar entre nosaltres, Vilafranca, i segurament el Vendrell, tenir 

un punt mèdic que ens permeti que dins de l’entorn del Garraf disposem de més serveis que fins ara. 

Estem treballant en això. Sabem que inversions a curt termini n’hi haurà poques, hem de ser més 

intel·ligents i disposar de més col·laboració amb els centres mèdics més propers, Vilafranca està a 10 

minuts i el Vendrell tampoc està gaire lluny, i fer un pull d’activitat, amb la ròtula central a Vilanova, entre 

Vilafranca, el Vendrell i Vilanova que ens permeti engruixir el teixit sanitari de la comarca i de Vilanova i 

del territori. Hi estem treballant i crec que de cara al setembre o a l’octubre disposarem d’una informació 

que permetrà que coses que s’haurien d’anar a fer a Barcelona les puguem fer al territori, Amb això s’està 

treballant, i ja fa uns mesos que s’ha engegat i els tècnics del CatSalut i dels diferents hospitals ja hi estan 

treballant i crec que al setembre o octubre ja disposarem d’aquesta informació per evitar això, que la gent 

hagi d’anar... nosaltres estem, ja ho va dir l’alcaldessa en el seu moment, a l’espera de l’hospital, d’aquí a 

que tinguem l’hospital el que hem d’aconseguir és que el servei sanitari de la comarca millori, i no cal 

només una inversió econòmica, sinó que allò que tenim ho sapiguem utilitzar i el que no cal és que ens 

mirem d’esquena els hospitals que estem a 30 km a la rodona entre els tres. Vull dir que el lògic seria que 

poguéssim tenir sinergies de treball entre els tres que ens permeti que la gent de Vilanova, o a Vilafranca 

o al Vendrell, que és pròxim, no hagin d’anar a Barcelona excepte per alguna especialitat que per molt 

que ho fem bé l’expertesa i la capacitat de fer alguna cosa també es fa, els metges t’ho diuen, no es el 

mateix un metge que fa una operació de pulmó al mes que un que el fa cada dia, i per tant a vegades hi 

ha especialitats concretes que val la pena tenir-les concentrades perquè la gent que ho fa ho fa amb més 

qualitat. 

Sra. Neus Lloveras: Es allò que diuen. Si t’han d’operar del cor, qui vols que t’ho faci: un metge que ho 

fa cada dia o un que opera un cop a l’any el cor? Això no vol dir que els pacients s’hagin de traslladar a 

un altre hospital. Sinó que si tens un bon metge,un bon traumatòleg, aquest metge podria anar a 

Vilanova, a Vilafranca a el Vendrell.  D’aquesta manera, l’inconvenient d’haver d’anar per segons quins 

temes a Barcelona es milloraria. Amb els mateixos recursos tenir millors serveis.  

Sr. Juan Contreras: Evidentment els treballadors estan molt preocupants perquè vostès diuen que els 

pressupostos no hi ha hagut retallades però el comitè d’empresa de la salut els ha posat un correu dient 

que la paga de Nadal li trauran, a més setembre no està molt clar que puguin cobrar la nòmina sencera. 

Aleshores tot això repercuteix de que la qualitat amb el malalt no patirà però el malestar dels mateixos 



treballadors serà evident. Això a més a més, normalment als mesos d’estiu hi ha plantes tancades, a més 

a més, segurament, no ho sabem, però ja ho tindrem en números concrets, que hi haurà més apartats 

que estaran tancats. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez: Jo ja li he dit, que són les dades que tenim del Consorci, que aquest estiu 

s’ha fet el mateix que l’estiu passat i l’anterior, és a dir que a l’estiu es tanquen perquè hi ha menys 

serveis, menys activitat , a l’hospital, i dos que s’han obert quiròfans ja al juny per treure llista d’espera. 

Els treballadors és evident que estan preocupants. U, vostè diu lo de la paga de Nadal, la paga de Nadal, 

ara li parlaré del Consorci, hi ha un decret de l’Estat que determina que les administracions públiques han 

d’eliminar la paga de Nadal de tots els treballadors públics, li dic perquè a mi també me l’han retirada, vull 

dir que això va així. Dos, el Consorci està negociant la forma de fer-ho, no ha decidit com es farà. Al 

setembre ja veurem què passa. Jo ja els he dit que tenim problemes de liquiditat, jo no he dit que no hi 

hagi problemes. Ho he dit des del principi. No hi ha problemes de pressupost hi ha problemes de 

liquiditat. El Catsalut endarrereix el seus pagaments perquè també la Generalitat té un problema de 

liquiditat molt important. No té capacitat d’endeutar-se. O hi ha una solució global en aquest sentit o les 

administracions que depenem de recursos públics patirem. I és així. Nosaltres no podem, per molta 

imaginació que tinguem, no ens podem inventar els diners. I per tant, si no ens els traslladen o els bancs 

no ens donen crèdit haurem de fer mans i mànigues per poder pagar als proveïdors i les nòmines. Perquè 

al món de la salut, a diferencia d’altres mons, depèn de quin proveïdor no el pots deixar de pagar, perquè 

és pitjor posar en risc l’activitat que les nòmines, alguna activitat en concret. I per tant és molt, molt 

complicat en aquest sentit, no és un món senzill com en el món dels ajuntaments que algunes factures les 

pots endarrerir per seguir pagant nòmines. En canvi en el món de la salut això és molt més complexa. Si, 

si, tenim problemes de liquiditat, ho  he dit en el primer moment, no me n’he amagat, ja he dit que al mes 

de juny vam haver de pagar les.... ara, també li he dit que a hores d’ara el Consorci està al corrent de 

pagament amb els seus treballadors, cosa que altres consorcis del territori no poden dir el mateix. 

Sra. Neus Lloveras: Alguna pregunta més sobre salut? No? Bé, en tot cas ho anirem seguint de molt a 

prop.  Aquest mes de juliol, com deia el regidor, pel que fa als salaris dels treballadors està cobert i cada 

mes s’ha d’anar mirant com anar-ho solucionant.  

Passem al següent punt que els volíem explicar. El tema de l’entrada de capital privat a les empreses 

municipals. Els hi volíem explicar de primera mà, de què estem parlant perquè creiem que és bo que 

vostès tinguin aquesta informació més concreta i més directa sobretot, perquè les informacions a vegades 

quan van d’aquí a allà al final quan arriben al final estan una miqueta més complicades del que eren. Bé, 

el que s’està plantejant des de l’ajuntament és, ja fa molts mesos, des de l’inici de legislatura, ja vam 

manifestar que l’ajuntament tenia un problema important de liquiditat, de tresoreria. Durant aquest any 

s’han anat cobrint passos. El primer va ser aprovar unes noves ordenances, era important aprovar unes 

ordenances on intentar ingressar com a mínim el mateix, i si podia ser una mica més d’ingressos, i 

després era molt important aprovar un pressupost molt sanejat, restrictiu molt equilibrat que ens 

assegurés que no s’acumulés més dèficit. I en aquest sentit després de estar dos mesos i mig treballant 



molt bé amb tots els grups de l’oposició i negociant aquest pressupost es va poder aprovar un pressupost 

que com a mínim quan es va aprovar era un pressupost molt equilibrat. Dic com a mínim perquè com 

saben durant l’any han anat canviant algunes coses, ens ha caigut alguna despesa de més que no teníem 

prevista, ens havien retallat alguna cosa, estem vetllant perquè no se’ns desajusti, però el que era 

important era tenir un pressupost ajustat i es van ajustar gairebé 6,5 milions d’euros, que crec que a més 

podem dir ara que portem uns quants mesos d’execució, sense un impacte important en el dia a dia. Si 

que vostès mateixos pel que fa a les seves associacions han hagut  de patir un ajust però crec que 

donades les circumstàncies tal com està tot ha estat un ajust petit. Per tant aquests dos passos s’han 

seguit;: partíem duna situació econòmica molt complicada però ja tenim ordenances i pressupost. Ara el 

següent punt que tocava atacar era el tema de tresoreria perquè com sabem, ho hem anat explicant,  

hem tingut tensions molt importants, algun mes que no sabíem si podríem pagar les nomines, en aquests 

moments estem a juliol i devem gairebé totes les factures a proveïdors des de principis d’any, es a dir, el 

problema de tresoreria es importat. El que segur saben perquè ho hem explicat moltes vegades, una cosa 

és el pressupost com ens explicava el Francesc pel que feia a Sanitat, una cosa és el pressupost sobre 

paper que quadrin els ingressos i les despeses, i l’altra cosa és que tinguis tresoreria, que tinguis diners a 

la caixa. El problema molt greu que tenim en aquests moments és de diners de caixa a l’ajuntament . 

Aproximadament tenim un desfase d’uns 25 milions d’euros que s’ha produït durant, acumulat durant 

molts anys, perquè l’ajuntament té una dinàmica d’ingressos i despeses constants i durant els anys hi ha 

hagut aquest import aproximadament, uns 25 milions d’euros, que no s’han arribat a ingressar mai a 

l’ajuntament i en canvi si que s’han gastat, per diversos motius: uns terrenys que es van voler vendre i no 

es van poder vendre, d’això ja fa molts anys, i rebuts que ha anat emetent l’ajuntament i no ha pogut 

cobrar.... en definitiva si tu comptes amb uns ingressos , fas la despesa, i després pel motiu que sigui 

l’ingrés no arriba tens un problema. A casa nosaltres si comptem que cobrarem tants diners d’allò, ens ho 

gastem i després no ho cobrem, oi que tenim un problema de tresoreria? No podem pagar? Això és el 

que passa ara a l’ajuntament. La responsabilitat nostra és que l’ajuntament continuï funcionant, que es 

continuïn donant servies, i intentar que la ciutadania pugui comptar amb tot allò que l’ajuntament li 

donava. Això no podrà ser així si l’ajuntament deixa de pagar. En aquests moments ja tenim bastants 

proveïdors que ens temem que ens tanquin el subministrament i hi ha alguns serveis que no els podrem 

donar perquè si el servei no el paguem, arriba un moment que diuen: escolti això s’ha acabat. Per tant hi 

ha una necessitat, una urgència molt gran d’ingressar liquiditat, ingressar diners a la caixa de l’ajuntament 

per poder continuar donant els serveis que dóna l’ajuntament. Que donar serveis, insisteixo, no deixa de 

ser llocs de treball, perquè qui dóna els serveis són empreses, qui dóna els serveis són treballadors 

municipals, per tant si no tenim aquests diners això tindrà una repercussió directa en llocs de treball, 

també, a part, del servei que se li donen als ciutadans. Amb aquesta línia hem estat durant mesos 

treballant-ho, i concretament a la comissió informativa aquella on hi ha tots els grups de l’ajuntament, ja 

portem uns mesos treballant aquest tema. Després de tot aquest temps hem arribat a la conclusió, fins 

ara no se’ns ha ocorregut, no hem trobat una altra solució, creiem que no n’hi ha una altra, és vendre’ns 



algun patrimoni per poder ingressar diners a l’ajuntament. En quant a venda de patrimoni, què ens 

podríem vendre? Terrenys, aquells terrenys que ja els he explicat que fa anys es van intentar vendre i no 

es va arribar a vendre mai, vendre algun material, vendre’ns l’edifici de l’ajuntament, vendre’ns alguna 

cosa o si no quin patrimoni més té l’ajuntament? Empreses municipals. És un patrimoni que té 

l’ajuntament. Després de tot aquest treball, hem considerat que una possibilitat bona d’ingressar diners a 

l’ajuntament es fer entrar una part de capital privat en aquestes empreses. Això no vol dir que ens agradi 

aquesta solució però és el mal menor, per dir-ho d’alguna manera, perquè amb aquesta operació podríem 

ajudar molt a garantir que es poden donar tots els serveis que en definitiva també son llocs de treball i 

servei al ciutadà. Com està això en aquests moments? Hi ha aquesta proposta, veiem la possibilitat de 

que això sigui una bona opció. I que s’ha plantejat? Portar al Ple Municipal, aprovar la creació de una 

comissió per estudiar la viabilitat, la possibilitat i la idoneïtat de que alguna d’aquestes empreses, s’està 

parlant de l’empresa d’aparcaments i l’empresa d’aigua pugui entra una part de capital privat. Per tant les 

coses estan així, s’està estudiant tot això i el que ara es proposa, els dic per si senten, perquè ja s’ha 

sentit a dir, es portarà al Ple municipal aquesta aprovació, el que es porta a aprovació es la creació d’una 

comissió per estudiar aquesta possibilitat. Això estava previst per aquest ple municipal de dilluns vinent, i 

com que creiem que es un tema que es important que el puguem plantejar des del màxim consens intern 

per part de tots els grups i també des del màxim diàleg amb les empreses i amb els treballadors 

d’aquestes empreses, donades les dates que som, i donat que veiem que encara s’ha de parlar una mica 

més, ho hem passat al ple de setembre Però sàpiguen que és això el que s’està fent. S’estan estudiant 

totes les possibilitats perquè l’ajuntament de Vilanova pugui continuar donant tots els serveis que dóna, i 

per tant ho fem des de la responsabilitat, no pas al revés, no pas des d’una concepció de que és 

interessant que fem entrar capital privat en aquests empreses, no , sinó com una eina,una possibilitat que 

considerem per solucionar el greu problema de tresoreria que té l’ajuntament.   

Volen fer alguna pregunta? Octavi.  

Sr. Octavi Lorente: Parlaria una mica de VNG Aparcaments. En el cas aquest l’ajuntament, per exemple, 

quin control tindria d’aquesta empresa? Posem per exemple la dels aparcaments, aquesta empresa seria 

lliure per traçar noves zones blaves? Per exemple jo puc veure a l’aparcament Casernes que està buit 

completament, sempre veus el cartell de cent i picu places lliures i el que si que em preocupa és que 

després els carrers que hi ha al voltant, carrer Casernes i altres carrers que estan envoltant aquest 

aparcament , aquesta empresa privada no decideixi fer zona blava. Hi haurà algun control sobre això? 

Sra. Neus Lloveras: Sí, quan es fa una operació d’aquestes, hi ha altres ciutats on hi és, moltes, la 

política de mobilitat la posa l’ajuntament,el que fa l’empresa és gestionar, però la política de mobilitat és a 

dir, definir quines zones blaves hi ha d’haver i quines no, això és per part de l’ajuntament. I els preus 

també. El que fa es la gestió, s’encarrega d’això. 

Sr. Jesus Sastre: Sobre la venta d’aquestes empreses, ara em sobta a mi, que es vol vendre VNG 

aparcaments i la companyia de l’aigua, tinc entès i quan es va proposar això amb PIVSAM, què va 

passar? Per què no es va aconseguir que aquesta empresa fos externa ? Perquè jo crec que molts dels 



problemes de Vilanova de mobilitat i que ens han costat molts diners als contribuent de Vilanova és per 

culpa d’alguns tècnics de PIVSAM que no estan prou capacitats. I llavors, ara es fiquen els sindicats, 

no,...no... no podem fer fora a ningú, primer anaven deu, després no en va anar cap, tal, tal. Quan jo puc 

parlar des de  que es va urbanitzar, poso un cas, fondo sumella, hi ha moltes deficiències que aquells 

senyors no van saber o no van voler arreglar. I això ha passat a molts carrers de Vilanova que els van fer 

peatonals i els han hagut d’aixecar un munt de vegades perquè aquells tècnics son uns incompetents.  

Com els podem ara, a aquells senyors, amb tot el meu respecte pels funcionaris, tindre aquells senyors 

dintre de l’ajuntament quan ens han fet perdre a l’ajuntament un munt de milions d’euros? I aquests 

senyors segueixen i seguiran. Per què? Jo no dic que els fotin al carrer, però els que siguin responsables 

que paguin. Perquè si un metge fa una operació malament i queda una persona malament, aquell metge 

se l’acusa i ha de pagar de la seva butxaca o de la seva assegurança. Aquests senyors de la PIVSAM  

han fet moltes desgràcies al municipi i no han pagat res, res. I els hem hagut d’aguantar, i els hem 

d’aguantar. I si no s’hi fiquen els sindicats. I ara amb Vilanova aparcaments, i això, doncs aquests 

senyors, no sé,.... no m’ho explico... Estic en contra de les empreses públiques, ja fa molts anys que hi 

estic en contra, perquè considero que hi ha molts, no tots, però hi ha molts que quan estan dins de 

l’empresa publica s’acomoden, s’acomoden i no fan la feina com l’han de fer. Perquè tu veus que arriben 

3 operaris a ficar una senyal de trànsit, i comencen a les 8 del matí per posar una senyal de trànsit i 

acaben a les dues.. per favor... I com aquestes en podríem explicar moltes jo i molts dels que estem aquí. 

A l’hora de privatitzar empreses, potser hauríem de mirar, jo no sé com està VNG aparcaments però crec 

que deu ser una de les poques que deu ser rendible per l’ajuntament i si no ho és no és perquè no volen, 

perquè Vilanova està manca de grues municipals. Només t’has de passejar pels carrers, que hi ha carrers 

que no pots passar, passos de vianants amb cotxes a dalt i inclús molts vegades els de la policia local i 

els de serveis de l’ajuntament. Perquè si fessin fotografies de tots... VNG no sé si es necessari privatitzar-

la. La companyia de l’aigua? No sé . Però PIVSAM, bueno, ja no vull dir res més de PIVSAM perquè..  

Sra. Neus Lloveras: Jo vull manifestar el meu total recolzament  i confiança amb els treballadors 

municipals. 

Contestant una mica el que diu, evidentment sempre es poden cometre errors. Si que vull destacar és 

que en aquest any que portem de govern si que s’ha treballat molt en la millora de l’eficiència, en una 

modernització de l’administració, que tampoc no descobrim res, jo crec que això es una tendència que 

està generalitzada perquè el que hem d’aconseguir és que les coses vagin millor i no podem fer ho a cops 

de talonari. A l’ajuntament de Vilanova s’està fent una feina molt i molt important per millorar això, la 

coordinació, l’eficiència de tot el funcionament de l’administració. Per això es va constituir un equip 

directiu, per això s’estan estudiant els processos, per això s’estan posant en marxa tota una sèrie de 

accions perquè errors com els que sempre es poden cometre perquè les persones som humanes i a 

vegades cometen errors, doncs que això no passi. El que passa es que han d’haver els controls suficients 

perquè quan hi hagi un error humà, es pugui solucionar i evidentment (un segon que ja acabo)  com a 

ciutadà té dret a queixar-se quan hi ha coses que no s’han fet bé, i jo com administració li dic que s’estan 



posant, sempre hi ha coses que poden ser millorables, però s’estan posant tots els controls possibles 

perquè això no passi. 

En quant la PIVSAM. La PIVSAM va, a principis de legislatura, va entrar en concurs de creditors. Com 

s’ha gestionat això? Els treballadors de la PIVSAM, primer hi ha dos treballadors que ja no continuen a la 

PIVSAM, s’han reduït els salaris i en aquests moments estan en un ERO temporal, els treballadors de la 

PIVSAM. Per tant, jo crec que no els podem retreure en cap cas que no estiguin fent tot el possible per 

millorar la situació d’aquesta empresa, i en aquests moments estan treballant perquè aquesta empresa 

continuï i sigui viable. El cas és diferent que aparcaments i companyia d’aigua. En aquests casos no 

estem parlant d’empreses que tinguin alguna dificultat sinó, com li deia, no és perquè en aquests 

moments per motius organitzatius necessitem privatitzar o fer entrar capital en aquestes empreses, no, és 

una operació que s’estan estudiant per capitalitzar per entrar capital a l’ajuntament . Per tant, PIVSAM 

tenia un problema d’una empresa que estava en concurs de creditors i ara del que estem parlant és de 

que ara, a través d’un patrimoni que tenim, poder entrar diners a l’ajuntament. Es diferent.  

Sr. Francesc Xavier Sanchez : Una cosa. És que ha dit una cosa referent a la grua i si, sí que falta, falta 

de tot en aquesta ciutat, perquè a totes les ciutat falten coses. Tenim una grua, una. I no ens podem 

permetre el luxe de tenir-ne més. Els hi dic així de clar. Una grua que ens costa 360.000€ l’any. 

Entendran que jo no puc gastar-me en una grua un duro més. 425.000, exacte. 425.000€/any es va 

comprar una grua nova i per tant això té un cost que hem de pagar, perquè aquesta ajuntament ha de ser 

lo suficientment responsable per tot allò que s’ha contractat pagar-ho. Jo no puc agafar la grua... encara 

que jo agafés i digués ara deixo aquesta grua i contracto un servei extern, d’una empresa que en tingui 50 

i vingui per trucada, continuaré pagant la grua. Per tant, es així. Paguem 425.000€ l’any de la grua, 

entendrà que aquest ajuntament amb el pressupost que té no pot tenir més que una. Es més, si a mi  

m’ho demanessin, potser tindríem menys grua, tindríem la meitat si pogués. Ho sento dir-ho així però un 

ajuntament ha de pagar els serveis que pot pagar, i aquest és prioritari, és important però és el que hi ha, 

paguem això de la grua. 

Sra. Neus Lloveras: I vull insistir que sempre hi haurà una grua disponible per situacions d’emergència, 

sempre, qualsevol vehicle que estigui en algun lloc aparcat i això produeixi alguna situació d’emergència 

sempre hi haurà una grua disponible.  

Sr. Jesus Sastre: Bueno jo ara mateix no sé com va això de la grua. Però jo he trobat amics meus que 

tenen un gual, han trucat a la grua, ha arribat el municipal i el municipal o la grua, qui fos, en lloc de retirar 

aquell vehicle ha començat a fer indagacions a veure de qui és aquell vehicle, a veure si es d’algun veí si 

el podia anar a treure abans que se l’emportes la grua, amb el perjudici per aquell senyor que paga un 

gual, que paga un impost municipal. Que a lo millor ha de sortir corrents, o ha d’anar a algun lloc no cal 

que sigui corrents, ell té el seu gual i ja està, i no pot sortir fins que a lo millor 20 minuts no han indagat. El 

cost de la grua no el sé, em semblen molts diners. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez:Ho pot mirar el pressupost és públic. 

 



Sr. Jesus Sastre: Vull dir una altra cosa sobre PIVSAM. PIVSAM jo recordo que quan Convergència 

estava  a l’oposició era un dels cavalls de batalla que tenia sempre amb el partit socialista perquè deien 

que si tenien els tripijocs per quadrar els comptes que si feien traspassos econòmics de PIVSAM a 

l’ajuntament.... i resulta que entren vostès a l’ajuntament i PIVSAM segueix, no sé. 

Sra. Neus Lloveras: Ja li he dit. Primera, PIVSAM són persones, són llocs de treball i per tant hem de ser 

rigorosos i el que he dit, estan fent un esforç, s’han baixat el sou, estan en un ERO i estan treballant per 

garantir la viabilitat de l’empresa . És a dir , estan remodelant, estan treballant les activitats, per tant, 

home... jo crec, puc compartir amb vostè que potser no hagués estat necessari constituir aquesta 

empresa, però ara tenim el que tenim, allà hi ha unes persones que hi estan treballant i nosaltres en 

aquest any hem posat per davant de tot que continuïn funcionant els serveis, però evidentment hem 

volgut ser molt escrupolosos amb els llocs de treball, perquè avui en dia un lloc de treball es difícil de 

substituir. Per tant, intentem combinar un bon funcionament, una eficiència, i un respecte a uns llocs de 

treball. Jo estic segura que tots compartirem que quan es tracta d’un lloc de treball, és millor ajustar 

despesa que no pas rescindir aquest lloc de treball, i això es el que hem fe t amb el cas de PIVSAM.  

Sr. Jesus Sastre: Serveis públics essencials és el servei de l’aigua, jo soc empresari, suposadament, no 

ho soc, llavors vostès venen aquesta empresa, i jo com empresari els donaré uns calerons o tindré alguns 

beneficis. Per tant si vostès venen aquesta empresa, aquesta empresa que soc jo tindré beneficis. 

Evidentment, m’ho expliquen més bé o realment no ho entenc.  

Després amb el tema de l’aparcament, vosaltres com corporació sabeu els números. Hi ha llocs de treball, 

s’ha fet un bon treball pels aparcament,s si que es veritat que les zones que són de carrers estrets,per no 

molestar els veïns se’ls ha deixat els aparcaments i carrers més amples els han tret, però bueno, jo crec 

que o m’ho expliquen més bé o nosaltres no estem d’acord. 

Sra. Neus Lloveras:  Què vol dir nosaltres? 

Sr. Jesus Sastre: Nosaltres l’associació de veïns no estem d’acord en la privatització d’aquests servies, 

sobre tot de l’aigua, servei essencial del ciutadà.  

Sra. Neus Lloveras Primer insisteixo, el que anem a fer és a constituir una comissió. Pel que fa a l’aigua 

en cap cas es planteja perdre la majoria de l’aigua, en cap cas, s’està parlant de que com a màxim es 

pogués posar en mans privades un 49% com a màxim, sempre l’ajuntament tindria com a mínim el 51% 

perquè també considerem que es un servei essencial. Per això s’està estudiant per ordre, primer 

aparcaments  i després aigua. Jo crec que més clar del que he explicat no puc explicar. No es planteja 

aquesta operació per un convenciment, és a dir, no és una operació que es planteja per millora de gestió 

o que es planteja per motius organitzatius sinó que és una operació que es planteja per necessitat 

econòmica. I com li he dit es planteja des de la responsabilitat de govern i pensant sobre tot que té menys 

afectació el fet de fer entrar capital en una empresa d’aquestes que no pas el fet  la repercussió que 

tindrà si l’ajuntament continua amb la situació econòmica que té actualment.  

 



Sr. Octavi Lorente: Quan parlem de la companyia d’aigua també parlem de tots els serveis que inclouen 

en el rebut com la claveguera? O l’ajuntament .... 

Sra. Neus Lloveras: No li puc dir això, s’està estudiant 

Sr. Octavi Lorente: Moltes vegades hi ha denúncies nostres que tenen a veure amb les clavegueres i 

són els de la companyia de l’aigua que venen, netegen...  la comparses... també s’ocuparien? 

Sra. Neus Lloveras: Això, si tira endavant aquesta comissió i tira endavant aquesta possibilitat s’haurà 

de veure les condicions d’aquesta entrada de capital i què assumeixen i què no. Evidentment és molt 

important definir bé aquesta operació perquè ens afecti com a ciutadans al mínim possible i que el servei 

funcioni correctament. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez : Perquè ho sàpiga, aquest servei concret no el dóna la companyia 

d’aigües sinó que el dóna Sorea que és una empresa subcontractada per la companyia d’aigues. 

Sr. Miquel Àngel Gargallo: Responent una mica una qüestió que no a contestat l’alcaldessa, hem fet 

una gestió bancària, ens hem reunit amb les entitats financeres de Vilanova i la Geltrú , la problemàtica és 

una retrocessió del crèdit t a curt termini, amb pòlisses de crèdit, l’ajuntament  ha reduït el recolzament 

bancari, hem hagut de fer un retorn molt important. Hem fet la gestió per intentar tenir el recolzament 

bancari a curt termini cosa que no ha estat possible. La situació és la que és a nivell de país i les entitats 

financeres tenen problemes afegits. No es un capritx que nosaltres vulguem plantejar la concessió de les 

companyies. I no veiem cap altre solució. La plantegem i m’agradaria que si veuen una altra solució per 

aquets 25 milions d’euros... perquè no trobo cap altra solució per poder fer aquesta injecció de liquidesa 

sense perdre serveis a l’ajuntament  

Sra. Neus Lloveras: Gracies. 

Sr. Isidre López: El que passarà és que sempre ens toca rebre als mateixos. Perquè privatitzar l’empresa 

de l‘aigua, vol dir que pujaran l’aigua, la contractació i com sempre rebrem els mateixos. Vendre és molt 

fàcil, però hem de mirar no tocar la butxaca a la gent del poble, a la gent obrera. 

Sra. Neus Lloveras: Es té molt present, he repetit tota l’estona que el que es vol assegurar és que el 

ciutadà tingui els serveis que té. En aquesta línia, quan es planteja aquesta operació, la part positiva es 

que els serveis als ciutadans es podran donar millor. Si no, haurem de donar de baixa serveis perquè no 

els podrem pagar. Sí, clar té una afectació però la part positiva es molt més important. Si l’ajuntament 

deixa de prestar serveis, el ciutadà s’empobreix. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez: Per matissar el que diu, amb la companyia d’aigües la concessió 

s’estableix del 49% a 25 anys màxim. No parlem d’agafar l’empresa de l’aigua i vendre-la a ningú. Sinó 

que aquest és el plantejament que es posa per estudiar. L’ajuntament determinaria la tarifa de preus.  

Per altra banda quan vostè diu: ens tocarà la butxaca. Si l’ATL ens puja el preu de l’aigua, està clar que 

ens tocarà la butxaca d’una manera o una altra. Perquè els bancs ens deixen els diners però els hem de 

tornar amb uns interessos del 7 o 8%. 

 



Sr. Isidre López: L’empresa si posa uns diners, els voldrà recuperar en beneficis. I tinc entès que 

l’empres de l’aigua deixa uns beneficis a l’ajuntament. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez Nosaltres plantegem una concessió on la majoria la té l’ajuntament. Hi ha 

altres fórmules per millorar l’eficiència amb la gestió. Si ho poguéssim fer des de l’àmbit públic.... però es 

que devem 25 milions d’euros. Tenim un problema. Arribarà el mes de gener i no podré pagar res. Potser 

hauríem de tancar l’ajuntament . Estem aquí per intentar solucionar una pilota de 25 milions d’euros quer 

l’ajuntament no té ni pot generar si no és així, bueno si, augmentant els impostos amb aquest import però 

seria enfonsar les economies familiars. 

Sra. Neus Lloveras : O l’altre és, el pressupost municipal que és de 60 milions, reduir-lo en 25 però es 

clar, el que fem és en un any carregar-nos la meitat de les coses que fa l’ajuntament.  

Sr. Jesus Sastre: Jo volia dir una cosa sobre l’aigua. HI ha municipis del voltant que tenen Sorea a la 

gestió de l’aigua i paguen 3 vegades més que Vilanova. Per què? No ho sé. Sorea encara que sigui amb 

el 49% voldrà tenir uns beneficis.  

Sra. Neus Lloveras: L’ajuntament traurà la clàusula per limitar-ho. Dependrà de les condicions que es 

fixin. Per això és tan important definir en que consisteix aquesta operació. Es qüestió de lligar-ho bé. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez Aigües de Sabadell es una empresa pública. Vagi a veure què paguen a 

Sabadell. No és qüestió de que sigui públic o privat sinó de la gestió i de qui paga l’aigua.  

Sra. Neus Lloveras: Sr. Luengo. 

Sr. Luis Luengo: Veo que el problema del agua es muy importante porque es muy básico. O sea, 

aparcamientos o otros asuntos que quisieran privatizar, igual se podría aceptar más fácilmente. Pero 

este... más que por el precio es porque supone mucho en la calidad de vida de la gente. El servicio en 

Vilanova no es una maravilla, es un asunto pendiente, a ver cuando el agua podrá llegar directamente  a 

las viviendas sin pasar por todos estos depósitos.  

Esto de la empresa privada, un 49% es un 49% y hay que tenerlo en cuenta. Me gustaría esperar a que lo 

tengan un poco más perfilado. Es un asunto serio, ya lo saben y me parece que la ciudadanía les vamos 

a exigir que lo hagan bien. 

Sr. Alfredo Villa: Evidentemente  se va a intentar hacer un convenio con una empresa en las empresas 

municipales que aunque digan que no dejan algo de beneficio. Cualquier empresa que entre no va a 

entrar a poner dinero sólo. Las otras empresas municipales, ¿se va hacer lo mismo? Y la situación 

contractual en la que se quedarían los trabajadores. 

Sra. Neus Lloveras: La base es la mateixa que hem portat aquest any. Els llocs de treball són el primer. 

Primarem conservar el màxim llocs de treball i així ho hem explicat. Es subroga el servei i es queda tota la 

plantilla. 

Sr. Alfredo Villa: Cuando decias que vais a intentar salvar los puestos de trabajo, ¿qué quiere 

decir?¿qué peligra alguno? 

 



Sra. Neus Lloveras No, bueno... Alfredo no me hagas trampa. M’has preguntat pel personal i t’he 

contestat el mateix que quan parlàvem de la PIVSAM. Amb les converses que hem tingut amb els 

treballadors els hem traslladat aquesta voluntat . Per aquest govern es important mantenir llocs de treball. 

Sr. Francesc Xavier Sánchez: Alfredo, VNG aparcaments, sent una empresa privada, quan ha hagut 

d’acomiadar a algú l’ha acomiadat.  

Sr. Alfredo Villa: Sólo he pregutado la situación en la que se van a quedar.  

Sra. Neus Lloveras Del que estem parlant és de buscar solucions d’una situació molt greu, no som 

capaços d’explicar-ho i que es vegi. Això afecta a persones, a famílies que a final de mes no tenen el seu 

sou perquè l’ajuntament no els està pagant. I això no ho podem permetre, ho hem de reconduir no podem 

continuar evitant-ho. Busquem solucions. Com molt bé deia el regidor amb els bancs portem intentant 

mesos que ens donin un duro més, i no hi ha manera que ens donin pòlisses de crèdit i a llarg termini no 

podem, la llei no ho permet. Quan d’aquí no te’n surts, busques altres solucions per poder pagar a la gent 

que han fet un servei i que ara volen cobrar. Estem començant aquesta comissió i anirem veient. És un 

tema molt important, i quant tinguem algun punt més sobre la taula mantindrem el contacte perquè 

vostès, representants més directes dels barris, dels veïns, ho tinguin de primera mà. Els hi voldrem anar 

explicant de manera molt concreta.  

Alguna pregunta més? Moltes gràcies a tots i gaudir de la festa major que es presenta molt bé. 

 

 

 


