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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
 

Núm. 3/2012 
Data : 30 d’octubre de 2012 
Horari: de 20 a 21:45 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. Miguel Angel Otero – Av de Can Marqués 
Sr. Francesc J. Martí  – Av de Can Marqués 
Sr. Octavi Lorente- AV Casernes 
Sra. Carme Capilla – AV la Collada-Sis Camins 
Sra. Luisa Martin – AV la Collada-Sis Camins 
Sr. Josep A. Vivanco   – AV Molí de Vent 
Sr. Pablo Sáez – AV Prat de Vilanova 
Sr. Joan Contreras – AV St Joan 
Sr. Alfredo Villa – AV del Tacó 
Sr. Eduard Colàs – AVP Ribes Roges 
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 
Sr. Francisco Alvarez – Regidor del PP 
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: 
Sr. Alfons Perez-  AV Aragai 
Sr. Isidre Lopez – AV Sardana 

 

Ordre del dia 
1.  Aprovació de l’acta del consell del dia 28 de juliol de 2012 
2. Proposta taxes 2013 
3.  Enllumenat públic 
4. Precs i preguntes 

 

 

 

Sra. Neus Lloveras: Bona tarda. Benvinguts i benvingudes. En primer lloc, abans de començar aquest 
consell, voldria dedicar unes paraules a la dona de l’Isidre de la Sardana, que, em sembla que ja se us 
han comunicat, però aquesta matinada ens ha deixat després d’un procés de malaltia important, i demà a 
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les 12 hi haurà la cerimònia al tanatori de les Corts. Tot així, també ens avisaran perquè es farà una missa 
a Vilanova però encara no sabem la data. El que voldria és que constés en acta aquest record per part de 
tots els assistents i sobretot per part de l‘ajuntament de Vilanova per l’Anna Garcia i el nostre més sentit 
condol i recolzament en tot el que convingui a l’Isidre. 

 

Doncs bé, dit això passem a temes del dia a dia. En primer lloc, toca aprovar l’acta del consell del 28 de 
juliol. No ens ha arribat cap esmena, entenc que la podem donar per aprovada? Sí? Doncs la donem per 
aprovada. 

 

El punt número 2 és el motiu de la convocatòria urgent d’aquesta reunió. Tal com es va dir l’any passat, 
l’any passat es va convocar aquest consell un cop aprovades les ordenances i ens vam comprometre en 
un futur intentar que fos abans. Vam explicar el motiu. El motiu és que fins l’últim dia vam estar negociant, 
fins una hora abans del Ple encara vam estar negociant l’any passat les ordenances i per aquest motiu no 
es va convocar. Ara estem en aquesta fase. Portem un parell de mesos o tres treballant les ordenances i 
el pressupost, perquè aquest any, per primera vegada, ho hem treballat a la vegada. Sí que hi ha 
propostes, hi ha una proposta final del govern sobre la taula. Una proposta final que està pendent de 
debat i de possibles modificacions perquè és una proposta completa però que està encara en fase de 
negociació. Per tant, el que us vam explicar l’any passat, el que aquí us portem és com estan ara les coses, 
en quins termes estem negociant la proposta d’ordenances per aquest any. D’aquí al dilluns, que va al 
Ple, es poden produir variacions, aleshores ja us direm com queda finalment. Però si que volíem fer 
aquesta reunió prèvia, el més avançat possible, el més a prop del Ple perquè sapigueu de primera mà 
aproximadament per on van les coses i què és el que s’està parlant. D’acord? 
És a dir, insisteixo, tingueu clar que això no és definitiu, és el document de treball que en aquest moment 
és vigent, és el més avançat que hi ha i és el que s’està negociant amb tots els partits del consistori. El 
Miquel Angel Gargallo regidor d’Hisenda és e qui farà la presentació de l’estat de les ordenances. Passo 
la paraula. 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo: Moltes gràcies alcaldessa. Bona nit a tothom. En tot cas agrair a Participació 
que una de les recomanacions que es va fer a l’última assemblea va ser canviar el televisor per una 
pantalla més gran que a tots els que som miops en aquesta sala ens podrà servir per llegir amb més 
facilitat   i poder exposar aquesta power point. 

 

La power point no és exactament un document molt extens, intentaré ser breu, entenedor i en tot cas no 
ser excessivament tècnic, com a vegades diuen molta gent, intentar una miqueta exposar les línies 
bàsiques del queésla nostra proposta. Com ha dit l’alcaldessa això està pendent de les esmenes que facin 
els altres grups, d’aquí al dilluns es podrien canviar quantitativament i qualitativament aquestes ordenances 
i aquí fem el que és la proposta nostra. Entenem per la situació econòmico-financera com pel que 
comentarem més endavant i també amb l’esperit de que, tal i com comentava l’alcaldessa, en aquest 
moment no està tot fet, està pendent d’aprovar i les idees o els oferiments per part de vostès estan oberts 
per part d’aquest regidor a que s’escolti qualsevol proposta o qualsevol tema que es vulgui comentar. 

 

La primera qüestió, és un tema important, algun grup polític ho havia comentat anteriorment, no sé si 
s’havia portat, i és que aquest ha estat un any diferent respecte els anteriors, o al menys és una qüestió 
que s’havia plantejat i és que mai s’havia portat la proposta pressupostaria en paral·lel a les ordenances. 
Generalment, per temes exclusivament de dates, he de comentar que les ordenances han d’estar 
aprovades abans del 31 del 12 i en tot cas això vol dir que les dates en les marca la llei, generalment es 
presentaven les ordenances a aprovació i posteriorment es plantejava el tema de pressupost a les línees 
generals bàsiques. Aquesta vegada què hem fet? Hem plantejat les línies generals bàsiques, els grans 
números  del pressupost,  hem  proposat  una  sèrie  de possibles  mesures  que   contrastarien  amb  els 
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moviments de les grans partides per veure l’aplicació impositiva o no impositiva, l’efecte que tindrien sobre 
el pressupost per veure què és el que hauríem d’ajustar després a nivell de la despesa o a nivell tributari. 
Per tant, la primera qüestió a tenir en compte respecte l’any anterior, és que estem fent en paral·lel el 
pressupost i les mesures fiscals del municipi. 
Els criteris basics per part del govern els hem plantejat, i en l’ordre que tenien aquí: 
1. Lluita contra els efectes de la crisi econòmica. Això ho hem subdividit en: 

• Potenciar les politiques socials; entenem que en aquest moment de crisi hem de sortir al 
recolzament de la societat i entenem que les polítiques socials són una part principal del 
pressupost i de les ordenances. 
• Intensificar la promoció econòmica i el foment de l’ocupació. Està ben clar que ja l’any passat 
vam fomentar unes mesures que anaven encaminades a intensificar aquesta promoció 
econòmica, es van plantejar la mesura de les vacances fiscals, i això hem de dir que a data 
d’avui ens ha produït sorprenentment que hi ha hagut increment d’activitat, i estem a les 
alçades del 2008. Vol dir que fent això, que és la part que estem lluitant d’ocupació a la ciutat, 
està donant els seus fruits. 

 

2. Progressivitat en la tarificació social. Són tots els mecanismes que des del punt de vista de la tributació 
ens planteja introduir la progressivitat en els impostos, taxes i preus públics de manera que el ciutadà 
pagui per aquests serveis d’acord a la seva capacitat de renda.   Això no vol dir que anteriorment 
l’ajuntament no tingués mesures de tipus social, està clar que hi havia mesures, però és un concepte 
totalment diferent. 

 

3. També per una altra part, i com sabeu, és importat la viabilitat econòmica i financera de la institució. 
Naturalment no podem replantejar situacions degut a l’endeutament, degut a la situació en el tema del ICO,  
nosaltres vam plantejar un pla de sanejament l’any passat, i naturalment no hem de complir-lo, els 
termes de finançament ens manen, i realment la sostenibilitat econòmica és important pel municipi. 

 

4. Polítiques d’estalvi intern i d’eficiència econòmica. Això vol dir que estem fent amb lupa, per part de 
tots, tots els convenis, es va plantejar en pliques que estaven per sota de 15.000€ reduccions del 8% a 
començament d’any i s’està veient l’eficàcia dels serveis a l’aplicació directament als ciutadans. S’ha fet 
també un catàleg de serveis que ens servirà per veure l’aplicació d’un servei respecte un altre. I el que 
estem fent es plantejar una política d’estalvi i d’intentar fer moltes coses amb els nostres mitjans. De fet, 
l’any passat teníem una empresa de construcció pel tema de manteniment de la ciutat i enguany s’ha fet 
amb la unitat de serveis municipals i el resultat no ha estat dolent, i representa un estalvi molt important. 
Altres detalls, l’ajuntament ara està tancat sempre per les nits, abans hi havia un servei de porteria i en 
aquest moment tenim alarmes connectades a la policia local. Amb això vull dir que estem incidint en 
intentar fer de veritat petites o grans mesures, d’estalvi intern a nivell de l’ajuntament. 
Respecte l’exercici del 2012, hem de dir que tenim un desfasament entre ingressos i despeses 
d’aproximadament 2 milions. No vol dir que tancarem amb dèficit. Aquest decalatge es produeix perquè hi 
ha menys ingressos dels previstos, això hem de dir que en el tema de transferències de la Generalitat, 
sobretot en temes d’educació, treball és notòriament públic que hi ha diferencies entre el pressupostat i el 
que s’ha produït després, i altres qüestions que teníem previstes i finalment no s’han produït, hi ha hagut 
desviacions. I naturalment al plantejar-se el pressupost de l’any passat, ICO no existia ni estava previst ni 
se  sabia  que  es  demanaria,  però  els  interessos  a  partir  de  setembre  s’han  hagut  de  pagar, 
aproximadament, mig milió d’euros. I per últim dos temes importants: el diferencial d’IPC d’algunes pliques i 
el de l’IVA d’aproximadament 3 punts . 
Què hem tingut en compte pel pressupost 2013? A més dels ajustos, tenim 3 situacions diferencials que 
no teníem l’any anterior. En primer lloc la pujada d’IVA en totes les pliques, que aquest 3% són 
aproximadament són 720.000€; per altra part  tenim una repercussió de clàusula de revisió de IPC dels 
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contractes signats de les pliques més grans que l’interventor em comentava que aproximadament serà 
d’uns 300.000€. I els interessos del crèdit ICO. No sé si ho saben, durant els dos primers anys es paguen 
només interessos del préstec ICO, els interessos que tenim previstos per l’any 2013 seran  1.484.000€. 
A partir d’aquí el tema és, com podem ajustar aquests desequilibris? Aquests 2 milions més aquestes 
diferencies que es podrien plantejar ens produeix una davallada d’ingressos previstos i a les despeses 
que hem comentat ens suposa 5.000.000€ de desfasament. La primera qüestió, entenem que una retallada 
en despesa de 5.000.000€ al meu entendre seria un ajust molt greu a la ciutat, diria que alguns serveis 
basics estarien tocats segurament i moltes qüestions hauríem de cancel·lar-les o no plantejar-les perquè 
amb l’import que hauríem de plantejar en aquest moment, partint del que ja vam fer l’any anterior seria molt 
important. Per tant, la nostra proposta ha sigut un terme mixt: part de contenció pressupostària i part de 
pujada d’impostos per poder cobrir aquest decalatge de 5.000.000€. 
Quins criteris de tributs hem plantejat pel 2013? Hem plantejat augmentar la majoria de tributs un 3,5. No 
sé si avui han vist vostès en els mitjans de comunicació l’IPC que s’ha publicat avui és justament d’un 3,5, 
em tem que es possible que el de Catalunya està al 3,7, i   el que els he explicat que a nosaltres les 
pliques ens variarà en tema IPC,  hem plantejat tot i així que la part de treballadors estarà congelada,  que 
es pugui eixugar amb aquest increment que entenc que estarà per sota de l’IPC a final d’exercici, del 
3,5%. 
Augment sobre impost de bens immobles. Aquí fem tal i com ho vam plantejar l’any passat, no vam fer un 
import fix lineal a tots els IBI, sinó que depenent dels imports dels ibis a nivell cadastral vam fer des d’un 4 
fins a un topall màxim del10%. De manera que les rendes més baixes estarien a un 4%, els valors 
cadastrals més baixos estarien a un 4%, i els més alts s’estaria incrementant. Això jaésuna mesura de 
tarifació, perquè estem incrementant la progressivitat fiscal respecte de qui se suposa que té una mes alta 
capacitat econòmica respecte de qui no la té. 

 

Sra. Neus Lloveras: Respecte l’IBI recordar que té unes bonificacions en relació a les rendes dels 
contribuent que va ser una mesura de l’any passat. L’IBI històricament no havia tingut mai bonificacions i 
l’any passat vam afegir a l’IBI una bonificació segons els ingressos en renda .Ésa dir, el IBI té dos 
components. Primer que té més augment l’IBI dels valors cadastrals més alts i paral·lelament hi ha un 
escalonat que depenent dels ingressos de renda de les persones tenen unes bonificacions. Hi ha els dos 
conceptes. 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo: Per altra part, diferencial de la resta d’increments, és a dir, tot tindrà un 
augment del 3,5% excepte aquest cas i la recollida d’escombraries   domiciliàries que passen de 86 a 
100€. Per què es planteja aquest increment? Principalment perquè el cost que cobreix el ciutadà és molt 
baix. Està per sota d’un 50% i intentem apropar-lo al 60% del  cost que es produeix en termes efectius a 
nivell municipal. 
A més hem plantejat dues qüestions, no tenen a veure amb ordenances però he volgut col·locar aquí, 
aquestes són mesures financeres i venen donades com a temes excepcionals. La primera és el 
fraccionament de l’IBI. Volem traspassar de 3 a 4 pagaments, creiem que fraccionar al màxim possible 
dóna més capacitat a les famílies per poder pagar i no tindre-ho focalitzar en poc temps i per altra part un 
descompte del 5% si es paga la totalitat de l’IBI al mes de gener. Això és un tema extraordinari, només es 
farà, en principi, aquest any. Com ja sabeu la situació financera nostra és la que és i la problemàtica 
sobretot, en el primer trimestre del 2013. 
I després incorporar una taxa d’escombraries de 50€ per les propietats periurbanes. Nosaltres hem entès 
que el que no podem obviar que tenim 41 urbanitzacions periurbanes, que moltes d’elles, moltes persones 
hi viuen, en aquest moment, i ho dic per estadístiques pròpies internes, estan portant la brossa directament  
al  municipi  i  no  contribueixen  directament  al  sosteniment  de  la  brossa  que  té  un  cost 
específic. Hem pensat que és una mesura d’igualtat, l’import no es planteja igual que el que té la trama 
urbana consolidada, per un motiu, perquè el desplaçament cap a la ciutat  o cap a la part externa de la 
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urbanització s’ha de valorar en decrement respecte qui té un contenidor a la vora de casa i hem plantejat 
que és hora que realment aquest tipus de situació que s’estan donant no era adequada respecte el 
ciutadà que estava pagant. Aquest és un plantejament nou i és una iniciativa del propi govern. 

 

Per altra part hem modificat l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys urbans en dos termes. El 
primer és la modificació que va fer l’estat, en el RD 6/2012, en el qual la dació de pagament de l’habitatge 
es traspassava de l’adquirent de l’immoble en el cas dels bancs. En aquest cas, i per ser breu, és 
pràcticament uns termes molt acotats, restrictius i és difícil que es plantegi, i per tant nosaltres, i veient les 
situacions donades en altres municipis com és el cas de Barcelona, hem volgut obrir la possibilitat que en 
el cas de dació en pagament de la vivenda habitual, i quan dic habitual dic vivenda habitual, nosaltres 
subvencionarem en aquests casos extrems que no hagin de pagar a l’ajuntament aquest import. Els casos 
establerts no vull dir-los, en tot cas que portin un any empadronats perquè no es donin qüestions de 
picaresca sinó que sigui per la persona que ho necessita. 
Per altra part, hem modificat, donada l’experiència de les vacances fiscals, les bonificacions que es feia 
referència hem fet variacions. L’any 2012 no hi havia limitacions ni de superfície ni de llocs de treball, per 
tant qualsevol empresa es podia plantejar tenir la llicencia i la brossa del primer any gratuïta. Hem volgut 
delimitar els casos, és a dir que es donarà un 50% en els casos que no compleixen i les empreses que 
siguin industrials, tecnològiques o que generin mes de 50 llocs de treball es mantindrà la bonificació del 
100. 
I per altra part hem incorporat l’excepció de les activitats de temporada donat que som un municipi turístic 
en un tema semblant a la contractació equivalent a una mitjana de 3 treballadors en termes anuals. 
Per altra part revisant qüestions que s’havien plantejat en altres ajuntaments estem mirant d’establir preus 
públics per l’emissió d’alguns documents a l’oficina d’atenció al ciutadà És bastant freqüent en altres 
municipis, en el nostre cas no s’havia plantejat i hi ha una sèrie de qüestions específiques que ens han 
traspassat a nivell d’informes que s’han de plantejar i que porten una elaboració i signatura per part del 
secretari que s’ha establert una sèrie de preus públics a l’hora d’implantar-los. 
I per últim la possibilitat d’establir alguns preus públics per alguns serveis de la unitat de serveis 
municipals,. Això no vol dir que no es plantegi que una part del servei sigui gratuït però el que intentem es 
evitar, si vol afegir la regidora, el sobreús de la USM en alguns casos, no vol dir que estiguem impedint 
que no es faci el servei que s’havia fet fins al moment, el que volem és que hi hagi una consciència de que 
aquestes persones cobren a final de mes i que realment la USM és un cost important per part del 
municipi. 
Per altra part, van obrir la comissió per la tarificació social. Aquest treball continuarà al llarg de l’any i 
s’anirà aplicant en tots els tributs, el nostre plantejament és començar en certa mida per qüestions no diria 
menors, però si que la possibilitat d’errada, que no tinguem les dades clares perquè ens suposaria 
problemes de riscos de no recaptació, i intentarem fer per fases la implementació  d’aquesta tarifació 
social. Hem començat a demanar les dades a Hisenda per saber la situació de la població de Vilanova i 
intentar fer una ordenança que pugui enquadrar la gent a la seva capacitat de renda respecte del servei. A 
mesura que tinguem la documentació i l’experiència ho anirem implantant. Entenem que el primer ha de 
ser l’escola d’art, l’IMET, aeronàutica, llars d’infants i escola de música, i a partir d’aquí la resta de serveis, 
per l’experiència d’altres municipis s’ha anat fent al llarg de 2, 3 o 4 anys. I amb això en principi hauria 
acabat l’exposició, per qualsevol dubte, aclariment em poso a la vostra disposició. 

 

Sra. Neus Lloveras: Gràcies Miquel Angel, obrim un torn de preguntes, comentaris, paraules, el que 
desitgin. 

 

Sr. Josep Vivanco: Tot això ha sortit avui a les notícies... 
 

Sra. Neus Lloveras: Però us ho volíem explicar en paraules. 
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Sr. Josep Vivanco: Sí, ja, però sí que hi ha una cosa que us ho volia dir abans de començar en temes. El 
Consell Municipal  és una espècie de planari, no? No és el ple de l’ajuntament però és un plenari de les 
associacions de veïns, llavors jo continuo dient que avui és tant important com que el dilluns es té que 
aprovar o no les taxes i avui aquí en aquest plenari que estem les Associació de Veïns  manquen persones 
de l’oposició. Manquen algunes, sé que hi ha el PSC i el PP, però no veig a la CUP ni Iniciativa 

 

Sra. Neus Lloveras: S’han excusat, no podien venir. 
 

Sr. Josep Vivanco: Ho dic perquè ens agradaria saber, com que el dilluns es portarà al ple això, i es 
parlarà d’aquest tema, i suposo que ja s’ha parlat, també sentir una miqueta la veu de l’oposició sobre 
aquests temes. Perquè sinó quedem una mica a les  fosques. També fer el comentari que hi ha coses que 
necessiten llum. Per què? Perquè se senten comentaris, no se senten, estan escrits comentaris de que a 
vegades l’ajuntament no dóna les suficients explicacions a la ciutadania i per altra part les Associació de 
Veïns  estan com mig mortes, que no tenen incitatives, que no parlen... Llavors si aquí en aquest plenari hi 
haguessin mitjans de comunicació també sabrien com respiren les Associació de Veïns que d’aquesta 
manera queda totalment difuminat, ho dic perquè aquesta setmana han sortit comentaris al Diari de 
Vilanova que a mi particularment m’han afectat, perquè nosaltres intentem reunir-nos i fer coses, perquè 
som voluntaris, i en canvi això ni es reconeix i a sobre hi ha algunes posicions que diuen que nomes 
servim per festivals, festes i coses d’aquest tipus. I bé, jo voldria proposar això perquè ja ho he sentit 
massa vegades i a més ara ha sortit al Diari, i em sembla que això ens afecta a tots plegats perquè 
d’alguna forma en un temps que estem lluitant perquè les coses funcionin bé , si les Associació de Veïns 
no serveixen per res... pleguem, no? Aquest és el primer tema. 
En quant al pressupost, jo que soc un fanàtic en revisar els comptes i les coses d’aquest tipus, veig que a 
vegades surten coses que d’alguna forma.... per exemple. El tema de les multes. Cada any es parla del 
mateix i després resulta que ho ha de cobrar sembla ser la Diputació. A la Diputació se li paga 300.000€ 
per fer aquesta activitat. L’any passat, 2011, posaven de multes 2.700.000 aquest any 3.000.000. Jo 
voldria saber, a aquestes altures de l’any, quin desfase hi ha? N’hi ha molt o hem de començar amb el 
pressupost base zero, és a dir les multes aquest any tindrem 0, i si tenim 2.000.000 doncs, mira, això que 
tenim però s i no ho tenim.... malament rai... tinc més coses... 

 

Sra. Neus Lloveras: Començo per això últim. Això és el que es va fer amb el pressupost de l’any passat, i 
això és el que es torna a fer ara, adequar el nivell d’ingressos  i despeses a la realitat. És a dir, el 
comentari del desfasament de multes, quan el regidor parla de garantir l’estabilitat econòmica és això. Si 
ara aquest any l’any passat es van ajustar molts ingressos i depeses, si ara aquest any veiem tot i així hi 
ha un desajust, de cara al 2013 diem que tenim un problema de 5.000.000. Això vol dir que partim de la 
realitat pressupostària i a partir d’aquest criteri fem el pressupost del 2013. Entenc que amb això contesto 
a això de que adaptem el pressupost a la realitat dels ingressos que es produeixen. Aquesta és la voluntat 
del pressupost de l’any passat i torna a ser la voluntat d’aquest. 
En quant a les multes, ho contestarà el regidors. 
Després volia parlar de comentaris. Tothom és lliure de parlar i que en un diari hagi opinions, la premsa és 
així i és com ha de ser, penso que per això no podem dir que és una opinió generalitzada  que les 
associacions no fan res jo penso que tothom es lliure d’opinar, i això no ha d’afectar a l’estat d’ànim o al 
sentir perquè cadascú sap el que fa, i mentre tothom cregui que fa el que ha de fer, escolta... en quant a la 
transparència. Jo crec que com a govern estem sent extremadament transparents, tota la informació que 
se’ns dóna es presenta. En quant a les ordenances l’any passat no vam ser capaços de reunir-nos fins un 
cop aprovades i ara estem una setmana abans, sé que és poc, això no vol dir que no portem moltes 
setmanes treballant les ordenances i el pressupost però també heu d’entendre que s’estava acostumat 
durant les últimes parell de legislatures a que hi havia majoria i ara hi ha una minoria. Això vol dir que fins 
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l’últim dia abans del Ple es negocien les ordenances. Avui que hem portat aquí, una proposta treballada, 
però si encara hi ha negociacions, això es fa difícil si no es governa amb majoria i hi ha un debat natural 
fins que es produeix l’aprovació. Per tant, total voluntat de transparència, ningú ens podrà dir que sempre 
es dóna tota la informació, que sempre es treballa en aquesta línia, de fet estem posant en marxa a la 
casa moltes iniciatives que van en la línia de ser un ajuntament transparent i aquesta és la voluntat, 
millorarem, però crec que s’ha de valorar que aquesta és la manera de treballar generalitzada. En quant a 
les ordenances ja et dic el problema és això, que es negocia molt de temps, hi ha molta feina, i no us 
podem convocar en un punt molt verd, perquè a les hores què us expliquem? Que estem començant a 
treballar? Són moltes setmanes de treball. Ho hem portat una setmana abans, si aconseguim anar més 
ràpids potser aconseguim 15 dies abans, però gaire més no perquè penseu que des del mes de setembre 
que hi ha comissions per tractar ordenances... és temps. Ara li passo al regidor perquè expliqui ho de les 

                     multes.
 

Sr. Josep Vivanco: O no m’he explicat bé o m’he explicat fatal. Jo no he dit res de que no hi hagi 
transparència. El que sí que dic és que... nosaltres estem reunits aquí, rebem l’acta... som la cadena de 
transmissió dels veïns. És difícil que puguem transmetre totes les coses, el mateix ha sortit les notícies... 
possiblement als veïns se’ls tingui que explicar. No voldria que fos una audiència pública, però si que 
voldria que els veïns i els mitjans de comunicació... A lo millor sí que sortirà una nota que s’ha fet un 
consell, val, i es dirà els que s’ha parlat, i tal però aquí hi ha un tema que nosaltres estem defensant unes 
qüestions unes idees i en canvi no sortirà reflectit. Si aquí hagués mitjans de comunicació... Un extracte 
del que es parla aquí... perquè la cadena de transmissió nostra, no surt de forma feacent, aquí es diran 
una sèrie de qüestions i cadascú donarà la seva opinió. Em fa l’efecte que.... és que penso que a més és 
bo, perquè llavors entra en la dinàmica. 

 

Sra. Neus Lloveras: No t’havia entès, ara t’entenc. Bé, podríem estudiar fer-ho diferent, no hi veig cap 
inconvenient  en que poguéssim  fer aquestes  comissions  publiques i fins i tot amb la televisió.  Seria 
positiu. Obert als mitjans, ho podríem estudiar. No s’ha fet mai públic i amb mitjans? No hi tindríem 
inconvenient així es veuria aquest debat, i el que s’explica aquí la gent ho podria seguir,  no tindríeu que 
anar vosaltres. Prenem nota a l’acta per tenir-ho en compte  per quan es facin aquest consell, mirar si els 
fem públics. Que penseu els demés? Ho veuríeu bé? No hi tindríeu cap inconvenient? 

 

Sra. Griselda Castelló: Els consells són públics. 
 

Sra. Neus Lloveras: Però públics de veritat, transmesos per canal blau i oberts a la premsa 
 

Sr. Josep Vivanco Ho faig també per ajudar al propi ajuntament 
 

Sra. Neus Lloveras Ho acollim en positiu. Per això preguntava, no s’ha fet? Està molt bé. Hauria de ser 
un dels objectius dels mitjans de comunicació públics que hi hagués aquesta línia directa, que els ciutadans 
poguessin seguir en directe. Si no hi ha cap inconvenient ho posem com un objectiu i un tema a posar en 
marxa, si ningú s’oposa prenem la iniciativa i ho impulsem. Fet. Ja hem arribat a un acord avui. Més 
paraules? 

 

Sr. Octavi Lorente: Dos petits punts. Ara aquí se’ns ha dit que l’ajuntament havia demanat a Hisenda una 
mica el llistat del que cada ciutadà rep. Aquest llistat encabat serà d’un ús nomes municipal? Qui tindrà 
accés? El problema és que s’enteri tothom del que cobri cadascú. Aquest és un punt,. I un altre punt que 
aquí no ha sortit, era si aquestes petites bonificacions, com per exemple de les escombraries al punt net i 
altres per persones que cobren pensions petites es mantenen, es toquen o queden igual. 
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Sra. Neus Lloveras: Hi hauria per contestar això i ho de les multes que m’ho he saltat i no he deixat 
intervenir al regidor. Comencem per contestar lo de les multes que li havia demanat el sr. Vivanco i 
després contestem aquestes dues preguntes. 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo: Sr. Vivanco, 3 qüestions. La primera el tema que fa referència al tema de les 
multes. Nosaltres en el pressupost 2012 ja vam baixar aquest import de multes respecte l’exercici de 
2011. Aquest 2013 també esta previst tornar-lo a baixar una altra vegada. En el pressupost. 

 

Sr. Josep Vivanco: Jo tinc 2.700.000 el 2011 i 3.000.000 el 2012. 
 

Sr. Miquel Angel Gargallo: Haure de revisar-ho però entenc que es va plantejar el tema més baix. En 

                   aquest moment la recaptació no serà la prevista. 
Sr. Josep Vivanco: És per ajudar 

 

Sra. Neus Lloveras: Si, si. En tot cas De cara al 2013 està previst... una part dels ingressos que no s’han 
produït és aquesta, i està previst una rebaixa. La pregunta concreta Miquel Angel, era sobre la recaptació. 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo: La recaptació naturalment no ha sigut tota la esperada. En aquest moment no 
puc dir xifres exactes però ja els hi passaré si és necessari, tot dir li que, per exemple la recaptació 
executiva per part de l’ajuntament i la Diputació a 30 de set és un 19% mes baixa que el 2011, per tant els 
números són complicats, i respondre al tema de la Diputació. En el seu dia es va traspassar a la Diputació 
no va ser per un tema objectiu. Nosaltres posem multes, però posem multes als ciutadans de Vilanova i 
als de fora de Vilanova. En la nostra capacitat d’embargament, el sistema que teníem, nosaltres érem 
eficients però no podíem embargar qüestions que fossin fora del municipi. Ens donava , en certa mida, 
poca capacitat de recaptació en el que era les multes externes, i es va decidir traspassar el servei a la 
Diputació que té un conveni directe amb l’administració tributària per poder embargar en tota la província i 
en tots els àmbits. Llavors el tema de traspassar va ser justament per l’agilitat de recaptar, que d’altra 
manera no es podria donar si ho estiguéssim portant des de l’ajuntament. 
Respecte l’altra pregunta, nosaltres hem demanat la documentació dels llindars de renda, no vol dir que 
hem demanat la documentació tributària de cadascú dels ciutadans de Vilanova. Per jo fer la tarificació 
social necessito saber quanta gent hi ha que guanyi més de 50.0000, quantes entre 50 i 35, entre 35 i 25, 
etc, etc Diguem que en certa mida tenir l’estadística dels fluxos de renda, inclús també els de patrimoni de 
la ciutat per jo en tot cas col·locar un quadre, si el quadre no el faig en una determinada xifra que estigui 
declarat o que tinguem nosaltres dades, enteneu que realment jo podria equivocar-me en el llindar per fer 
la tarificació i podia anar-me per dalt o per baix, per baix seria un desastre a nivell de recaptació i per dalt 
els ciutadans estarien molt emprenyats perquè ens hauríem equivocat en el llindar de l’aplicació d’un 
tribut. Igual que els altres municipis, i ho dic amb coneixement de causa de que  l’administració tributària 
ens ha denegat la documentació, però estarem en tot cas fent tot el possible perquè es pugui fer, sense 
les dades no podrem plantejar els llindars de renda ,i, naturalment,    nosaltres no tindrem, a no ser que 
siguin qüestions després que siguin rogades, que el contribuent vulgui enquadrar-se en una situació 
determinada, que després se li demanarà la documentació adequada per part dels òrgans de gestió, 
d’inspecció tributaria per col·locar-se en un dels grups del quadrant, per tindre aquest tipus de tarificació. 
Per tant, no es preocupi, que el que fa referència a les dades informàtiques no les tindrem, i en tot cas el 
llindar de rendes, per protecció de dades i la informació que vostès ens donin seran igual que qualsevol 
altra administració, amb criteris de que només es faran servir per qüestió interna o en tot cas per la 
tarificació social. No sé si amb això he contestat la seva pregunta. 

 

Sr. Octavi Lorente: I l’altra... 
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Sr. Miquel Angel Gargallo Perdó, es manté exactament el mateix, estem veient alguna qüestió que tingui 
a veure amb els arrendataris, mirem si es pot plantejar, és complex des del punt de vist de l’aplicació i en 
tot cas el dilluns veurem si ho podem plantejar, però la resta continua com estava abans. 

 

Sra. Neus Lloveras: Molt bé. Gràcies regidor. Algun comentari o pregunta més. Sí, senyor Luengo. 
 

Sr. Luis Luengo: Bueno hay el agujero este de 5 millones. El agujero este se piensa cubrir con una 
subida de impuestos y con un ahorro de la gestión municipal. Aunque sólo sea por curiosidad ¿en que 
tanto por ciento uno y otro? Esa seria la primera. La segunda es que esta subida de impuestos está 
obligada por la situación, entonces la pregunta seria ¿el ayuntamiento se puede comprometer a que el 
año que viene todo esto lo va a regresar o sencillamente lo va a dejar como cosa ya hecha? Y la tercera 
es con respecto a los impuestos del IBI que acaban de hablar sobre ello. Si no he entendido mal, por un 
lado se va a subir el IBI de acuerdo con el valor catastral. Pero también hay una reducción en función de 
la renta. Entonces lo que no he acabado de entender el dato este de la renta que se va a manejar, ¿cual 
es? ¿el nivel de renta del contribuyente? 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo Si 
 

Sr. Luis Luengo O sea hacienda le dice este señor ha tenido 300.000 o lo que sea de renta divido por 
sectores 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo O per temes d’unitat familiar, depenent de la renda de la unitat familiar i altres 
paràmetres com per exemple només es fa la bonificació en la  que és la vivenda habitual. Si una persona 
té 10 immobles naturalment entenem que aquesta persona té capacitat de renda i no es planteja, es 
planteja en les persones que tenen la vivenda habitual i un llindar de renda que estan protegits. 

 

Sra. Neus Lloveras: Primera vivenda, ingressos i unitat familiar, no? Nombre de membres de la unitat 
familiar. 

 

Sr. Luis Luengo Decía esto porque ustedes ya saben, parece un chiste, el presidente del Banco de 
Santander paga menos de renta que el barrendero de Vilanova por decir, hay muchos contribuyentes que 
no declaran  prácticamente casi nada. 

 

Sra. Neus Lloveras Aquí lo que se tiene que hacer es que declaren. No por esto podemos dejar de aplicar 
segun ingressos. 

 

Sr. Luis Luengo: esto es una pequeña... Bueno... Yo pienso que seria mucho más justo el hacerlo de 
acuerdo con el valor catastral, no con la renta. Si le pides un sacrificio a la gente, hacer una rebaja en este 
punto no lo veo… 

 

Sra. Neus Lloveras Es que el aumento es según valor catastral, después se aplican bonificaciones según 
la renta.  Lo que toca pagar según unos barómetros de renta hay unas bonificaciones 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo I em penso que els paràmetres també es fins un valor x de valor cadastral, no 
estarem bonificant a una persona que tingui un valor cadastral de un milió d’euros. Entén el que acabo de 
dir? 

 

Sr. Luis Luengo: Bueno, no quiero continuar más 
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Sr. Miquel Angel Gargallo: A veure, hi havia varies qüestions. Li comento el que fa referència a la 
despesa i al tema de tributació. Entenem que la relació són 2.000.0000 en termes tributari i un ajustament, 
que ja crec que serà prou important, de 3.000.000 € en termes pressupostaris, en termes de despesa. 
Respecte el tema de l’aplicació al 2013. La situació financera és la que tenim. Ho he dit per activa i per 
passiva, la situació es complexa el 2013, serà un any complicat, complicat, i ho dic per endavant, per no 
dir molt complicat. Esperem que aquestes mesures que ja portem un any portant a terme, mica en mica 
anem millorant la nostra situació. Està molt clar que les millores s’aniran donant a curt termini, però ens 
veurem obligats després de la situació donada que vam platejar d’intentar concessionar les companyies, 
doncs  ajustar  el  pressupost  mica  en  mica  fins  a  que  realment  puguem  plantejar  el  estar  sanejats 
financerament,  fins  que  no  estiguem  sanejats  financerament,  no  ho  podrem  plantejar.  En  aquests 
moments  això  no és produeix.  És públic  que  tenim  un decalatge  important  de diners  a curt  termini 
pendent  de pagament,  que ens  està  produint  problemes  de tresoreria  i això  ho hem  de solucionar. 
Naturalment no tenim capacitat d’ingressos en aquest moment extraordinaris, tampoc tindrem capacitat de 
fer inversions extraordinàries, entenem que a pressupost no hi aniran pràcticament inversions i la única 
mesura que podem plantejar es anar reduint la despesa mica en mica. Com vostè compren anar a 
reduccions molt importants de despesa per part nostra també plantejar des del punt de vista de... inclús li 
diria socialment, que seria inadequat que   justament patissin per part de la crisis qüestions de serveis 
generals els ciutadans. I la nostra idea s’ha plantejat aquesta qüestió. No dic que no hi hagi altres idees, 
altres propostes i altres maneres de fer. Aquesta és una manera de pensar i de plantejar. 
I respecte el tema dels increments. Està ben clar que nosaltres  totes les nostres pliques inclús els 
treballadors ens ve marcat moltes vegades pel tema dels increments que ens marca l’estat, l’increment de 
les nòmines dels treballadors municipals i pel que fa referència al tema de les pliques totes tenen una 
clàusula  que està indexada a índex de preus, per tant si el índex de preus es manté incressendo com en 
aquest en aquest exercici portem, doncs el tema és intentar adequar al màxim possible. Li puc dir que el 
meu ànim no és apujar impostos, i puc dir que a ningú que està aquí li agradaria apujar impostos ni 
enfrontar-se a qüestions com la de la brossa periurbana però no ens queda una altra solució, o almenys 
es el que jo veig des del meu punt de vista. A partir d’aquí la quadratura del cercle en aquest moment no 
s’ha inventat i una de dues o augmentem per la part de dalt o disminuïm per la part de baix , i la nostra 
proposta ha estat un terme intermig, que no anem a cascar molt al ciutadà per cobrir aquests 5 milions 
sinó que nosaltres  també  entenem  que nosaltres  ens hem  d’ajustar  el cinturó  a nivell  intern,  i tenir 
mesures imaginatives o el que sigui per realment poder-nos ajustar i anar justament al ciutadà amb 
increments mínims de IPC. Sabem que és un esforç actualment, perquè sabem com estan els salaris i 
que no tenen increment en termes IPC, sinó que està havent una situació inclòs al contrari en moltes 
situacions però no hem vist una altra possibilitat amb totes les coses que hem tingut sobre de la taula. No 
sé si amb tot el que li he dit estan contestades les seves preguntes. 

 

Sr. Luis Luengo Yo se que ustedes han hecho lo que han podido, no tengo ningún elemento para decir 
que eso esta mal se lo han estudiado, han trabajado y han llegado a esa conclusión. De la exposición de 
sobre donde van a salir los 5 millones me da la impresión que van a salir todos de impuestos 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo Ja li he dit que són 2 d’impostos i 3 de despeses, ja hop he comentat, eh? 
L’ajust serà més important que l’increment d’ingressos 

 

Sra. Neus Lloveras Em sembla que el Chico havia demanat la paraula. 
 

Sr. Enrique Chico: No, gracias 
 

Sra. Neus Lloveras: Doncs, Alfredo. 
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Sr. Alfredo Villa: Hola buenas noches. Yo supongo que como bien a dicho el compañero de mar que 
habéis trabajado sobre ello, pero yo quería hacer una reflexión y empieza en la primera pantalla del power 
point.  Cuando  hablabas  de  intensificar  los  temas  de  la  promoción  económica  comentabas  que  las 
medidas tomadas el año pasado ya se han visto, me gustaría que algún día se nos presentara una 
valoración, porqué no es que no lo creamos, pero que podamos ver... pues oye... esta medida ha 
representado esto, estaría bien. 

 

Sra. Neus Lloveras: Teneis razón 
 

Sr. Alfredo Villa: Luego cuando habláis del IPC de las plicas, evidentemente no creo que se porque las 
empresas que tenéis vayan a subir el IPC a los trabajadores que al final no lo van a subir, entonces 
supongo que ya estarán firmadas, pero si que por favor para próximas negociaciones, se tendría que 
tener en cuenta en la situación porque al final vamos a mirar, porque resulta que el que tenga una nomina 
va a ser el que vamos a retratar la administración central, la autonómica y la municipal i al final el que 
tenga una nómina va a decir, no se si irme al paro 2 años  que al final me va a quedar más dinero que ir a 
trabajar cada día. Claro es que eso se tiene que tener en cuenta. Y entiendo que se hagan políticas 
sociales, pero también hay que ver que se hace con los trabajadores que no són por cuenta ajena, porque 
al final el que esta retratado es el que tiene una nómina a final de mes. Entonces, claro hay que ver que 
no le van a subir el IPC, hay que pensar. Y Luego un poco lo que explicabais de poner unas tasas por la 
expedición de documentos o para algunos servicios. Es lo mal llamado copagament, porque al final 
pagamos todos los mismos. Estamos subiendo impuestos, tal y además, el que venga a pedir un papel, 
que además se lo va a pedir una administración porque él para él no lo va a querer para nada, encima va 
a tener que pagar. Que si, que la economía está muy mal y todo... pero al final hay que hacer un 
pensamiento y luego también los servicios, porque ¿que servicios se está ahorrando y que servicios se le 
da al ciudadano? Porque al final no solo vamos a pagar más sino que vamos a tener unos servicios peores. 
Son reflexiones que creo que se tiene que tener muy en cuenta porque al final al trabajador va a decir 
hasta aquí he llegado, hasta aquí he llegado porqué al final lo que están haciendo ahora en las farmacias 
de rellernar un papelito de no quiero pagar, pues al final vamos a tenerlo que hacer en todos los servicios. 

 

Sra. Neus Lloveras: Alfredo, compartim la dificultat que hi ha i la injustícia que hi ha en tot això,ho 
compartit totalment, ens trobem amb la problemàtica que tenim un pressupost desajustat i hem d’intentar 
equilibrar-lo perquè sinó no és possible donar serveis. Un ajuntament per poder funcionar ha de tenir un 
pressupost equilibrat perquè sinó et trobes que no rutlla, que encarregues serveis que després no pots 
pagar, no pot ser això. Davant d’aquesta problemàtica, què diem, si tenim un desajust de 5 milions, com 
ho arreglem això?  dons busquem un terme mig, augmentem per una part els imposts i la resta ajustarem 
serveis, evidentment   prioritzant els serveis de primera necessitat i els que no ho son. Amb 5 milions 
creiem que és impossible, perquè si ajustem 5 milions després  dels ajustaments de l’any passat es que 
ens hem de carregar serveis indispensables. Per tant diem, 2 milions pugem i 3 milions ajustem i és el que 
deia a la primera transparència. On no ajustarem? on creiem que hem de fer un esforç és en mesures que 
creïn ocupació i en ajudes socials, és a dir la gent que està passant per moments molt complicats, no 
podem deixar d’ajudar-los. És el principi ideològic del pressupost. A partir d’aquí, hem fet un catàleg de 
serveis per identificar quins serveis tenim i quant ens consten, i quan haguem d’ajustar aquests milions 
mirarem de menys important a més, i això és. Esta clar que la injustícia de que qui te la nòmina es qui 
acaba pagant és així, la societat funciona així, i des del govern municipal el que intentem és que l’impacte 
en el cuitada sigui el mínim i intentar donar bona resposta i bon servei. Aquesta és la voluntat, intentarem 
a veure si ens en sortim. 
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Sr. Miquel Angel Gargallo Només comentar-te dues qüestions. Una en relació a les gestions efectuades 
per l’OAC . Volem establir al màxim possible que totes les gestions es puguin fer telemàticament el que no 
produeix un efecte intensiu de personal jo crec que l’OAC  a Vilanova té un servei magnífic , però 
naturalment te un cost tenir tot aquest personal de dilluns a dissabte. Si aquestes gestions es pugessin 
gestionar via telemàtica el cost seria molt mes senzill, pràcticament moltes qüestions es poden fer via 
telemàtica, ja intentarem que siguin les màximes possibles i que realment això no es pugui reproduir al 
tema de cost. 
En segona instància fent referència al que vostè comentava. Cap problema en donar-li les dades en termes 
estadístics, la pròxima vegada els hi donarem, jo estic al tanto d’aquestes dades. 

 

Respecte el que vostè diu les injustícies. Que sàpiga que aquest govern, només entrar jo, va establir un 
departament d’inspecció tributària que fa comprovacions de les qüestions, o en tot cas que els contribuent 
no han presentat, economies submergides... estem plantejant una sèrie de qüestions i crec que estem 
tenint èxit de que realment la injustícia del que paga, el que està al dia, certament sempre te les seves 
despeses, davant del que intentat evadir, està en certa mida, almenys en la mesura nostra, que pot ser 
petita, no som l’administració tributària, però crec que hem fet bastants creuaments i estem fent una tasca 
important perquè hi hagi un criteri d’igualtat, de progressivitat i igualtat, que les persones pels mateixos 
conceptes paguin igual. Per tant és bo tenir una inspecció i que realment, no en el tema de, i li dic, l’ànim 
no ha sigut sancionador, ni anar a perseguir, ni li podria dir recaptatori, no hem plantejat cap sanció en 
aquest any, cap, hem anat nomes a regularitzar situacions, hem enviat cartes dient escolti això no ho havia 
fet vostè correctament, presenti, per tant mostrar que realment ’administració pot ser entenedora de la 
situació però que tothom ha de contribuir públicament a la despesa publica, i el que no contribueix ja li dic 
que aquest any ho hem fet d’aquesta manera, hem fet unes quantes batudes amb cartes amb 
requeriments al propi municipi i crec que ser públic que han arribat cartes per tot arreu, i no hem plantejat 
sanció per part d’inspecció, però si que realment crec que és un tema important. 

 

Sra. Neus Lloveras: Gracies. Alguna pregunta més? 
 

Sr. Josep Vivanco: Estem parlant tot dels ingressos i també hem de parlar de la despesa contenir una 
mica la despesa. Perquè ara deseguida tocarem el tema de l’enllumenat i aquí també s’ha incrementat 
amb els anys, no sé si és perquè és mes ample ara Vilanova o no però s’ha incrementat bastant. Hi ha 
magnituds que a vegades dius... és que  5.0000.000 és un 8, 5% del pressupost, no són dos rals i mig. Si 
el pressupost són 60 milions, 5 milions de desfase és el 8.5 del pressupost, aleshores el que s’ha de fer 
és alguna despesa, d’alguna forma auditar per que es fa aquesta despesa, quan diem auditar comptes, 
també hem d’auditar per què hi ha certes despeses i fins a on. Perquè hi ha magnituds dins del pressupost 
que si treus 200.000€ d’un costat 300.000€ de l’altre no arribaries a 5 milions, però potser un milionet, un i 
mig. 

 

Sra. Neus Lloveras: Em sembla que això ho ha explicat el regidor. 
 

Sr. Miquel Angel Gargallo: Jo li puc dir que porto un any de persecutor total, en revisar qualsevol tema 
que cau damunt la meva taula des de qualsevol dieta a qualsevol altre tema, s’han revisat mil temes 
acabo de dir varies partides que han sigut ajustades com la de construcció en 700.000€ i s’ha portat amb 
mitjans propis aquest exercici, Del tema de la porteria teníem porter per la nit sense massa sentit en ple 
segle XXI quan existeixen sistemes d’alarma i la policia connectada directament amb l’ajuntament. Això 
s’ha plantejat fa dues setmanes i han anat algunes qüestions revisant pliques, ajustant pressupostos ja li 
dic he fet la primera exposició que una ordre directe d’intervenció que les pliques per sota dels 18.000€ 
les que realment no hi ha contracte, la directriu era que els proveïdors rebaixessin els seus imports de 
cobrament, o els professionals un 8% respecte l’any anterior. Vull dir, estem lluitant el dia a dia, s’estan 
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revisant els costos, en aquest moment tenim una relació dels serveis i els costos que ens representen a 
nivell municipal perquè naturalment a l’hora de prendre decisions és mes fàcil tenir aquest coneixement i 
en tot cas l’aportació que fan al ciutadà a nivell quantitatiu per veure què plantegem. Tot i així continuarem 
perquè crec que no ens hem quedat aquí, em d’anar mica en mica, fa dos dies hem rebaixat s’ha aprovat 
la nova plica de neteja de l’ajuntament reduint 30.000 hores el tema de la neteja, pues be, si renten els 
despatxos un cop cada 3 dies doncs no passa res, haurem de ser mes nets i no passa res, no passa res. 
Hem d’estar amb una econòmic de guerra, malauradament no tenim els calers i ens hem d’ajustar al que 
tenim i intentar una mica tots, no només per part de l’ajuntament sinó a títol personal la situació és la que 
es, i com el que té una mestressa de  casa que té 1000 €i diu he de gastar tant, en això, tant en això i tant 
en això doncs haurem de plantejar la conta de la vella com es feia antigament també a l’administració. Si 
ens volem sortir d’aquesta situació no hi veig una altra manera. Gràcies 

                     Sra. Neus Lloveras: Havia demanat la paraula el Joan Martorell. 
 

Sr. Joan Martorell: Sí, gràcies. Demano la paraula perquè abans el Josep ha fet una observació pels 
partits de l’oposició que estem aquí i som presents, que jo sàpiga, potser hi ha algun cas que no, però en 
principi des del nostre partit hem intentat venir cada vegada que hi ha consell. També és veritat que això 
mateix que has dit al principi de la sessió, del temps, les propostes i el paper que te les Associació de 
Veïns    que no únicament són per muntar festetes i festes majors sinó que tenen un paper a la ciutat 
bastant mes important que això que ens consta que els mals de caps que teniu al cap de l’any, que per 
muntar festes també està bé, però els mals de caps de queixes, moltes vegades us ho emporteu vosaltres 
en primera instància, el president o el sotspresident o el vocal  de l’Associació de Veïns  a veure si pots 
parlar al consell o amb el regidor o la regidora... per tant és una feina que s’ha d’agrair i que en qualsevol 
cas suposo que l’agraïm però a vegades tots plegats els que ens dediquem a representar a la ciutadania 
no ho agraïm prou i és un paper que feu, que feu molt bé, i que s’han d’agrair les propostes, que feu i les 
propostes, com que això em sembla que ho havia sentit l’any passat, altres anys també s’ha de dir... però 
la voluntat de voler participar en certes decisions per part del veïnat o del veïnatge potser hem de millorar 
alguna estratègia en aquest sentit. Dic això perquè cal reconèixer la feina que feu encara que sigui una 
ambigüitat perquè ho hem dit moltes vegades... Per tant és d’agrair la feina que feu i després sobre se’ns 
ha demanat que pensem de tot plegat. Ja s’ha parlat, el regidor ha parlat sobre el procés, no estem al 
govern però per tant hi ha coses que no les compartim, estem en procés de discussió per tant aquí com ja 
s’ha dit, el regidor i l’alcaldessa, han optat per explicar la proposta que presentar el govern i per tant 
aquesta proposta i la que acabi sent aprovada acabarà sent modificada perquè hi ha coses que no veiem 
clares. No us puc dir el que és perquè encara estem en mig de reunions, i probablement d’aquí al dilluns 
n’hi haurà perquè des de l’oposició l’accés a la informació la tens però el treball és mes complicat, i a 
vegades tenir tota la informació al dia de si el servei tal genera una despesa o un guany ix és mes feina. 
No compartim determinades coses que hi ha en aquesta proposta, que ja les farem saber, perquè 
balsàmicament, entenem que pagarem per mes coses, coses que abans no es pagaven i ara es pagaran 
com per exemple tràmits administratius, que pagarem mes quantitat per determinats serveis, cosa que 
potser la situació demana però potser podem parlar de quina quantitat d’increment parlem, crec que s’ha 
de fer un esment, perquè és de justícia, perquè és un tema que no el va treure el PSC però el va treure un 
partit que no està aquí, que és el tema de la tarificació social que si apareix aquí  perquè el govern fa de la 
necessitat virtut, perquè l’any passat a les taxes i al pressupost ho van proposar determinats grups, i no és 
el PSC, però és molt complicat tirar endavant, perquè hi ha les dades d’hisenda perquè hi ha la qüestió 
del recel de tenir les dades i és difícil treballar-hi però el grup d’iniciativa va insistir molt i ha insistit molt a 
plantejar la tarificació social. I després, és de justícia agrair que han fet de motor d’això. I després una 
qüestió sobre les bonificacions, ja ho hem dit més d’una vegada, sembla ser que hi ha possibilitat de 
bonificar però aquesta informació no arriba al ciutadà. Segurament, si us preguntes quines bonificacions hi 
ha possibles a banda del Punt net, si sou usuaris del punt net, i encara, difícilment recordaríeu cap altra 
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bonificació i n’hi ha. Això vol dir, hem insistit, i que encara que a la web de l’ajuntament posava que hi 
havia bonificacions, clicaves i pràcticament en tot aquest període a estat impossible accedir. Ha estat molt 
difícil tenir aquesta informació no és impossible, la pots tenir, pots venir a l’ajuntament i preguntar-ho però 
creiem que en un any en que es demanava un esforç a la gent per aconseguir bonificacions era interessant 
que la informació arribés de la manera mes àgil possible, però no ha arribat. Per tant demanarem, que hi 
hagi aquesta informació de manera mes àgil i penso que vosaltres podeu ser uns bons aliats per poder 
difondre això, no únicament , però penso que es un bon camí. La facilitat per arribar a la informació no hi 
és i aleshores no compartim la manera de presentar el treball. 
Dir-vos, que estem al mig de tot plegat, que segurament hi haurà modificacions que l’esforç que s’hagi de 
fer vagi sobretot a polítiques socials perquè en aquesta vida tot és qüestió de prioritats i hi ha governs que 
prioritzen unes coses i altres, altres. Tots som legítims i nosaltres tenim la prioritat aquesta i en el moment 
que es parli d’accions  i de taxes crec que és quan surten aquestes idees. Al Ple ja ens discutirem, era per 
donar aquesta opinió i agrair la feina que feu al dia a dia. 

 

Sra. Neus Lloveras: Moltes gràcies Joan. Súper breument, crec que vam... hi ha un fulletó informatiu que 
hi ha a l’OAC i que està penjat a la Intranet, jo crec que... 

 

Sr. Joan Martorell A Internet, és que és precisament això, pensem que des de la plaça de la Vila tot el 
mon passa per la placa de la vila, i no... 

 

Sra. Neus Lloveras Em sembla que... ho vam imprimir i es va penjar. Jo crec que ara està penjat. 
 

Sr. Joan Martorell La qüestió és veure quantes bonificacions s’han fet, que això ja ho passareu les dades 
i ja està. I el tema de les bonificacions... I després sobre e tema de la recuperació econòmica, analitzem 
una mica més les dades, perquè potser hi ha hagut més altes d’activitats però no se si és per la política 
municipal o la de l’estat perquè la gent la fan fora de la feina, intenta posar un negoci per sobreviure i és 
una manera de funcionar. I s’estan obrint i tancant molts negocis per això, perquè et veus abocat a 
buscar una forma de sobreviure, muntes un negoci en una situació bastant precària, i això genera un 
moviment cosa que no passava abans que la gent es veia en cor de posar negocis amb mes solidesa 
econòmica perquè els bancs donaven més diners. I Això s’està produint, i jo vull dir que en aquesta 
lectura discrepem, no vol dir que... tenim les dades, és cert que hi ha agut més llicencies que fa dos anys, 
però mirant les taxes crec que ha sigut per la situació del mercat laboral, que cada vegada puja més l’atur. 

 

Sra. Neus Lloveras: Crec que és important això que expliquem, si hi ha dades expliquem, és una 
assignatura que tenim pendent. Expliquem poc. Ho tenim present. Demana la paraula el company 

 

Sr. Francisco Alvarez Muchas gracias. No os explicaré la posición que tendremos el partido popular 
porque ya haremos el posicionamiento en el pleno yo creo que este consell esta destinado a que sean las 
asociaciones de vecinos a través de sus presidentes que nos hagan llegar sus opiniones. Decir al señor 
Vivancos y también al resto que entendemos la dificultad que tienen para hacer llegar a sus asociados 
toda la información del trabajo que se hace y por eso quiero compartir que nosotros también estamos de 
acuerdo en que esto se televisara y se hiciera con luz y taquígrafos de la misma manera que también nos 
agradaría que todo lo que se trabaja y llegamos a reunirnos muchas veces con las asociaciones de vecinos   
se pudiera también ver. Usted sabe señor Vivancos y también algún otro presidente de asociaciones de 
vecinos que últimamente nos hemos reunido y hemos intentado arreglar algún problema que esta en vías 
de solucionarse y alguno ya solucionado simplemente decir que compartimos ese sentir de que esto se 
explicase y llegue a la calle. También queremos decirles que de la misma manera que estamos aquí y 
queremos estar en todas partes. También queremos que tengan la libertad de dirigirse no solo al gobierno 
municipal sino también al resto de grupos políticos que estamos abiertos, por lo menos el 
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grupo municipal popular, a cualquier demanda siempre les vamos a atender como siempre hemos hecho. 
No haré ningún posicionamiento hoy sobre esta cuestión porque entiendo que el posicionamiento hoy 
deben hacerlos ustedes simplemente una cosa si que tengo que decir, que el sr. Martorell ha dicho, y 
estoy totalmente de acuerdo con el, los negocios, las actividades económicas se mueven no por la 
administración, la administración nunca hace crecer la economía, la administración lo único que puede 
hacer es dejar que la sociedad civil haga crecer la economía de la sociedad. 

 

Sra. Neus Lloveras Moltes gràcies. Si no hi ha més paraules, passem al punt de l’enllumenat. 
 

Sr. Luis Luengo: Antes... 
 

                     Sra. Neus Lloveras Perdoni, no lo había visto. 
Sr. Luis Luengo  Si seria muy complicado  para el ayuntamiento  hacernos llegar un resumen de los 
aumentos de los impuestos y sobretodo de las bonificaciones. Porque ya sabemos que todo esto se 
publica y... pero el Boletín Oficial del Estado no hay quien se lo lea y en cambio una hojita nosotros nos 
encargaríamos hacerlos llegar a todos los socios y a en general a todos los que podamos. 

 

Sra.  Neus  Lloveras:  Esta  hojita  es  la  que  decía  que  existe,  la  hicimos  y  la  dejamos  en  el  OAC. 
Posteriormente, no sé en que momento se colgó en la web. 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo: A més a més està previst... 
 

Sra. Neus Lloveras Està fet, però els hi farem arribar específicament els fulletons, quan surtin les 
ordenances, els hi farem arribar tant electrònicament com en paper. Els farem arribar a els associacions, 
mes enllà que estigui on hagi d’estar. 

 

Sr. Miquel  Angel  Gargallo:  Miri, li comento  una qüestió.  L’any  passat se’ns  va criticar  una qüestió 
referent al tríptic de tributs, perquè un dels fulls estava en blanc, i justament aquest full en blanc el farem 
servir per comunicar breument les diferents bonificacions que puguin haver en els diferents tributs. És una 
qüestió que ja van apuntar de l’any passat i aquest any ho tenim previst. En tot cas farem una bustiada 
aquí als veïns de la ciutat justament donant 4 dades que faci referència aquestes bonificacions. 

 

Sr. Eduard Colàs: Jo només volia comentar dos tems. Un que he sentit això de la tassa perifèrica o no se 
quin nom li heu donat. Això és afegit no? 

 

Sra. Neus Lloveras És que ara això no es paga 
 

Sr. Miquel Angel Gargallo És que ara això no es paga 

Sr. Eduard Colàs: Heu parlat de 20 urbanitzacions... 

Sr. Miquel Angel Gargallo 41, sónn 41. 

Sr. Eduard Colàs Totes legals? 
 

Sra. Neus Lloveras: cap. 
 

Sra. Gloria Garcia Perifèriques totes, periurbanes. 
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Sr. Eduard Colàs  És a dir, a veure. No hi ha un sistema de poder reorganitzar això? És que a veure jo 
avui, precisament anant cap a l’Arboç he passat per una perifèrica que se m’han caigut els ulls. No lo 
entiendo. És una cosa que no es que vulgui ser fiscal de res. Però si sou capaços de cobrar 50 € tindreu 
un cens, no? 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo Sí, naturalment, tenim un cens 
 

Sr. Eduard Colàs Són finques rurals, no? 
 

Sra. Neus Lloveras Això són processos urbanístics complicats que ... 

                     Sr. Eduard Colàs Estem parlant d’un grapat de peles, eh? 
 

Sr. Miquel Angel Gargallo Són finques urbanes no consolidades, que és diferent 
 

Sr. Eduard Colàs Jo penso que per aquí hauríeu d’espavilar 
 

Sra. Neus Lloveras són processos urbanístics complicats que s’hi esta treballant 
 

Sr. Eduard Colàs Bueno i una altra cosa, en el tema de les multes, 240.000€ al mes que són 40 quilos 
dels antics em sembla una passada. Jo sincerament, eh, és d’aquelles coses que val la pena aprofundir, 
perquè ho veig una burrada, ho de les sancions   i ja se que tots infringim la llei. Però és que és 
“acojonante” perquè els radars de la ronda Europa i tot això... hi ha sancions que són flagrants.. Parleu de 
2.700.000 però fa quatre dies eren 3.000.000 els que hi havia pressupostats que ho recordo perfectament. 
Això és una quantitat de diners que si ho divideixes per setmanes deuen ser aproximadament 10 milions, 
60.000€ vols dir que hi ha tants agents per sancionar? 

 

Sra. Neus Lloveras De carta al pressupost del 2013.-... 
 

Sr. Eduard Colàs: I lo de les urbanitzacions il·legals no sé com s’ha de fer, però si sou capaços de treure- 
els-hi 50€ per les basures, pues no sé,.... el IBI d’una finca rural deu ser de 3 o 4 € però hi ha cada casa 
espectacular. Jo no sé com es fa, però vamos... 

 

Sra. Neus Lloveras: Són processos urbanístics complexes, s’hi esta treballant però pensi que quan es 
legalitza una urbanització es giren unes quotes i en aquests moments hem d’anar passet a passet amb 
això perquè fer segons quins passos és difícil tirar endavant, ara pera ara amb el context econòmic que 
tenim girar unes quotes d’urbanització que en aquests moments podria haver molts problemes perquè es 
realitzessin. Des de urbanisme s’està treballant molt en això. 

 

Sr. Eduard Colàs És que arriba un moment que s’ha d’agafar el toro pels cuernos. És com parlar de la 
prostitució i traslladar-la 50 metres cap allà . Ara políticament ha de ser molt complex. 

 

Sra. Neus Lloveras  no, políticament, no, tècnicament és molt complex. Tècnicament és molt complex, 
tècnicament, tècnicament és molt complex. És un procés d’urbanització . Però ho estan treballant a 
urbanisme, s’està treballant. 

 

Passem a l’enllumenat? Que era, una pregunta? 
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Sra. Gloria Garcia: Bueno però que voleu que expliqui de l’enllumenat? 
 

Sra. Neus Lloveras Qui ha presentat el punt de l’enllumenat? 
 

Sr. Josep Vivanco: volíem parlar de l’enllumenat que presenta deficiències en llocs ... Això va sorgir de la 
coordinadora d’Associació de Veïns  que ens vam reunir i vam tractar altres temes que ja els traure un 
altre dia , perquè ara és tard i està plovent... Va ser perquè hi havia llocs que s’havia observat que hi havia 
llocs que hi havia deficiències que es tancava el llum, es quedava a les fosques, altres llocs amb els quals 
dèiem si hi ha tres casetes, fa falta que estigui encesa tota la llum? Com és el cas de la Carrerada? Vas 
per allà per les nit s i veus que hi ha un despliegue de llums i hi ha 3 o 4 cases. Jo també he observat al 
carrer Francesc Macià que a vegades alguna fase ha fallat. Això era. Això acompanyat amb que jo he vist 
uns números, que he anat seguint el tema del cost de l’enllumenat i també ha pujat des de l’any 2009 fins 
l’any 2012 de pressupost 500.ñ000 que representa, em sembla, el 35% en tres anys. Coses que 
possiblement es tinguin que vigilar. Després hi ha gent que es queixa que quan entra, em sembla que 
algun regidor del ple ho ha dit,  entra i veu que l’estadi de futbol les instal·lacions estan obertes les llums, 
diuen que és per seguretat, bueno, no sé potser costarà menys tenir una persona que vagi passant de 
tant en tant per allà... no sé, coses d’aquest tipus. D’això és del que es tracta. Hem vist deficiències en 
l’enllumenat. Ara també hi ha practiques noves d’enllumenat, que em sembla que primer és un cost, però 
aquest cost és amortitzable i al llarg del temps surt mes barato que tindre un excés de llum. I aquest és el 
tema. 
Em sembla que vam parlar això, no? 

 

Sr. Alfredo Villa: Solo es para que no sea el ultimo en hablar. El tema salió con el problema alumbrado 
que teníamos en Taco como no se sabia que era, preguntamos a otras asociaciones si tenían problemas 
y nos dijeron que si. Que se quedaban a oscuras zonas de otros barrios. Entonces como sabemos que 
también esta la política de ahorro de ir apagando fases del alumbrado publico, pues era saber realmente 
si era una avería, como en el caso del Taco, o si era una política de ir ajustando fases o si había algún 
problema y eso producía que hubiera apagones. Pero además, no era solo del Taco, hay otros barrios, 
otras asociaciones perdón que también explicaban lo mismo y por eso quería hacer la pregunta para 
saber si era medidas de ahorro energético o había alguna avería. 

 

Sra. Gloria Garcia: Molt bé. Hi ha una mica de tot. Hi ha una mica d’estalvi energètic perquè si que 
paguem una banda o una fase i no una altra, però en el cas del Taco i d’alguna altra associació quan es 
queden a les fosques és perquè hi ha una avaria o es queden totalment il·luminades. L’altre dia, dilluns, 
ens van avisar de l’Aragai que feia 24 hores que no s’apagaven els llums. Hi havia una avaria a la 
fotocèl·lula que es va quedar fixa i no tenia la intermitència d’apagar-se quan sortia el sol. Però clar, 
aquestes coses, si es queden enceses és una despesa, però bueno està il·luminat, el problema és si es 
queden a les fosques. Mai no s’apaguen tots els carrers, ni mai no s’apaguen totes les zones ni mai queda 
cap zona a les fosques. Fins i tot aquestes que us sembla que estan molt il·luminades, la Carrerada, és 
perquè els llums són mes nous i fan mes llum però si que es baixa la intensitat i s’apaguen algunes fases. 
Les zones que si que apaguem, s’apaguen de 12 de la nit a 6 del matí .Tot el que vosaltres detecteu que 
no és normal, doncs el que heu de fer és avisar-nos perquè hi ha algun problema . El cas del Taco , ja la 
vam trobar, era una avaria que no sabíem trobar i finalment van anar... bueno quan anaven els operaris 
funcionava i quan no no... finalment ja la van trobar i esta arranjada. Abans el regidor feia esment a la 
mestressa de casa, jo no diré això, jo diré el cap de la família o la persona responsable de la família, va 
apagant i encenent llums i de tant en tant es fon una bombeta i l’ha de canviar. Doncs nosaltres és igual 
però en gran, en macro . I fins que no ens aviseu i ens dieu l’anomalia, doncs fins que no passa cap 
treballador o cap tècnic o persona de l’administració que ens ho pugui notificar, si no ens ho dieu vosaltres 
doncs no ho sabem. I en referència al pressupost del 2009 , no s’ha apujat el consum elèctric, tot el 
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contrari. El que passa és que abans potser no es posava el preu real i es feia una previsió a la baixa i 
després ja s’ajustava i això és així. A vegades, jo faig una estimació i al final d’any ja veiem el que s’ha 
gastat i el que no. El consum de llum s’està intentant controlar i s’està intentant baixa a base d’això, de 
posar fases i encendre una i apagar l’altra. 

 

Sr. Miquel Angel Gargallo: Voldria afegir que en termes de quotes ens vam adherir a les tarifes mes 
barates que es podien plantejar , S’ha mirat aquest tema i des de serveis generals, fa poc, s’ha creat una 
comissió transversal de gent de l’ajuntament per proposar mesures d’estalvi energètic dins del mateix 
ajuntament  en tots els equipaments. I en això estem, en intentar que no quedin aquestes bombetes 
enceses, ni ordinadors ni altres coses que la suma de tot això al fi del dia produeix un cost i el que 
intentem és que es produeixi aquest estalvi. 

                     Sr. Alfredo Villa: Parte de la intervención que quería hacer un poco me la a contestado ya, que era si se 
podía ajustar mas horarios para ahorrar mas, pero dice que ya hay una comisión, de lo cual me alegro. Y 
lo segundo un poco la imagen y la sensación que creo que es un poco triste de que se tardara 2 meses o 
3 en que se arreglara la avería que se puede tardar, pero la sensación de que se llamaba a la policía local 
y realmente no se hacía nada, no avisaban, decían que no había servicio de guardia y lo que es triste es 
que finalmente se tenga que llamar a la regidora para que tome tema en el asunto. Yo creo que es lo 
suficientemente por lo menos sino grave, importante de que se tomen las medidas oportunas, que ni las 
quiero saber, pero que la sensación que hay  que al final será a la alcaldesa que llamaremos que vaya a 
apagar la luz, o no sé... yo creo que no puede ser. Porque la sensación es que realmente no se hacia 
nada, la sensación es que aquí todo vale y cuando realmente, según conversaciones que hemos tenido, 
no era así, es triste que pasen 3 meses y muchas llamadas a la policía local y que no estén ni que las 
conozcáis. Esto es lo que os decía, la información es poder y creo que hay que utilizarla . No podemos 
dejar que al final se harte una persona y decida llamar a la regidora o a la alcaldesa. Yo creo que los 
medios están, pues que funcionen para que no sea así. Porque el desanimo de decir que es que ni 
puñetero caso hacen, pues llega un momento en el que es el animo que no creo que tengamos que llegar 
a eso. 

 

Sra. Gloria Garcia: A mi que em truqueu, evidentment que no em molesta el més mínim, i si aquest és el 
camí mes curt i mes ràpid doncs no hi ha cap problema. Tens raó. Tan bon punt els de la brigada, els de 
la USM es van assabentar, bueno doncs perquè tu m’ho vas dir a mi, es va intentar arreglar el més aviat 
possible. No tenim cap constància, Alfredo, d’això. No et puc dir és mes que això. 

 

Sr. Eduard Colàs M’arriba bastanta inquietud amb la policia municipal, eh? S’espolsen una mica les 
responsabilitats. O sigui, és que el que m’arriba. L’altre dia mateix, la maratón, aquesta... la triatló que 
està molt bé. El que passa  és que al pas que portem serà una setmana, perquè ara aquest any han sigut 
2 dies, l’any que ve igual seran 3 dies i tallarem el carrer... Em va fer molta gràcia perquè vaig parlar amb 
un municipal i es va treure les puces d’una manera, que hasta em donava la raó al final i estava mig mosca. 
Molta gent es queixa de coses, de pàrquing, de coses que has d’anar amb el tiquet ... es treuen les 
puces... de sorolls... 

 

Sra. Neus Lloveras  prenem nota de la queixa i.. treballarem perquè la policia local estigui al servei del 
cuitada que és el que ha des ser. Prenc nota de la queixa, suggeriment. Segur que no és generalitzat, 
però treballarem per millorar-lo. Es un tema important. 

 

Sr. Eduard Colàs ... 
 

Sra. Gloria Garcia: Si no agafeu el micro no queda res gravat... 
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Sr. Eduard Colàs:Estamos para solucionar problemas, no? Si decimos que lo hacemos todo muy bien, 
pues lo hacemos todo muy bien. Yo des de que estoy presidente de la asociación siempre ha habido 
derivaciones de presupuesto a la baja, y con problemas, o sea  nunca ha habido un superávit. Llevo ya 4 
años, es decir… venimos aquí a que nos expliquen la solución de esto. Entonces, si me encuentro con 
problemas es porqué me los hacen llegar, porque claro si un señor hace ruido y llega la policía local y 
dice: esto al ayuntamiento denuncia,... Claro yo tengo que hablar que el policía de barrio que es el que 
nos atiende normalmente, y no hay ningún problema es cuando es sistemático. Es cuando existe el 
problema que a lo mejor un señor le llamas para la grúa y te dice que viene o que no viene o lo que 
quiera... Es así. Ara, que se les puede felicitar?  Claro que si, por el trabajo, y atienden a la ciudadanía... 

 

Sra. Neus Lloveras :Es de totes maneres es la seva obligació i el servei ha de ser bo. La ultima 
intervenció, excepte que algú vulgui dir alguna cosa. 

 

Sr. Josep Vivanco: Jo ja fa temps que demano, i és que tinguem l’organigrama de l’ajuntament de 
serveis, perquè clar, abans tractàvem amb unes persones i ara tractem amb altres i a vegades no sabem 
qui tenim que tractar. I saps que passa amb aquests coses, que al final vas directament a la regidora i la 
regidora te tanta feina que tampoc no et pot atendre. 

 

Sra. Gloria Garcia: Això no és veritat, eh? que consti en acta 
 

Sra. Neus Lloveras: Organigrama serveix, i tant. 
 

Oi que hi ha un organigrama,  doncs que ens enterem 
 

Sra. Neus Lloveras:  La Griselda pren nota per fer-lis arribar a tots un organigrama de serveis amb noms. 
Tot fos tan fàcil . Aixequem la sessió? No hi ha res mes? Ho no tinc pressa. Aixequem la sessió moltes 
gràcies. 
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