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ACTA DE LA MESA DE GENT GRAN  
 
Data:  9 de juny de 2016 
Hora d’inici: 10 hores  
Hora final: 11.15 hores 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella 
 
Assistència  
 
Pel que fa al consistori municipal: 
 

- Sra. Blanca Albà, regidora d’Esports, Joventut, Gent Gran, Infància i 
Adolescència. 

- Sra. Teresa Llorens, tercera tinent d’Alcaldia i regidora de Cultura, 
Convivència i Equitat. 

- Sr. Gerard Llobet, cinquè tinent d’Alcaldia i regidor d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient. 

- Sr. Joan Giribet, regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i 
Mobilitat. 

- Sra. Gisela Vargas, regidora de Serveis Socials i Salut 
- Sr. Josep Ma. Domènech, regidor de la CUP 

 
Representants de les Entitats de Gent Gran més representatives de 
la ciutat convocades: 
 
1. Sra. Núria Servet, Amics de la Gent Gran de Vilanova i la Geltrú  
2. Sr. August Rocafull, Associació Gent Gran L’Esplai La Caixa 
3. Sra. Palmi Cobeta,  Associació Gent Gran L’Esplai La Caixa 
4. Sr. Manuel Martí, Associació Gent Gran L’Esplai La Caixa 
5. Sr. Antoni Penna, Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 
6. Sr. Jaume Dallà, Casa d’Empara 
7. Sr. David Curto, COMPEX 
8. Sr. Narcís Muela, Coral l’Albada Can Pahissa 
9. Sr. Josep Vivanco, Federació d’Associacions de Veïns 
10.Sr. Christian Jousseaume, CCOO Jubilats 
11.Sr. Manuel Solà, Unió Jubilats UGT 

 
Tècnics municipals: 
 
Sra. Griselda Castelló, Cap de Servei de Gent Gran 
Sra. Eugènia Piera, Comunicació 
Sra. Carme Cabezas, regidoria de Gent Gran 
Sra. Bàrbara Flaquer, regidoria de Gent Gran 
 
Excusen l’assistència: 
 

o Sr. Josep Ibars, Defensor de la Ciutadania 
o Associació Cal Pallissa 



 
 
 
 
 
 
 
 

Regidoria de Gent Gran 

 

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

 
 
Punts de l’ordre del dia : 
 
L’ordre del dia previst és el següent:  
 

1. Aprovació de l’acta de la mesa del dia 8 d’abril de 2015 
2. Nous contractes de serveis i manteniment de ciutat 
3. Plaça del Port 
4. Platja del Far 
5. Pla de xoc de l’ordenança de convivència 
6. Precs i preguntes 

 
============================================== 
 
La Sra. Blanca Albà, saluda a totes les persones assistents a la sessió i 
presenta l’ordre del dia a tractar. 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la mesa del dia 8 d’abril de 2015 
 
S’aprova l’acta. 
 
 

2. Nous contractes de serveis i manteniment de ciutat 
 
El Sr. Joan Giribet explica que el govern amb satisfacció, ha impulsat unes 
noves pliques i contractes de serveis de neteja, jardineria, recollida 
d’escombreries... que milloraran la imatge del carrer. 
 
Algunes de les millores que s’han aplicat a les pliques en el contracte de 
recollida d’escombreries i neteja son: 
 

o Increment de partida de 400.000 euros per la recollida 
d’escombreries 

o reforç en la partida de grafits 
o reforç en la partida de reposicions d’excrements de gossos 
o reforç en la partida de campanyes de sensibilització ciutadana 
 

Algunes de les millores que s’han aplicat a les pliques en el contracte de 
jardineria son: 
 

o Increment de dedicació horària per part del personal (el doble 
aproximadament).  

o Increment de mesures de millora en vehicles del servei (vehicles 
elèctrics...) 

o Compromís d’implementació d’un pla de plantació d’arbrat nou (200 
a l’any) 
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o Compromís d’implementació d’un pla de control de plagues i de 
poda. 

 
Algunes de les millores que s’han aplicat a les pliques en el contracte 
d’il·luminació son: 
 

o Compromís de reducció de consum (estalvi energètic) 
o Millora de la contaminació lumínica 
o Modificació de tota la il·luminació de la ciutat en 2 anys 
o Millora en alguna instal·lació municipal. 
 

El Sr. Curto de COMPEX pregunta si l’increment del doble de dedicació 
horària en jardineria és perquè es duplicarà la jornada o perquè es 
duplicaran les feines ? 
 
El Sr. Giribet li respon que l’increment de dedicació es fonamenta 
bàsicament en què a partir d’ara les dedicacions del personal de jardineria 
seran considerades com a jornades laborals, no com a serveis o tasques 
com fins ara. 
 
El Sr. Solà d’UGT pregunta si amb el canvi d’empresa hi ha hagut algun 
problema amb l’ús de les instal·lacions que tenia l’antiga empresa. 
 
El Sr. Giribet li respon que la nova empresa segueix ubicada en les 
mateixes instal·lacions perquè han arribat a un acord. 
 
La Sra. Servet d’Amics de la Gent Gran demana que els contenidors de la 
brossa siguin degudament identificats per tal de tenir una bona selecció. 
 
El Sr. Giribet li respon que això formarà part de les campanyes de 
sensibilització dirigides a la ciutadania que s’impulsaran. 
 
El Sr. Jousseaume de CCOO demana que es reforci la informació de la 
deixalleria mòbil. 
 
El Sr. Giribet li respon que també es tindrà en compte aquest tema en la 
feina de sensibilització que es farà i aprofita per explicar que la deixalleria 
ha ampliat el seu horari (migdies oberts) i ampliat serveis.  També aprofita 
per recordar que existeix un servei de recollida d’estris grans fàcil de 
utilitzar per telèfon. 
 
 

3. Plaça del Port 
 
El Sr. Giribet explica als assistents com quedarà definida la zona del front 
marítim i la plaça del Port després dels processos participatius realitzats 
amb la ciutadania i del concurs de projectes de l’any passat. 
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Explica, amb l’ajut d’un power point que la plaça quedarà integrada en el 
passeig. 
Es vol fer una actuació global a tot el passeig, tenint en compte el projecte 
urbanístic guanyador del concurs i millorant-lo amb aportacions d’altres 
projectes presentats.    
 
La proposta és fer actuació des de la rambla Samà fins la platja del Far, 
seguint la mateixa línia de disseny urbanístic que el passeig del Carme, 
donant així sensació de continuïtat en tot el front marítim i que la parcel·la 
de la plaça del Port quedi integrada en tot el nou passeig. 
 
Es prioritzarà l’espai de passeig per al ús dels vianants, s’ampliaran les 
zones verdes, es prioritzarà la mobilitat en bicicleta i no es donarà tanta 
importància a la mobilitat de cotxes, també es suprimirà tota la zona 
d’aparcament. 
 
Concretament a la plaça del Port es vol construir uns desnivells amb 
graons que permetin acostar-se i passejar bora la zona de mar. La nova 
plaça del Port tindrà una dimensió 3 ó 4 vegades la plaça del Mercat, serà 
la plaça més gran de la ciutat. També es vol fer un edifici-equipament que 
no entorpeixi la visibilitat cap al mar, però encara no s’ha definit l’ús que 
tindria.   
 
La plaça de les xarxes acolliria un parquing semisoterrat i l’espai dela 
amarristes es traslladaria cap a la banda del Port. 
 
El Sr. Giribet explica que les obres es preveuen que comencin a l setembre 
i que es començaria per la plaça del Port. Anirien a càrrec de Ports de la 
Generalitat i costarien 1.00.000 d’euros.  Es preveu que per Setmana 
Santa del 2017 les obres estarien finalitzades. 
 
El Sr. Curto de COMPEX comenta que el parquing soterrat de la plaça de 
les xarxes podria presentar algun problema amb el nivell de l’aigua del 
mar. 
 
El Sr. Giribet li respon que serà semisoterrat per estalviar aquests 
possibles problemes freàtics. 
 
La Sra. Albà informa que el proper 15 de juny, des de la regidoria de Gent 
Gran s’ha organitzat una activitat novedosa: una Sardinada-Ball, que 
tindrà lloc precisament a la plaça del Port i convida a la participació de 
tothom. 
 
 

4. Platja del Far 
 

El Sr. Llobet, també amb l’ajut d’unes imatges, explica el projecte 
urbanístic de recuperació de la platja de Far. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Regidoria de Gent Gran 

 

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

 
Explica que arrel de les queixes del veïnat de mar i també del ministeri de 
costes sobre l’ús de la platja com a gran aparcament de cotxes, ha portat 
a dissenyar un projecte de recuperació ambiental de l’espai dunar d’aquest 
indret i alliberar-lo com a espai d’aparcament. 
 
La intervenció de creació de petites dunes és una obra senzilla que costarà 
147.500 euros i es realitzarà en 4 mesos.  Les obres començaran al 
setembre de 2016. 
 
Es mantindran els mateixos accessos a la platja, es posaran passeres de 
fusta i serveis de la platja. 
 
La zona aparcament es reduïrà a un espai amb 30 – 40 places 
d’aparcament, especialment habilitat per aquesta utilització a l’entrada de 
la platja.  El pas de vehicles serà restringit a guals i vehicles de servei i 
d’emergència. 
 
Al voltant del torrent serà degudament enjardinat amb vegetació 
autòctona de les dunes i, per acabar, es realitzarà una intervenció per 
acotar l’espai  de l’antic molí ubicat a la platja i es restaurarà. 
 
El Sr. Jousseaume de CCOO pregunta sobre el manteniment de les dunes. 
 
El Sr. Llobet li respon que aquest nou espai ambiental recuperat el 
costejarà el ministeri i que l’Ajuntament en farà el seu manteniment (com 
la resta d’espais verds de la ciutat). 
 
El Sr. Curto de COMPEX comenta que aquesta actuació farà minvar la zona 
d’aparcaments i això comportarà que disminueixi el número de visitants a 
la platja i, en conseqüència a la ciutat.  Si els visitants han d’aparcar lluny 
de la platja, acabaran no venint. 
 
El Sr. Giribet li respon que s’està estudiant indrets propers a la platja per 
destinar a aparcament.  De totes maneres afirma que caldria un canvi de 
mentalitat entre tots, no està bé arribar en cotxe a tot arreu. 
 
El Sr. Llobet i, fora de l’ordre del dia establert per aquest encontre de la 
mesa, informa sobre un altre tema: 
 
Campanya sobre el mosquit tigre 
 
S’informa que la Diputació de Barcelona ha fet una diagnosi sobre la 
situació del mosquit tigre a la nostra ciutat i que en breu començarà una 
campanya de divulgació a la ciutadania amb repartició de tríptics 
informatius a domicilis particulars i als centres cívics municipals. 
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El Sr. Llobet explica que hi ha hagut un treball pedagògic sobre el mosquit 
tigre que ha consistit en la creació d’un conte que s’ha treballat a les 
escoles. 
 
Es faran cartells i una campanya informativa, també una exposició 
temàtica al CRIA, del 22 de juny al 6 de juliol. 
 
La Sra. Servet d’Amics de la Gent Gran pregunta si també s’informarà 
sobre les meduses que hi ha a la platja, cada vegada més nombroses. 
 
El Sr. Llobet informa que cada temporada d’estiu, des del servei de 
Platges, es dóna informació sobre les meduses a la platja. 
 
 

5. Pla de xoc de l’ordenança de convivència 
 
La Sra. Llorens anuncia, abans de tractar el seu punt de l’ordre del dia i  
relligant-ho amb el projecte de la platja del Far, que el proper 16 de juliol 
es preveu inaugurar el nou espai FAR i convida a la participació de tothom. 
 
En relació al punt de l’ordre del dia, la Sra. regidora explica que el 19 de 
gener de 2015 es va aprovar la ordenança de civisme i que d’ençà aquesta 
data s’han realitzat activitats en l’àmbit de la prevenció però, certament, 
encara es detecten accions d’infracció i d’incivisme que han ocasionat una 
gran despesa municipal l’any passat, concretament: 400.000 euros. 
 
La Sra. Llorens informa que s’ha creat una Mesa Tècnica de Seguiment de 
tots departaments municipals amb la intenció de treballar aspectes de: 
 

o Prevenció i sensibilització (treball preventiu amb les escoles, 
ampliant-lo a la ciutadania en general, potenciar el treball amb els 
mitjans  de comunicació, promoure el treball amb les entitats i els 
agents econòmics i revisar i reforçar la senyalització a la via 
pública), i 

o Sanció i restitució (incrementar els preus d’algunes sancions, fer 
efectiu el cobrament de les sancions econòmiques imposades, 
mantenir el treball de reclamació de danys contra el patrimoni, 
donar continuïtat al Servei de Mesures Alternatives i incrementar la 
neteja de la ciutat amb especial atenció a contenidors, grafits, 
excrements animals...) 

 
La Sra. Llorens informa que de cara el setembre i, conjuntament amb la 
participació de les entitats de la ciutat, es faran les propostes d’acció 
d’aquest Pla de Xoc. 
 
El Sr. Curto explica que l’ordenança de civisme hauria de recollir noves 
mesures per la circulació de bicicletes i patinets perquè representen molta 
problemàtica a la ciutat. 
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La Sra. Albà comenta que aquest és un tema reiteratiu i que la nostra 
ciutat té un format i un perfil ideal per a la utilització de la bicicleta i que 
allò ideal fora apel·lar al propi sentit comú de tothom per a gaudir i 
aprendre a conviure plegats, i molt especialment en els espais compartits. 
 
S’informa que s’ha ampliat els kilòmetres de carril bici i que tècnicament 
no és possible fer un carril bici a la rambla. 
 
La Sra. Servet d’Amics de la Gent Gran es queixa sobre els sorolls dels 
locals d’oci nocturn del carrer Correu. 
 
El Sr. Llobet comenta que s’està actuant i s’ha limitat l’horari d’aquests 
establiments.   Hi ha un pla d’usos de la ciutat que estudia cadascuna de 
les llicències que s’adjudiquen i demana a tothom que avisi a la Policia 
Local sempre que se sentin molestats per aquests sorolls nocturns, per tal 
que es pugui mesurar el so real. 
 
També informa que s’està fent un treball conjuntament amb la Generalitat 
per fer responsables als amos dels propis locals, quan hi ha soroll dels seus 
clients al carrer i fora del local. 
 
El Sr. Muela de la Coral L’Albada pregunta si ja funciona el Pla de Mobilitat 
i el Sr. Giribet explica que està, encara, pendent d’aprovació pel Plenari i 
treballar la proposta definitiva. 
 
 
 
 
 
Quan són les 11.15 hores aproximadament, la Sra. Blanca Albà aixeca la 
sessió. 


