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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS VEÏNALS  
 
Núm: 2/2021 
Data: 14 d’octubre de 2021  
Horari: 18,30h  
Lloc: Centre Cívic la Geltrú  
 
 
Assistència:  
 

Representants de les Associacions veïnals  

Sr. Alfons Pérez– AV de l’Aragai 
Sr. Fèlix Senabre– AV del Barri de Mar  
Sr. Octavi Lorente– AV de la plaça de les Casernes         
Sr. Joan Jimenez- AV de la Geltrú 
Sr. Gregori Torres– AV del Nucli Antic 

Sra. Aina Farras- AV de Sant Joan 
Sra. Fina Lara- AV de Sant Joan   
Sr. Josep Vivanco – Federació d’Associacions de Veïns 
Sra. Alexandra de Tomàs- AV de Ribes Roges 
Sra. Núria Planas- Defensora de la Ciutadania  
Sr. Hugo Blasco- Av de la Geltrú 
Sra. Laura Fernández- AV de la Collada  
Sr. José Manuel Montoro – AV del Fondo Somella 
Sr. Jesús Seguido – Av del Prat 
Sra. Tere Romero – Av Masia Nova 
Sr. Oscar Cruz – Av Barri de Mar 
Sr. Ruben Domènech– Av del Prat de Vilanova  

 
Representants del Govern 
Sr. Enric Garriga – Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i economia Social i Solidària.  
Sra. Marta Jofra – Segona tinència d'Alcaldia. Regidora d'Espai públic i Medi ambient 

Sra. Blanca Albà - Primera tinència d'Alcaldia. Regidora de Seguretat i Protecció ciutadana, Esports i Gent gran 

Sra. Conxi Martínez – Regidora d’Intervenció i Tresoreria i d’empresa i Innovació.  
Jaume Carnicer i Mas - Regidor de Producció 1r Sector i Mercats municipals (JxCat VNG) 

 
Representants de la oposició  
Erika Quintero Ultraran -Regidora (C's) 
Antonio Medialdea Huete - Regidor (C's) 
Cristina de Pelegrí Echevarría - Regidora (C's) 
Ester Franco Siles -Regidora (Som VNG) 
 
Personal tècnic municipal 
Sra. Griselda Castelló – Cap de servei de Participació i Cooperació  
Sra. Sílvia Ruiz – Departament de Participació 

 
 
Ordre del dia:  
 
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 3 de febrer de 2021.  
2.- Taxes i ordenances fiscals 2022 
3.- Precs i preguntes 
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1.Aprovació de l’acta de la sessió del dia 3 de febrer de 2021.  
Sense cap esmena, s’aprova l’acta.  
 
2. Taxes i ordenances fiscals 2022 
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3. Precs i preguntes   

 

 Av Ribes Roges pregunta pel calendari de la licitació de la brossa.  

La regidora Marta Jofra explica que està prevista l’adjudicació al gener-febrer del 2022.  

 

 Av la Geltrú pregunta perquè no es municipalitza el servei de neteja i el de recollida de la brossa. 

També pregunta com es finançarà el nou servei porta a porta i quan costarà la campanya de 

comunicació.  

La Marta Jofra explica que es licita perquè cal fer unes inversions que no es poden pagar amb l’actual 

situació econòmica de l’ajuntament (es pagaran als 7 anys). El servei de neteja viària si que està 

previst que s’internalitzi al 2022. Respecte el finançament, per una banda es pagarà amb la taxa 

d’escombraries i a part s’obtindran uns ingressos en forma de reciclatge. La taxa no seguirà pujant en 

principi ja que la idea és que es pugui anar rebaixant amb el reciclatge. També s’ha demanar 

finançament amb el programa Next Generation. La campanya costarà 600.000 i està prevista durant el 

2022. Serà una campanya de comunicació però també es farà arribar el material que es necessitarà. 

Les bosses i els cubells els entregarà l’Ajuntament.  

 

 L’Av de Mar comenta que les associacions veïnals haurien de poder participar en l’ordre del dia dels 

consells i que l’Ajuntament hauria d’avisar a les AV de les grans obres i actuacions que es fan als 

barris abans de què comencin. Així poden traslladar millor la informació al veïnat. Respecte la 

recollida de la brossa, pregunta si quan s’adjudiqui el contracte ja deixa de tenir efecte el contracte de 

Valoriza.  

La Marta Jofra explica que hi haurà un període transitori de màxim 6 mesos on es seguirà amb el 

mateix sistema però s’incorporaran algunes millores. A partir dels 6 mesos, començaran els comerços 

i les empreses i després els barris. Si tot anés bé, es preveu que al 2023 hi hagi una implantació total 

del servei.  
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 L’Av La Collada comenta que el barri està molt brut i els contenidors sempre estan plens.  

La Marta Jofra explica que ara s’està amb una pròrroga forçosa del contracte i aquest no es pot 

modificar. Es van gestionant les incidències però des de l’Ajuntament som conscients que el servei és 

molt deficient. Per posar un exemple, ara tenim 1500 contenidors i al 2010 en teníem 2000.  Fins que 

no hi hagi el nou  contracte no es podrà millorar res. Cal contactar amb l’ajuntament directament i 

nosaltres ho traslladem a l’empresa.  

 

 L’AV Molí de Vent demana que el consell es retransmeti per la ràdio. També pregunta si s’ha tingut en 

compte als partits de l’oposició per decidir fer el canvi de model de recollida de la brossa.  

 

Respecte la radio, el regidor Enric Garriga explica que per retransmetre-ho caldria tornar a fer els 

consells al Saló de Plens i que el que es vol es descentralitzar les trobades. Fer la retransmissió per la 

radio implica uns costos que no podem assumir.  

Respecte els partits, la regidora Blanca Albà comenta que han rebut propostes referents a baixar 

taxes però amb la situació econòmica actual de l’Ajuntament no es pot assumir. Al Govern també li 

agradaria baixar impostos però és impossible. La Marta Jofra explica que el canvi de model és una 

aposta de futur a llarg termini. A Catalunya ja hi ha 240 municipis que fan porta a porta.  

 

 L’AV del Prat pregunta si, segons el calendari explicat, fins el 2023 la situació de la recollida 

d’escombraries seguirà igual. També demanen ni se’ls hi pot passar informació sobre la zona verda 

del seu barri.  

La Marta Jofra explica que es faran mesures de xoc puntuals com per exemple posar contenidors, fer 

més controls i auditories. Actualment es té molt poc marge.  

 

 L’AV Barri de Mar comenta que ser el primer municipi català d’aquestes dimensions que farà el porta 

porta té molts riscos. Quins mecanismes de control hi haurà?  

La Marta Jofra explica que es contractarà una empresa que farà una auditoria continua del servei.  

 

 L’AV de Ribes Roges pregunta quins criteris es faran servir per contractar l’empresa. També pregunta 

per la situació de la Policia Local.  

Respecte els criteris, s’explica que és una licitació oberta que s’hi pot presentar tothom però si que 

s’ha intentat que els clàusules siguin més concretes i que l’Ajuntament tingui més marge de pressió.  

Pel que fa  a la Policia Local, la Blanca alba explica que tot i que l’any passat es van treure 13 places, 

encara estem amb una plantilla per sota del 2017.  No tenim mitjans i no podem abaixar taxes. 

Actualment hi ha 75 policies actius i entre setmana hi ha 3 patrulles i els caps de setmana 4.  
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L’AV de l’Aragai, comenta que a Barcelona , a St Andreu s’ha tingut que aturar la implantació del porta 

a porta. Que si a Vilanova hi ha previst un plan B.  

La Marta Jofra explica que els resultats a altres municipis són bons i a Barcelona s’han fet canvis però 

no s’ha aturat el procés. A Vilanova plantegem uns resultats dels 60% i a Barcelona estan al 78%. No 

hi haurà un pla B per què apostem per aquest model, però serem flexibles i si cal fer canvis que són 

raonables els farem.  

 

 L’AV de la Geltrú pregunta si l’empresa que audita no es podria internalitzar.  

La Marta Jofra comenta que l’auditoria no seran només inspectors sinó que es farà uns seguiment 

contractual. Els educadors si que seran personal propi.  

 

 L’AV del Prat també comenta que voldrien participar en l’ordre del dia de les sessions i que volen 

rebre més informació de les actuacions que es fan al seu barri. També comenta que no hi ha 

presència policia i que com es controlarà el civisme.  

L’Enric Garriga comenta que mai s’ha rebutjat parlar de res en un consell. Poden enviar un mail previ 

per posar punts a l’ordre del dia.  

Respecte el control del civisme, la Marta Jofra explica que hi haurà educadors a cada barri, una app i 

que també es preveuen sancions (actualment s’està revisant l’ordenança).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


