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ACTA DEL CONSELL D’ASSOCIACIONS VEÏNALS 

 

Núm. 2/2022 

Data: 23/02/2022 

Lloc i hora: Centre Cívic Molí de Vent, de 19 a 21 h 

 

Assistència:  

Representants de les associacions  

Av Aragai - Alfons Pérez  
Av Geltrú - Joan Jiménez  
Av Mar – Xavier Planas   
Av Molí de Vent – Marc Segarra, Josep Vivanco, Estela González 
Av Prat de Vilanova - José Manuel Garcia, Rubén Domènech i Jesús Seguido 
Av Nucli Antic - Gregori Torres 
 
Representants del Govern 
Jordi Medina - Portaveu del govern. Tercera tinència d'Alcaldia. Regidor de 
Projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural 
Enric Garriga - Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i 
Economia social i solidària 
Conxi Martínez, presidenta de l'Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Economia. 
Regidora d'Intervenció i Tresoreria, Empresa i Innovació. 
 
Representants de l’oposició:  
Grup Municipal PSC: Gisela Vargas i Miquel Ángel Iglesias  
 
Personal tècnic municipal  
Griselda Castelló – Cap de Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran. 
Mercè Grau – Cap de Servei de Premsa 
Sílvia Ruiz – Tècnica de Participació Ciutadana 

 
Ordre del dia:  

 

1. Pressupost municipal 2022  
2. Precs i preguntes  
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El regidor Enric Garriga fa la introducció de l’acte i explica que avui es 
presentarà el pressupost i a la propera reunió es tractaran els punts pendents 
del darrer consell.  
 
Els representants de l’AV del Prat exposen que no estan d’acord amb què 
aquest consell es parli només de pressupostos ja que en el darrer consell es va 
acordar que es continuaria amb els punts que van quedar pendents. Que es van 
arribar a uns acords que no s’estan complint i que avui és un reunió informativa 
i no un consell.  
 
La Griselda Castelló explica que sempre s’ha fet un consell extraordinari per 
explicar els pressupostos i que en el proper consell es seguirà amb l’ordre del 
dia que va quedar pendent.  
 
La regidora Conxi Martínez comença a explicar el pressupost amb la següent 
presentació:  
 
A la presentació hi teniu les grans partides i en els documents que us hem 
enviat està més detallat.  És un pressupost que s’incrementa en 10 milions 
d’euros, que ha costat molt de fer i no l’hem pogut presentar a temps i us 
demanem disculpes. Tenim 4 eixos importants que són la reactivació 
econòmica, les polítiques de ciutadania, les millores a l’espai públic i la mobilitat 
a la ciutat.  

 

 

Com a condicionants, us volem explicar que per una banda, enguany hem de 
començar a amortitzar els crèdits que ens van concedir els anys 2012 i 2013 i 
per tant tenim una càrrega financera important. L’any 2019 es van concentrar 
tots els préstecs que tenia l’Ajuntament amb un sol ICO i es va donar 2 anys de 
carència. Ara comencem a amortitzar-lo i necessitarem 5 anys per eixugar el 
deute.  
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Un altre condicionant del pressupost ha estat el retard en els atorgaments de 
fons europeus com els Next Generation. Es va esperar fins saber si aquests 
ingressos estaven aprovats o no.  
 
Quan el pressupost estava fet, va arribar la sentència urbanística de 800.000 
euros. Per tant, es va haver de retocar el pressupost i no ha donat temps de 
presentar com estava previst.  
 
La solució més rapida ha estat no incloure el capítol IV en aquets pressupost, i 
esperar a que es tanqui el pressupost 2021 que tindrà superàvit i llavors es farà 
una modificació pressupostària per incorporar el capítol IV. Serà un pressupost 
en dues fases.  I recordar que el pressupost és un document obert i que podeu 
fer propostes.  
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Si ens centrem en els conceptes concrets del pressupost, pel que fa a 
inversions, destacar que com a inversions hi ha 600.000 euros en enllumenat 
però a la partida d’ordinari de la USM hi ha una altra partida de 900.000 per 
anar renovant els quadres elèctrics.  

 
A inversions tenim els Next Generation confirmats, a destacar els gairebé 4 
milions d’euros per al projecte de Pacificació del centre de la ciutat. Bàsicament, 
és per ampliar la xarxa clicable de la ciutat.  

 
El Josep Vivanco demana que s’expliqui millor el tema de mobilitat.  
 
L’Enric Garriga comenta que s’explicarà en properes reunions quan vingui el 
regidor de Mobilitat.  

 
La regidora Conxi Martínez continua explicant l’àmbit de polítiques socials, 
també s’ha augmentat fins a 1,7 milions d’euros i destaca l’augment en les 
partides d’urgència social, pobresa energètica i ajuts a l’habitatge. També hi 
haurà diversos plans d’ocupació.  
 
Pel que fa a les polítiques d’habitatge també s’augmenten les partides de 
manteniment i rehabilitació del parc públic, la mobilització d’habitatges buits 
aplicant recàrrecs a l’IBI i increment del parc públic d’habitatge.  

 

 

 

 

Pel que fa a espai públic, aquest any tindrem la internalització del servei de 
neteja viària, la conservació i millora de carrers que ara ja ha començat amb 
una primera fase de 87 accions i també s’augmenta la partida d’enllumenat.  
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Finalment, pel que fa a la reactivació econòmica també es realitzaran diverses 
campanyes de promoció i del primer sector, es reforçarà l’OME i la millora dels 
polígons.  
 
S’està treballant molt amb la reconversió del sector industrial. Volem atraure 
nous models de producció més relacionat amb la innovació i la tecnologia i que 
també aportaran nous llocs de treball. Tenim una gran oportunitat i hem d’anar 
en aquesta línia.  
 
El Ruben Domènech pregunta per la situació dels ferrys que hi havia al port i 
també si el port podria acollir creuers.   
 
El regidor Jordi Medina explica que eren uns Ferrys entre Vilanova i les Illes i no 
era rendible per l’empresa. Per altre banda, sobre el port no hi ha prou calatge 
pels creuers. 
 
El Joan Jiménez pregunta si a part de la DIBA hi ha altres inversions.  
 
La regidora Conxi Martínez explica que una cosa és el nostre pressupost i una 
altra és el pressupost d’altres administracions però des del Govern s’intenta 
reivindicar,  i a tot arreu on es va, es demanen les reivindicacions històriques 
com l’Hospital.  
 
Diversos participants demanen que al següent consell vinguin els regidors dels 
temes pendents, especialment el regidor de Mobilitat. 
 
Es pregunta si hi ha alguna inversió a l’edifici de Calderes.  
 
S’explica que s’està avaluant el cost dels estudis previs. És un edifici que a sota 
té residus que no se sap què és i arquitectònicament tampoc té molt valor. S’ha 
d’estudiar.  
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El regidor Jordi Medina explica, respecte el punt dels horaris comercials, que 
ara s’ha de renovar l’autorització que es va donar fa 4 anys per obrir alguns 
comerços en festius i caps de setmana i s’ha de valorar si s’amplia la zona o es 
segueix com està ara. Demanarem properament el vostre posicionament però 
per exemple per poder fer el supermercat a la Collada s’hauria de poder obrir en 
diumenge així com en altres barris perifèrics. Respecte el Tacó hi hauria un 
supermercat en el parc comercial.  
 
Finalment, sobre el punt de l’enllumenat, comentar-vos que com la licitació està 
encallada, per això dins les inversions hi ha una partida destinada a la millora 
de l’enllumenat i 900.000 euros en quadres d’enllumenat dins del pressupost 
ordinari. La licitació està aturada judicialment i no es pot saber quan es resoldrà.  
 
El Gregori Torres explica que ha estat un any perquè vinguin a canviar un fanal 
del seu barri, que no és normal.  
 
Finalitza la sessió a les 20.30. En dues setmanes es convocarà un nou consell 
per acabar amb els temes pendents.  


