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ACTA DEL CONSELL D’ASSOCIACIONS VEÏNALS 

 

Núm. 1/2022 

Data: 02/02/2022 

Lloc i hora: Centre Cívic La Geltrú, de 19 a 21 h 

 

Assistència:  

Representants de les associacions  

Av Aragai - Alfons Pérez i Enrique López 
Av Armanyà - Josefa Cruz 
Av Collada - Rafael González  
Av Geltrú - Joan Jiménez i Ricard Perelló 
Av Mar - Fèlix Senabre i Oscar Ruiz  
Av Can Marqués - José Luís Fernández 
Av Masia Nova - Bàrbara Flaquer i Guillermo Malavez 
Av Molí de Vent - Josep Vivanco i Estela González 
Av Prat de Vilanova - José Manuel Garcia i Rubén Domènech  
Av Ribes Roges - Alexandra de Tomàs  
Av Sant Joan - Iolanda López  
Av Fondo Somella - José Garcia  
Av Nucli Antic - Gregori Torres 
AV Mas Tapet - M.Luz Roca i Josep Garcia (No formen part  del Consell) 
 
Representants del Govern 
Olga Arnau – Alcaldessa 
Blanca Albà - Primera tinència d'Alcaldia. Regidora de Seguretat i Protecció 
ciutadana, Esports i Gent gran 
Marta Jofra - Segona tinència d'Alcaldia. Regidora d'Espai públic i Medi ambient 
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 
Antoni Palacios - Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai urbà 
 
Representants de l’oposició:  
Grup Municipal Ciutadans: Erika Quintero i Antonio Medialdea 
Grup Municipal PSC: Gerard Llobet i Miquel Ángel Iglesias  
Grup Municipal SOM Vng: Juanma Rodríguez 
 
Personal tècnic municipal  
Griselda Castelló – Cap de Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran. 
Mercè Grau – Cap de Servei de Premsa 
Rosa M.Cunill - Cap de Servei de Projectes d'Alcaldia 
Sílvia Ruiz – Tècnica de Participació Ciutadana 



 

 

 

 

 

 
 

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

 
Ordre del dia:  

 

1. S’aprova l’acta del dia 14 d’octubre de 2021 

2. Relació entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les entitats veïnals   

 

El Fèlix Senabre exposa diverses queixes sobre la manca de comunicació per 

part de l’Ajuntament en les actuacions que es fan als barris. Caldria millorar els 

canals d’informació. Comenta que sovint les associacions veïnals no tenen 

retorn de les demandes que fan. Els veïns demanen a les AAVV com estan els 

temes i no saben que dir-los.  

 

En segon punt, explica que mai es tenen en compte les opinions de les AAVV, o 

no ens sabem explicar o l’Ajuntament no es sap explicar. Per exemple, quan es 

va fer la reunió al carrer Llibertat amb la premsa, es van proposar un seguit 

d’actuacions i no en sabem res.  

 

Tercer punt, l’Ajuntament mai informa a les AAVV de les actuacions importants 

als barris, ens assabentem per les xxss. Les regidories ens haurien de passa 

informació prèviament. Per exemple, la rotonda del Passeig Marítim que va tenir 

el trànsit aturat molt de temps, no hi havia ni un rètol. Ens vam haver de dirigir a 

l’Ajuntament per rebre informació. Fa anys, durant una temporada se’ns 

passaven les principals actuacions.  

 

Quatre, al darrer consell es va demanar que els consells es poguessin 

retransmetre per la televisió o la radio. Tornem a fer la demanda que siguin en 

directe o no en directe però que es pugui descarregar i veure’l. També volem 

una acta que permeti fer un seguiment dels temes.  

 

Per últim, demanem un protocol de relació i comunicació entre l’Ajuntament i les 

AAVV i implementar-lo en la major brevetat possible i que els consells es puguin 

reunir cada 2 mesos. Aquest protocol cal que sigui breu i concret. Nosaltres 
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intentem ser propositius. Per exemple, els inspectors podrien detectar les 

demandes per barris i passar-ho a els associacions veïnal. També demanem 

que es fes una roda de premsa del que es diu al Consell, no sabem si seria 

factible. Aquestes són algunes de les idees que us volem transmetre.  

 

L’Enric Garriga respon que serà breu ja que l’ordre del dia és molt extens i que 

hi ha molts temes que potser es tractarien millor en reunions de treball. 

Reconeix que a vegades a l’Ajuntament tenim un problema per comunicar tot el 

que es fa a la ciutat. És un problema global i a part aquest és un Ajuntament 

gran. Hi ha molts departaments i hi  treballa molta gent i a vegades és difícil 

conèixer tot el que fan tots els departaments. Però estem d’acord què la 

comunicació ha de millorar i se us ha de comunicar les grans actuacions 

prèviament.   

 

Sobre el tema del calendari, el farem i sobre les respostes buides intentarem 

ser més concrets. A vegades hi ha temes que no sabem, no és que us ocultem 

informació . Hem de fer un circuit intern que funcioni millor. Sobre emetre els 

consells, nosaltres tenim molts dubtes al voltant d’això. Per nosaltres és més 

important anar als barris que no haver-ho de retransmetre. Cada 2 mesos ja us 

dic que sí. I en el futur valorarem si algun el podem retransmetre. Sobre l’acta, 

aquestes són denses i intentarem donar-li una volta. Respecte l’espai que teniu 

a la radio, podem mirar de donar-li més pes.  

 

L’alcaldessa Olga Arnau comenta que a part de l’acta es pot fer una acta 

resumida amb els acords i serà més operatiu.  

 

El Fèlix Senabre, comenta que no es divagui. Que el que no potser és que baixi 

el regidor Palacios al carrer Llibertat, els veïns s’engresquin i després no es 

sàpiga res.  

 

L’alcaldessa explica que en el cas de la rotonda, que ha sortit abans, és un 

projecte del 2017 i s’ha fet al 2021. A vegades sabem la planificació, el 
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calendari però no sabem quan ho podrem executar perquè depèn del 

finançament.  

 

L’Alfons Pérez comenta que el Fèlix el que està dient és que quan es vagin a 

executar projectes importants s’informi, no si ve del 2014 o 2017.  

 

L’alcaldessa Olga Arnau explica que ara tenim la planificació de les obres del 

2022, aquest calendari sí que l’hem de compartir amb les AAVV.  

 

El Josep Vivanco comenta que aconseguir que els consells es fessin per la 

ràdio era regidor el Gerard Figueras. Imagineu-vos que ara no es retransmetés 

el ple. L’Enric Garriga comenta que no es pot comparar un consell amb el Ple i 

hi ha més consells a part d’aquest.  

 

El regidor Jordi Medina aclareix que no podem retransmetre tots els consells ja 

que Canal Blau té uns convenis amb diferents ajuntaments i no pot 

retransmetre-ho tot.  

 

El Rubén Domenèch, comenta que és un error centrar totes les comunicacions 

a Participació perquè ells ho han de traslladar, esperar la resposta i traslladar-

nos-ho. Seria més àgil contactar directament amb el servei corresponent. 

Comenta la importància de rebre informació de les actuacions. Cal cuidar les 

associacions ja que treballen de manera altruista.  

 

L’alcaldessa comenta que l’agraïment i la comprensió cap a les associacions de 

veïns la tenen tota i que s’intentarà millorar tot el possible i que la comunicació 

sigui més fluida. 

 

 

3. Fons Covid Next Generation  

Les associacions pregunten sobre els projectes que s’han presentat a les 

convocatòries Next Generation.  
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L’alcaldessa explica que s’han presentat diversos projectes i que es van obrint 

convocatòries. En el pressupost que es presentarà properament veureu el detall 

dels projectes presentats. No us els podem dir al detall perquè molts estan en 

projecte. Els fons Next Generation es van obrint poc a poc. S’han demanat 

projectes de mobilitat, de ciutats sostenibles, de noves tecnologies, de turisme. 

Alguns són finançaments al 100% i altres cofinançats.  

 

En tot cas, els projectes que es subvencionen es liciten segons la llei de 

contractes. Un dels projectes més importants que s’ha presentat és el de la 

millora del carril bici de l’av Jaume Balmes i enguany es vol realitzar una 

convocatòria conjunta a nivell comarcal per millorar el carril bici entre municipis. 

Quan es presenti el pressupost 2022 s’explicaran més concretament les 

inversions d’enguany.  

 

L’Oscar Ruiz comenta que el Govern no engresca a la població amb els 

projectes Next Generation. Per exemple, l’ajuntament de Vilafranca va 

presentar un projecte nou vinculat a l’enoturisme. No demanem que ens 

expliqueu la part tècnica de la subvenció sinó que falten idees il·lusionants.  

 

L’alcaldessa explica que ella prefereix explicar projectes realistes i no vendre 

fum. Són maneres diferents de fer política. A part que els Next Generation són 

per a reactivar l’economia no són per pal·liar problemes estructurals de les 

ciutats.  

 

El regidor Antoni Palacios explica que dels Next Generation, pel que fa a la 

mobilitat, hi havia 3 línies per acollir-se: zones de baixes emissions que no ens 

vam acollir perquè ja teníem un altre projecte amb la Generalitat, busos elèctrics 

que no ens vam acollir ja que requeria cofinançament i no disposàvem dels 

recursos i la tercera, que sí que ens vam acollir, és la de reforçar la xarxa de 

carril bici. Dins d’aquets projecte, que ja us explicarem amb detall, és on 

s’executaria la millora del carril de Jaume Balmes.  
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El regidor Jordi Medina també explica que des de l’any 2019 s’està intentant 

aconseguir finançament per tirar endavant el carril bici fins al càmping Vilanova 

Park. De moment no ho hem aconseguit, tampoc a través dels Next Generation, 

però el projecte ja està fet i estem treballant per presentar-nos amb diferents 

municipis de la comarca per connectar els municipis amb el carril bici.  

 

4. Recollida d’escombraries i porta a porta  

Les associacions pregunten sobre l’estat del contracte de la recollida porta a 

porta i sobre altres aspectes com la poda, el punt net o el sou del gerent de la 

companyia d’Aigües.  

 

La regidora Marta Jofra explica que el procediment de contractació està aturat 

cautelarment pel Tribunal català de contractes ja que hi ha hagut dos recursos, 

un per part de Valoriza i un altre per part de dos sindicats del comitè d’empresa. 

Si està ben fet o mal fet ho dirà el Tribunal. Ara fa tres mesos que està aturat i 

ja ens han dit que estan col·lapsats o sigui que pot trigar alguns mesos més.  

 

Fins que això no es resolgui es segueix amb la prorroga forçosa amb l’empresa 

que fa quatre anys que dura. Com que el contracte no es pot modificar, 

l’Ajuntament té molt poc marge d’actuació i el que sí que s’ha fet és fer més 

inspeccions i sancionar a l’empresa per incompliments del contracte, comprar 

més contenidors ja que l’empresa no els reposa i negociar alguns aspectes 

concrets.  

 

Hi ha situacions similars a altres ajuntament on les empreses que presten el 

servei impugnen les noves licitacions.  Nosaltres com Ajuntament hem fet tot el 

què havíem de fer i ara depèn del Tribunal.  

 

L’Enrique López pregunta com pot ser que si es segueix pagant el mateix de 

brossa el servei sigui tan negatiu.  
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La Marta Jofra explica que l’Ajuntament es troba amb una situació que la ciutat 

ha anat creixent, s’han cremat contenidors però el contracte té molt poc marge 

de maniobra. S’han pactat algunes millores però dins dels límits del contracte i 

la única cosa que podem fer és fer inspeccions i sancionar si veiem que hi ha 

incompliments com en aquets últim ple que s’han aprovat 60.000 euros de 

sancions per incompliments. Hi ha una situació de bloqueig i només podem 

comprar més contenidors, pactar la millora concreta d’algun servei i fer 

inspeccions. 

 

L’Olga Arnau puntualitza que no és veritat que estigui mal fet el contracte el que 

passa és que les grans empreses són especialistes en fer recursos i 

impugnacions perquè com perden un servei recorren els noves licitacions.    

 

El José Manuel Garcia pregunta si es va fer una consulta sobre el porta a porta.  

 

La Marta Jofra explica que el que es volia és arribar a un objectiu de reciclatge i 

es va fer un estudi previ. L’únic model de recollida que permet aquest objectiu 

és el porta a porta. No està a discussió si hem d’arribar a aquest objectiu 

perquè ho exigeix la UE i la Generalitat de Catalunya, per això no es fa una 

consulta.  

 

El José Manuel Garcia diu que cada barri té una casuística i que pel porta a 

porta s’ha de tenir en compte.  

 

La Marta Jofra explica que es va fer un estudi previ hi haurà 4 models diferents 

segons el barri. Per exemple, el Prat seria un model porta porta total però Sant 

Joan o altres serà combinat, i les urbanitzacions un altre model i per últim els 

establiments comercials i restauració  tindran un model propi.  

 

L’AV Ribes Roges pregunta sobre la poda i sobre els abocaments de brossa en 

els pisos que fan obres.  
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La Marta Jofra explica que s’ha canviat els sistema i ara funciona a demanda 

com la recollida de mobles. El sistema arriba on arriba però és cert que hi ha 

molta gent que segueix sense trucar i intentem detectar aquestes situacions 

amb les inspeccions que realitzem. També fem seguiments conjuntament amb 

el departament de llicències i així detectem si són obres sense permís i que fan 

abocaments.  

 

Sobre el Punt Net, la Marta Jofra explica que junt amb el Punt Net hi ha la plata 

de transferència que és on s’acumulen els redius per optimitzar els viatges i 

també està desbordada. Ara ens han donat una subvenció per millorar el Punt 

Net, de 90.000 euros,  per un projecte que permeti reutilitzar  alguns dels 

residus que hi ha ara.  Dins del porta a porta hi hauria aquest projecte de 

reutilització també.  

 

Finalment, respecte la gerència de la Companyia d’Aigües encara no està 

decidit. Va lligat amb el servei d’internalització de neteja viària. Ara s’estan 

revisant els volums de negoci i activitats dels organismes i empreses de 

l’ajuntament i en funció d’això s’ajustaran els sous. La internalització de la 

neteja serà a l’abril i això serà independent del procés del nou contracte de 

brossa.  Estem fent tots aquets preparatius.  

 

El Rafael González pregunta quants contenidors s’han posat a la Collada.   

 

La Marta Jofra explica que a tot Vilanova se n’han reposat 200 i com veiem que 

s’està allargant el procés de la licitació, estem amb un altre contracte per 

comparar-ne 200 més.  

 

El regidor Antoni Palacios fa una introducció al punt 5 sobre mobilitat que es 

tractarà  un altre dia. Comenta que el transport significa un 30% de les 

emissions de CO2 i estem 6 punts per sobre d’Europa per això els Next 

Generation van lligats a la mobilitat.  
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S’adopten els acords següents:  

1. L’Ajuntament facilitarà a les associacions veïnals un calendari amb 

les principals actuacions d’obres i manteniments previstes pel 2022.  

2. El Consell es reunirà cada dos mesos. 

3. A cada consell s’elaborarà una acta resumida on hi constin els 

acords presos i que se’n pugui fer un seguiment. 

4. Es potenciarà la presencia de les AV a la radio amb posterioritat 

als consells per tal de tenir més ressò.  

5. Es seguirà promovent un orde del dia obert per tal que les 

associacions puguin incloure punts.  

6. Es realitzarà una reunió per valorar la proposta sobre el protocol 

de relació i comunicació entre les associacions i l’Ajuntament.  

 
 

E farà un consell dedicat al pressupost i s’aniran tractant els punts de l’ordre del 

dia que han quedat pendents: 

 

5. La mobilitat a la ciutat   
6. L’enllumenat a la ciutat 
7. Serveis i espais de cohesió social   
8. Medi Ambient  
9. La convivència a la ciutat   
10. Situació Federació d'AV 
11. Comunicació, renovació i creixement de les AV 
12. Horaris Comercials 
13. Precs i preguntes  

 
 
 
 
 
 
 

 


