ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Núm. 3/2019
Data : 09/12/2019
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic la Geltrú
Assistència:
Representants de les Associacions de Veïns
Sr. Alfons Pérez – Associació de Veïns de l’Aragai
Sr. Fèlix Senabre – Associació de Veïns del Barri de Mar
Sra. Lluïsa Suarez – Associació de Veïns de Can Marqués
Sr. Octavi Lorente – Associació de Veïns Plaça de les Casernes
Sr. Jaume Guxens – Associació de Veïns de la Geltrú
Sr. Joan Jimenez - Associació de Veïns de la Geltrú
Sra. Tere Romero – Associació de Veïns Masia Nova
Sr. Quim Torres – Associació de Veïns Masia Nova
Sr. Gregori Torres – Associació de Veïns Nucli Antic
Sra. Aina Farras - Associació de Veïns de Sant Joan
Sr. Manel Abalo – Associació de Veïns de Sant Joan
Sr. Alfredo Villo – Associació de Veïns del Tacó
Sr. Josep Vivanco – Federació d’Associacions de Veïns
Representants del Govern
Sra. Olga Arnau - Alcaldessa
Sr. Enric Garriga - Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i Economia social i
solidària
Tècnics municipals
Sra. Griselda Castelló – Cap de servei de Participació i Cooperació
Sra. Mercè Bruna – departament de Participació
Excusen l’assistència
Sra. Conxi Martínez, Regidora d'Empresa i Innovació
Sr. Jordi Medina, Regidor de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Patrimoni

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 31 d’octubre de 2019.
2. Pressupost municipal 2020
3. Precs i preguntes

Obre la sessió l’Alcaldessa, donant la benvinguda i agraint la presència a totes les persones assistents.
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1. Aprovació de l’acta del consell del dia 31 d’octubre de 2019.
Sense cap esmena, s’aprova l’acta.
2. Pressupost municipal 2020
L’Alcaldessa explica l’apartat d’ingressos del pressupost previst per l’any 2020 que puja un total de
80.181.545€ .
Pel que fa a les despeses, explica que el capítol I (Personal) suposa un 40% del total del pressupost. En
aquest apartat està inclosa l’oferta pública, que tot i que la llei és molt restrictiva, donat que hi ha hagut
moltes jubilacions, s’han de publicar 30 places (serveis viaris, acció social i policia local).
Pel que fa al fons social, que és un 1.5% d’aquest capítol, s’ha ampliat incloent tot el que estava reconegut
com a deute.
El Sr. Quim Torres demana què ha passat amb les places de policia que s’havien d’haver convocat al 2019.
L’Alcaldessa explica que, amb pressupostos prorrogats, no es va poder tirar endavant.
Pel que fa al capítol II es poden veure les polítiques de cada àmbit.
Actualment el deute municipal està al 75% amb previsió de baixar fins al 50.
El Sr. Josep Vivanco pregunta quines inversions hi ha previstes al Pla d’Actuació Municipal, si hi ha
possibilitat d’accedir a algun pla FEDER i si la Generalitat té previstes algunes inversions.
L’Alcaldessa explica que al Pla d’Acció Municipal es preveuen inversions de 12 milions d’euros. I que el pla
FEDER està vigent fins al 2022. Pel que fa a la Generalitat, estan amb pressupost prorrogat.
El Sr. Josep Vivanco vol saber si es pot preveure en els propers 10 anys el nou hospital
L’Alcaldessa contesta que no ho saben i que ho continuen demanant.
Per continuar l’explicació del pressupost, l’Alcaldessa es fixa en la fitxa de Participació i fa esment de que
no hi consta la partida de Pressupostos Participatius perquè s’ha passat a inversions. Això s’ha fet per
poder realitzar els projectes segons la seva temporització i no la de l’exercici econòmic. D’aquesta manera
el PAM disposa un milió d’euros en aquest concepte pels 4 anys de mandat. S’està treballant en la
modificació del Reglament.
El Sr. Fèlix Senabre vol saber si es repensaran els pressupostos participatius i si pel 2020 hi haurà 200.000€
L’Alcaldessa contesta que si, però que hauran de ser projectes únics i no repetits.
El Sr. Enric Garriga explica que s’està treballant en el nou reglament.
El Sr. Alfredo Villa, sobre la fitxa d’inversions, demana si hi ha alguna partida de manteniment d’altres
equipaments que no siguin esportius.
L’Alcaldessa diu que està contemplat a la fitxa 41 “Millores edificis municipals” s’han afegit 160.000€
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El Sr. Fèlix Senabre vol saber si la redacció del projecte del pas sota la via queda reflectit en el pressupost.
L’Alcaldessa explica que no està reflectit perquè són accions subvencionades que s’aniran incorporant
mitjançant modificacions de pressupost.
El Sr. Juan Jiménez demana si ja se sap si el servei de recollida d’escombraries serà públic o privat.
L’Alcaldessa contesta que s’estan valorant diferents opcions.
El Sr. Josep Vivanco pregunta sobre el contracte d’enllumenat.
L’Alcaldessa comenta que encara s’hi està treballant perquè es tracta d’una licitació molt complexa.
El Sr. Alfredo Villa vol saber si a l’apartat de “Llicència d’obres” s’ha contemplat el parc comercial.
L’Alcaldessa contesta que no perquè és una operació que encara no està damunt de la taula
El Sr. Josep Vivanco, en relació al servei de recollida d’escombraries, vol saber si es fan estudis tenint en
compte poblacions de característiques similars a la nostra.
L’Alcaldesa contesta que si i que la propera setmana els presentaran els resultats.
El Sr. Quim Torres exposa la seva queixa en relació a la manca de manteniment i inversions a la Masia
Nova.
3. Precs i preguntes
No hi ha precs, i s’aixeca la sessió a les 20 h.
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