
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, CAP A UN PACTE D’ESTABILITAT PER 
A LA CIUTAT 

 
 

L’aprovació, aquest dilluns, del pressupost municipal per al 2012 significa molt més que donar 
llum verda a l’instrument que ens ha de permetre governar els serveis públics. S’ha dotat la 
ciutat d’un pressupost racional, que respon a l’actualitat econòmica local i del país, i que ha 
prosperat amb el consens, l’esforç i la complicitat de totes les forces polítiques municipals.  
 
Estic segura que això és el que els ciutadans i ciutadanes ens demanen a les persones que 
treballem des de la política. I és per aquest motiu que vull explícitament ressaltar i agrair a tots 
els grups polítics municipals la lliçó de maduresa que han demostrat, posant els interessos de la 
ciutadania i la ciutat per davant dels rèdits de partit a curt termini.  
 
Han estat dos mesos i mig de treball, moltes reunions i versions successives del pressupost. 
Molts dies de feina intensa entre el govern municipal i els grups a l’oposició per obtenir un 
document que reflectís, al màxim possible, les diferents visions i sensibilitats representades en 
el Ple. Aconseguir un pressupost d’entesa, que sumés voluntats, que tingués el mínim de veus 
contràries, era una determinació d’aquest govern, i també personal com a alcaldessa. Ha valgut 
la pena tot el debat previ i les pròrrogues per sotmetre’l a aprovació. 
 
El pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 2012 té tres prioritats bàsiques: 
potenciar les polítiques socials per fer front a l’actual situació de molts ciutadans i ciutadanes; 
dinamitzar l’economia de la ciutat, i sanejar econòmicament l’administració. Aquests han estat 
els conceptes clau, que han unit les posicions de totes les forces polítiques. Ara, cal 
desenvolupar-lo amb transparència, valentia, exigència i actuar en l’estructura municipal per 
adaptar-la als nous temps.  
 
Són propòsits comuns en tots els grups polítics municipals. I són aquests punts que ens 
uneixen els que ens han de conduir a treballar conjuntament per la ciutat, per donar-li el que 
necessita. És important que estiguem d’acord, que hi hagi una base consensuada per continuar 
avançant. Ara és el moment de pensar en una unitat que garanteixi estabilitat, en un pacte de 
ciutat per Vilanova i la Geltrú.  
 
Els grups polítics municipals ja hi estem treballant. Ens esperen, de ben segur, noves jornades 
de negociació, de debat i d’intercanvi, i també jornades d’aprenentatge, d’obertura a altres 
sensibilitats, per aconseguir en els propers anys el millor per la nostra ciutat. El treball realitzat 
per al pressupost ens ha demostrat que aquest pacte és possible.  
 
El pacte de ciutat ens ha de donar les línies estratègiques per sortir de la complicada situació 
econòmica del nostre municipi. Els seus objectius han de ser, d’una banda, concedir estabilitat 
pressupostària a l’Ajuntament per garantir els serveis públics de la ciutat, i de l’altra, unitat 
d’acció per a l’impuls de l’economia de Vilanova i la Geltrú. Ha de ser un pacte de tothom per a 
tothom, no ho entenem d’altra manera. Des del govern em comprometo a estendre la mà, en 
cada moment d’aquest mandat.  
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