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PRESENTACIÓ

Els  compromisos  sobre  temes  de  Participació  Ciutadana  i  Qualitat
Democràtica del govern 2011 -15 es recullen a l’apartat 5 del Pla d’Actuació
Municipal, el full de ruta del govern. 

El govern entén la participació com el dret de la ciutadania a implicar-se en
allò que representi un interès col·lectiu i potencia el dret dels ciutadans i les
ciutadanes a participar en els assumptes públics directament, o a través
dels seus representants.

Es  vol  promoure  les  condicions  perquè  la  llibertat  i  la  igualtat  siguin
efectives i es vol facilitar la més àmplia participació ciutadana en la vida
política, econòmica, cultural i social de la ciutat.

El govern vol continuar impulsant el treball amb la ciutadania, a través del
diàleg i  el  consens i  des de la idea del  projecte comú i  de la  suma de
diferents visions.
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INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA. Accions 

Objectiu PAM:

“Avançar i millorar la comunicació dels assumptes públics a la ciutadania: 
informació i transparència”

Objectius específics:

o Treballar conjuntament amb  l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per potenciar la 
informació i la transparència.

o Treballar conjuntament amb la Regidoria de Comunicació perquè la comunicació 
externa en sigui una peça clau.

Accions:

o Millora de l’espai de difusió al Web Municipal: www.vilanova.cat
o Audiència Pública sobre l’estat de comptes i caixa de l’Ajuntament de VNG

Millora de l’espai de difusió al Web Municipal: www.vilanova.cat

El 2011 la Regidoria de Participació i Cooperació estrenà un nou disseny web per
difondre les seves accions i el seu programa de govern.  

Diferents  apartats  de  la  nova pàgina  recullen,  d’una  manera  fàcilment  visible  i
entenedora, tota la informació publicada de les accions que es treballen des de la
Regidoria de Participació i Cooperació.

Participació ciutadana 
o Foment de la participació 
o Processos participatius
o Trobades informatives
o Relació amb els barris
o Participació dels infants

Xarxa d’equipaments cívics
o xarxa de centres cívics
o Toc i Sant Pau – espais d’entitats

Defensor de la ciutadania
o Consultes i queixes
o Informes i memòries
o Notícies

Cooperació i solidaritat
o Organismes i entitats de cooperació
o Accions de sensibilització
o Projectes de cooperació al desenvolupament

subvencionats per l’Ajuntament
o Ajuts a projectes d’emergència internacionals
o Estades solidàries internacionals

Entitats i associacions
o Pla de Formació i Suport a entitats i associacions
o Registre municipal d’entitats i associacions
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o Portal d’entitats
o Subvencions i/o convenis

Agermanaments
o Vila-real
o Mérignac
o Matanzas
o Intercanvis educatius
o Altres accions

Audiència pública sobre l’estat de comptes i caixa de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú  (5 de novembre 2011)

Atenent  al  dret  a  la  informació  individual  i  col·lectiva
dels ciutadans i ciutadanes i al dret a ser informats de
les activitats i assumptes municipals d'una forma àmplia
i objectiva, com es recull en el Reglament Municipal de
Participació,  l’Ajuntament  organitzà  el  dissabte  5  de
novembre:  l’Audiència  Pública  sobre  l’estat  de
comptes i caixa de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.

La seva celebració va respondre a una moció aprovada ple Ple de l’Ajuntament
vilanoví, a instàncies de la CUP.

Més de 150 persones van omplir l’auditori de Neàpolis el matí d’aquell dissabte i
van tenir la oportunitat de conèixer de primera mà i de manera directa, les versions
de l’actual i l’anterior equip de govern sobre l’estat de les finances municipals.  

L’acte  -  considerat  pels  mateixos  polítics-  com  a  acte  de  màxima  democràcia
participativa, va permetre que més de 50 preguntes provinents del públic assistent
foren contestades directament pels nostres polítics. L’enginyer i historiador vilanoví
Albert Tubau, conduí i dinamitzà de manera exemplar tota la sessió. 

Aquesta sessió informativa fou valorada de manera molt positiva per part de la
majoria de públic participant.

 Transcripció  literal  de  la  sessió  de  l’Audiència  Pública  de  5  de
novembre 11

 Informació gràfica difosa a l’Audiència per part del govern actual
 Informació  gràfica  difosa  a  l’Audiència  per  part  de  l’antic  govern

tripartit
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 Buidatge de les respostes de valoració de l’Audiència

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Accions

Objectiu PAM:

“Promoure una àmplia participació ciutadana en els assumptes públics”

Objectius específics:

o Iniciar un debat amb la ciutadania organitzada o no, els polítics, tècnics i entitats de
la ciutat, sobre el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any 2000, partint 
de l’experiència de 10 anys de funcionament.

o Avaluar i fer un estudi dels òrgans de participació impulsats des de l’Administració 
els últims anys, per tal de poder valorar el funcionament, l’eficàcia i l’eficiència 
d’aquest.

o Impulsar espais de relació i de debat on els ciutadans i les ciutadanes puguin 
esdevenir agents actius en els processos de presa de decisions polítiques i en el 
seguiment d’accions del govern.

o Promoure el treball comunitari i l’impuls de la participació ciutadana amb les 
associacions veïnals a través de la Xarxa de Centres Cívics Municipals.

o Continuar donant suport a les entitats veïnals de la ciutat.
o Millorar el format del Programa d’Animació Educativa “Coneix el nostre ajuntament” 

adreçat a infants de primària per tal que puguin experimentar i conèixer el 
funcionament de l’Ajuntament.

o Continuar donant suport a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania.

Accions:

o Diagnòstic del moviment associatiu de Vilanova i la Geltrú
o Taller d’idees: Pla d’Actuació Municipal 2011-15
o Espai Surikata
o Projecte Pati Obert
o Campanya d’enquestes per al projecte “Tacó, el nostre barri !”
o Convenis i subvencions a les AV
o Consells Municipals
o Trobades del govern als barris
o Coneix el nostre ajuntament
o Defensor de la Ciutadania 2011

Diagnòstic del moviment associatiu de Vilanova i la Geltrú 
(març 11)

Vilanova  i  la  Geltrú  és  reconeguda  com a una
ciutat  amb  un  important  teixit  associatiu.  El
municipi  compta  amb un registre  municipal  on
les  entitats  i  associacions  sense  ànim de  lucre
locals  hi  són  representades  i  degudament
inscrites i amb un portal d’entitats a internet.
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La Regidoria de Participació i Cooperació impulsà un estudi exhaustiu de totes les
entitats i associacions d’aquest registre, amb l’objectiu d’actualitzar-lo i posar-lo al
dia.

Aproximadament  més  del  50%  de  les  entitats  del  registre,  unes  150,  foren
entrevistades i ens proporcionaren amb aquest estudi, informació  sobre la seva
organització, funcionament, composició, història, recursos, perfils, objectius.....

Les  dades obtingudes en aquest estudi, van
permetre elaborar  un  diagnòstic  sobre  el
moviment associatiu,  una  radiografia  del
nostre  teixit associatiu.  

El 24 de març, i com a retorn, es presentà aquest
diagnòstic  a totes les entitats del municipi en
un acte celebrat al centre cívic Molí de Vent. 

Taller d’idees:  Pla d’Actuació Municipal 2011-15 
(novembre 11)

El nou govern municipal organitzà unes trobades especials amb la ciutadania per
presentar el seu esborrany de Pla d’Actuació Municipal pel Mandat Corporatiu
2011-15.

Després d’aquestes trobades i, a través de la Regidoria de Participació i Cooperació,
es convidà, de manera expressa, a més de 300 entitats i associacions de la ciutat a
aportar idees i propostes a aquest document - esborrany de mandat.

Al llarg del mes de novembre la Regidoria de Participació i Cooperació organitzà uns
tallers participatius, de treball i de debat grupal amb les entitats vilanovines amb el
títol:  Taller d’Idees: Pla d’Actuació Municipal 2011-15

L’objectiu dels tallers era el de pensar junts i fer arribar al govern les idees sorgides
des  de  les  entitats  de  la  ciutat  que  ajudessin  a  evolucionar  l’esborrany de  pla
presentat. 

Els  tallers  s’organitzaren
per temes i en dies diferents i comptaren amb la participació d’unes 150 entitats
vilanovines:

Taller 1: “Serveis a les Persones” (8 de novembre)
Taller 2: “Coneixement i serveis personals sectorials” (9 de novembre)
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Taller 3: “Promoció de la ciutat i cultura” (14 de novembre)
Taller 4: “Serveis a la Ciutat i participació” (15 de novembre)

El  resultat  del  treball  d’aquests  grups  participatius  va  ser  l’elaboració  de  240
propostes per incorporar al PAM.  

D’aquestes propostes sorgides en els tallers, el 95% ja
constaven incloses en l’esborrany de document i del 5%
restant, més de la meitat es varen incloure al document
final del Pla d’Actuació Municipal, segons va manifestar
la mateixa alcaldessa el dia de la presentació oficial del
PAM, el 12 de gener de 2012. 

Espai Surikata  (juliol 2011)

Espai de trobada, entès com a recurs social adreçat a infants de 3 a 12 anys, obert
a tothom i adequat a la realitat del barri Tacó. 
 
Aquest barri es caracteritza per tenir un veïnatge composat per moltes famílies que
requereixen serveis i recursos que els facilitin la tasca educadora amb els seus fills.
Culturalment, aquestes famílies entenen que els nens juguen de manera lliure i no
es concep el joc com un vehicle per treballar altres aspectes socioeducatius en els
infants.

Aspectes com:

 Treballar la cohesió social entre els infants del barri, tant els que viuen des
de sempre com els nouvinguts d’altres països,

 Treballar el respecte a l’espai públic i l’espai comú
 Treballar hàbits d’higiene i alimentaris
 Treballar les normes bàsiques de la convivència i la resolució no violenta

dels conflictes....

són els objectius en què es basa aquest recurs social i comunitari que a l’estiu,
durant les tardes del mes de juliol i al Centre Cívic Tacó, la Regidoria de Participació
i Cooperació ofereix al infants del barri del Tacó.    

Al juliol de 2011 van participar una vintena de nens i nenes del barri. 

Projecte PATI OBERT (octubre 2011)
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Coincidint  amb l'inici  del  curs escolar,  des del 17 de setembre,  la Regidoria  de
Participació  i  les  regidories  de  Joventut,  Esport  i  Convivència,  col·laboraren
econòmicament amb l’IMET en el projecte Pati Obert.

El projecte permet que quatre escoles de la ciutat: Ginesta, Llebetx, Canigó i Arjau
obrin  els  seus  patis  i  instal·lacions  esportives  exteriors  per  tal  que  puguin  ser
utilitzades per la ciutadania fora de l'horari lectiu com si es tractés de qualsevol
altre espai públic.

Campanya d’enquestes per al projecte “Tacó, el nostre barri!”  
(març - octubre 2011)

L’Associació de Veïns del barri Tacó va promoure realitzar un petit estudi sobre el
veïnat del barri.  

Per aquesta raó, des de la regidoria de Participació es dissenyà una enquesta amb
la finalitat de recollir  el màxim de dades del veïnat, tals com: els seus orígens,
edats, aspectes relacionals, aspectes de mobilitat en el barri...

A  partir  del  mes  de  març  i  fins  l’estiu  i,  gràcies  a  la  col·laboració  d’un  pla
d’ocupació,  es  va  poder  visitar  tots  els  immobles  del  barri  per  tal  de  recollir
aquestes dades descriptives del veïnat.

Amb la informació recollida es va elaborar un  recull  estadístic  i  descriptiu de la
realitat del veïnat del barri.

Convenis i subvencions a les AV

Els veïns i veïnes tenen un paper fonamental en la dinamització i implicació en els
aspectes  que  els  són més propers,  ja  que  ningú  tan bé  com ells,  gaudeixen  i
coneixen la realitat dels seus barris. 

La Regidoria de Participació va signar convenis de col·laboració
amb 17  representants  veïnals  per  tal  de  regular  les  relacions
entre aquest i les associacions de veïns per a un treball conjunt i
mutu i desenvolupar activitats adreçades a la ciutadania.   

Més  de  vuitanta  mil  euros  foren  ingressats  a  les  associacions
veïnals durant el 2011.   

Consells Municipals 

El Consell de Veïns és l’espai ideal de discussió dels problemes globals de la ciutat.
Esdevé l’indret on, amb la col·laboració dels representants veïnals, la seva opinió
crítica,  el  treball  voluntari  i  la  seva  reflexió  quotidiana  de  la  realitat  que  ens
envolta, permet aconseguir l’objectiu de fer la ciutat entre tots.
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Al  llarg  de  2011,  es  van  organitzar  dos  Consells
Municipals  de  Veïns:  el  26  de  gener  i  el  24  de
novembre i un Consell Assessor amb els veïns del
barri de Mar,  el 28 de febrer. 
 
El primer Consell Municipal, per conèixer la proposta
de pressupost municipal per l’any 2011 i el segon,
per conèixer la proposta d’ordenances fiscals per al
2012, aprovada el 10 de novembre per Ple. 

En el Consell Assessor de Baix-a-Mar es repassaren les actuacions més recents al
barri, com el cobriment del torrent o el nou institut.

Trobades del govern als barris 

El govern visita i manté trobades a peu de carrer amb els representants veïnals,
per conèixer i atendre les necessitats de cada barri. 

Octubre 2011

 3 d’octubre: la regidora de Serveis Viaris i Mobilitat
visita La Sardana

 18  d’octubre:  l’alcaldessa  visita  l’Armanyà,
acompanyada  de  la  regidora  de  Serveis  Viaris  i
Mobilitat

 22 d’octubre: l’alcaldessa visita El Prat de Vilanova
i  Tacó,  acompanyada  de  la  regidora  de  Serveis
Viaris i Mobilitat i el regidor d’Urbanisme.

Novembre 2011

 22  de  novembre:  l’alcaldessa  i  la  regidora  de
Serveis Viaris i Mobilitat visiten Sant Joan.

 29  de  novembre:  el  regidor  d’Urbanisme  i  la
regidora  de  Serveis  Viaris  i  Mobilitat  visiten  el
centre de la ciutat.

Desembre 2011

 19 de desembre: el regidor d’Urbanisme visita
el barri de Mar.

Coneix el nostre Ajuntament

9

http://www.vilanova.cat/doc/doc_32474971_1.pdf


PARTICIPACIÓ CIUTADANA I QUALITAT DEMOCRÀTICA.   2011

La  Regidoria  de  Participació  organitza  cada  curs  escolar  l’activitat  educativa:
"Coneix el nostre Ajuntament".  Aquesta activitat es desenvolupa dins el marc
del Programa d’Animació Educativa PAE, que l’Ajuntament ofereix a tots els centres
educatius de la ciutat.

“Coneix el nostre Ajuntament” s’ha adreçat a l’alumnat de segon curs de cicle
mitjà  i  cicle  superior  de  primària amb  l’objectiu  d'aprofundir  en  la  història  de
l'Ajuntament,  l'organització  políticoadministrativa  i  el  funcionament  del  sistema
democràtic a l'administració local.

Durant l'activitat, que s'ha realitzat entre el 2 de febrer i el 15 d'abril, l’alumnat ha
pogut visitar la Casa de la Vila, conèixer les sales nobles i el funcionament de les
seves sessions. 

Aquesta activitat  clou amb l’organització d’una sessió plenària amb infants,  una
trobada  de  l’alumnat  amb  els  representants  del
govern que es celebra cada any des de 2008.  

La  trobada  amb  els  representants  del  govern
d’aquesta  edició  fou  el  9  de  maig  i  l’alumnat  va
aprofitar aquesta oportunitat per fer-los arribar els
seus  neguits  en  forma de  preguntes.   Totes  elles
varen ser degudament contestades i es recolliren en
un  dossier  –  resum que  es  lliurà  als  centres
educatius.

El  curs  2010-11,  hi  han  participat  onze  escoles:  L’Aragai,  L’Arjau,  Cossetània,
Divina Providència, Ginesta, Ítaca, Llebetx, Pompeu Fabra, Sant Bonaventura, Sant
Jordi i Santa Teresa de Jesús.  Un total de 653 alumnes de la ciutat han participat
del programa. 

Defensor de la ciutadania 2011

Al  llarg  de  2011,  l’Oficina  del  Defensor  de  la  Ciutadania,  va
treballar  en  75  expedients.   D’aquests,  uns  quants  varen  ser
derivats  a l’Oficina d’Atenció Ciutadana,  a l’OMIC o al  Servei de
Mediació.    També es varen trametre  dos casos directament  al
Síndic de Greuges.

El  tema  més  recurrent  de  queixes  rebudes  varen  ser  les  sancions  per
estacionament de vehicles a la via pública que depenen de la regidoria de Seguretat
i Protecció Ciutadana.

Des de l’Oficina del Defensor es demana més sensibilitat a Serveis Socials,  una
millor gestió de les multes i sancions i posar fil a l’agulla en temes com les actituds
incíviques al carrer (pintades, bicicletes en zones de vianants o en tema de gossos).

Des de la Regidoria de Participació es fa un esforç per fer més difusió de l’Oficina,
dels seus serveis i de les seves competències reals. 

L’any  2011,  va  ser  el  darrer  exercici  d’Oleguer  Arnau  com  a  Defensor  de  la
Ciutadania, donat que aquest ens va deixar el 22 de febrer de 2012.
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Memòria del Defensor de la Ciutadania 2011.
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RECULL
DE
PREMSA   2011

GENER  2011

11/01/2011 

Les obres del cobriment del torrent de la Pastera entren en una nova fase 

12



PARTICIPACIÓ CIUTADANA I QUALITAT DEMOCRÀTICA.   2011

Imatge virtual del projecte 
La Junta de Govern Local aprova l'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres 
d'urbanització, ordenació i tractament paisatgístic del torrent

L'empresa  Hidrocanal  ha  estat  l'adjudicatària  del  contracte  per  a  l'execució  de  les  obres  d'urbanització,
ordenació i tractament paisatgístic del torrent de la Pastera. Així ho va aprovar la setmana passada la Junta de
Govern Local amb un pressupost de 700.000 euros.
 
Al febrer s'iniciaran els treballs que donen continuïtat a les obres de cobriment del torrent i adequació dels
marges laterals, que s'acabaran aquest mes de gener. Es preveu que tot el procés d'urbanització estigui acabat
al voltant de Sant Joan.
 
El projecte per a la urbanització del torrent de la Pastera neix fruit del taller de debat El torrent de la Pastera.
Com l'imagines?, que es va celebrar el passat 30 d'octubre. El document recull propostes i aportacions que van
fer els participants. Un dels eixos centrals del projecte és el tractament que es dóna al torrent com a nou espai
cívic i de convivència. El seu àmbit d'actuació abasta quasi 13.000 m2 i es defineix a partir de diferents espais: 

- un espai comunitari i polivalent
 
- un espai amb zones verdes i zones esportives 

- un espai amable i accessible per a les bicicletes
 
- un espai ben il·luminat i dotat de nou mobiliari urbà
 
La proposta pretén trencar amb la linealitat  de l'espai,  entendre i  fusionar-se amb l'entorn i  tenir un clar
caràcter comunitari i multifuncional.

24/01/2011 

L'alcalde destaca que els FEILs han permès fer inversions a tots els barris 
de la ciutat 

Centre Cívic La Sardana 
Les ajudes del Govern central aquests darrers dos anys han possibilitat a l'Ajuntament 
poder tirar endavant projectes molt importants per al conjunt de Vilanova i la Geltrú

Joan Ignasi Elena, alcalde de la ciutat, ha fet un balanç del que han suposat les inversions que el Govern estatal
ha fet a Vilanova i la Geltrú en aquests darrers anys, a través de les ajudes del Fondo Estatal de Inversion 
Local, FEIL, (el 2009) i el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, conegut com a FEIL2 (el 
2010). "Els FEILs han estat una oportunitat per a la ciutat. Ho van ser el 2009 -abordant la 

vianalització del centre de la ciutat per convertir-lo en un espai 
per la convivència, amable i alhora per a la promoció econòmica
i del comerç, que ha convertit Vilanova i la Geltrú en la capital 
comercial del Penedès." 

El Fons Estatal d'Inversió Local, FEIL, van suposar per a Vilanova i la 
Geltrú durant l'any 2009 any una inversió d'11 milions d'euros en 27 
projectes. Algunes de les accions més destacades van ser la 
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reurbanització dels carrers del centre de la ciutat, la construcció del nou Centre Cívic Molí de Vent, la 
remodelació de la plaça de la Rajanta, la vianalització de la rambla de la Pau, la construcció del nou Centre 
Cívic la Sardana i la remodelació de la plaça de la Cucanya, entre d'altres. Joan Ignasi Elena ha comentat que 
"l'any 2009 també vam fer inversió a tots els barris, que és una dimensió essencial de la inversió 
perquè si la cohesió social és important també ho és la cohesió territorial. Que tothom senti que el 
seu barri tingui els mateixos serveis i la mateixa qualitat de vida." 

Donant continuïtat a aquest fons, conegut també com a Plan E, l'any passat es va crear un nou fons orientat, 
en aquesta ocasió, a finançar projectes municipals de desenvolupament sostenible relacionats amb el medi 
ambient, la innovació tecnològica i les iniciatives socials. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va presentar sis 
projectes al nou Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local: el cobriment del torrent de la Pastera, 
la renovació de l'enllumenat públic a Sant Joan i a Ribes Roges, millores al Mercat del Centre per arranjar 
deficiències energètiques, la nova xarxa troncal de telecomunicacions que connectés l'Hospital de Sant Antoni 
Abat i Neàpolis, la connexió de la xarxa de fibra òptica al CAPI Baix-a-mar i projectes relacionats amb serveis 
educatius i socials. 

Joan Ignasi Elena ha esmentat que "aquest any acabarem dos projectes molt importants. Un és la 
tercera planta de Neàpolis, un equipament per a la promoció econòmica destinat a persones que 
comencen, que creen noves empreses, i un viver econòmic. I
l'altre projecte és el torrent de la Pastera, un vell somni, una
aspiració i una reivindicació que ja és una realitat,. Ara ja
està cobert i s'està reurbanitzant per convertir-lo en espai
públic. El que és bo per al barri és també un actiu per a la
ciutat, per al conjunt dels seus veïns i veïnes." 

Per a l'alcalde de Vilanova i la Geltrú els FEILs han permès avançar
molt en un projecte de ciutat que ja es tenia i que, per tant, han permès fer més coses. En els darrers anys la 
inversió pública a Vilanova i la Geltrú ha estat gairebé de 90 milions d'euros, al servei de la cohesió territorial, 
la cohesió social i per la promoció econòmica. Tot i amb això, Joan Ignasi Elena manifesta, però, que l'aposta 
d'aquests anys no és suficient. "Hem de reforçar la marca de qualitat de la ciutat."

FEBRER  2011

15/02/2011 

L'escola l'Arjau s'afegeix al projecte 'Pati Obert' 

L'Arjau serà el quart centre educatiu 
participant al projecte 
El centre educatiu, que es suma a les escoles Ginesta, Llebetx i Canigó, obrirà les seves 
instal·lacions partir del proper dissabte 

El projecte Pati Obert de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ampliarà els seus serveis, a partir del proper 
dissabte, amb l'incorporació de l'escola l'Arjau. D'aquesta manera, aquest centre educatiu es converteix en el 
quart participant del projecte, que ja comptava amb les escoles Ginesta, Llebetx, i Canigó. 

El projecte, que es va posar en marxa el passat 6 de novembre després dels bons resultats que va registrar la 
prova pilot realitzada l'estiu passat a l'escola Ginesta, s'allargarà fins el proper 31 de juliol. 

L'objectiu del Pati Obert és impulsar l'ús social dels patis de les escoles en períodes i horaris no lectius, per tal 
de convertir-los en espais de lleure i esport per a infants, adolescents i joves en particular, i per al gaudi de 
tota la ciutadania, en general. En el seu desenvolupament hi participen les regidories d'Educació (IMET), 
Participació, Esports, Convivència i Joventut, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Tacó i les AMPA's.

En aquest sentit, la ciutadania podrà gaudir de les instal·lacions esportives de les escoles en els següents 
horari: 
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-Escola Ginesta: dissabtes i diumenges de 10 a 13 h i de 15 a 19 h. 
-Escoles Llebetx, Canigó i L'Arjau: dissabtes de 15 a 19 h i diumenges de 10 a 19 h. 

MARÇ 2011

01/03/2011 

El Consell Assessor de Baix-a-Mar repassa les actuacions més recents al 
barri

Trobada del Consell, ahir 
Representants municipals expliquen accions que milloren el barri, com el cobriment del 
torrent o el nou institut

El Consell Assessor de Baix-a-Mar es va reunir ahir al Centre Cívic Mar per tractar les actuacions més recents 
que contribueixen a la millora del barri de Mar. La trobada, que va ser introduïda per la primera tinent d'alcalde
i regidora de Participació i Medi Ambient, Iolanda Sánchez, va tractar de la reurbanització del torrent de la 
Pastera, del projecte Fem barri, del programa Pati obert i del nou institut. 

Pel que fa al torrent, el regidor de Projectes Urbanístics, Paisatge i Habitatge, Xavier Oller, va recordar que el 
projecte de reurbanització s'ha elaborat incorporant les aportacions de la ciutadania. L'arquitecte municipal 
Jordi Miralles va exposar com quedarà finalment la proposta, en la qual destaquen 3.500 m2 de parterres i 
zones de plantació. També explicar que es crearà un accés a l'escola Arjau des del torrent, a petició del centre. 
Els assistents van preguntar a Xavier Oller sobre el possible trasllat de l'estació transformadora elèctrica, un 
tema que s'està negociant amb FECSA i que preveu una resolució propera. 

Quant al projecte Fem barri, la regidora de Serveis Socials, Salut i Convivència, Encarna Grifell, va explicar les 
accions realitzades, com la campanya El bon veïnatge. En el marc d'aquesta campanya les escoles Arjau, La 
Pau i Llebetx han participat en un concurs per dissenyar un cartell i una frase guanyadora. 180 persones van 
escollir el cartell que avui es comença a repartir pel barri de Mar, amb l'eslògan "Un bon veïnatge és un bon 
avantatge!". 

D'altra banda, la regidora d'Educació i Treball, Míriam Espinàs, va fer una valoració positiva del programa Pati 
obert, que pretén impulsar l'ús social dels patis de les escoles en períodes i horaris no lectius. Actualment hi 
participen les escoles Canigó, Llebetx, Ginesta i Arjau. Així mateix, va parlar del nou institut de Baix-a-Mar, que
ha d'entrar en funcionament en les properes setmanes. La regidora va recordar l'aposta de l'Ajuntament per 
aquesta instal·lació, ja que va avançar la inversió i va realitzar el projecte. Míriam Espinàs va presentar la 
directora al Consell Assessor, que també va poder veure imatges del nou centre. 

El Consell Assessor de Baix-a-Mar, constituït el gener del 2009, és l'òrgan de participació ciutadana que ha de 
contribuir en el disseny del futur de Baix a Mar. Una de les principals tasques del Consell és la participació en el
desenvolupament del Pla de Millora Urbana del barri de Mar.

04/03/2011    DIARI DE VILANOVA 
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22/03/2011 

L'Ajuntament de VNG i les associacions de veïns signen els convenis anuals

Els convenis es van signar al Saló de Plens 
S'hi recull la voluntat de col·laboració entre ambdues parts per realitzar iniciatives 
ciutadanes

L'Ajuntament de VNG i les associacions de veïns de la ciutat han signat els convenis anuals de col•laboració 
corresponents al 2011. Enguany la quantitat atorgada per l'administració ha disminuït en un 10% com la resta 
de partides del pressupost de l'Ajuntament, i està xifrada en 82.400 euros. Aquesta aportació té per objectiu 
col•laborar en el finançament de les activitats i projectes que organitzen les entitats veïnals. 

L'acte de signatura dels convenis es va realitzar ahir a la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament de VNG. 
L'alcalde de VNG, Joan Ignasi Elena i la primera tinent d'alcalde i regidora de Governança, Participació i Medi 
Ambient, Iolanda Sánchez van rebre els representants veïnals i van formalitzar aquests acords on es recull la 
voluntat d'ambdues parts de col·laborar en diferents iniciatives ciutadanes. 

Els convenis s'han signat enguany amb 16 associacions de veïns corresponents als barris de l'Armanyà; de Mar;
de Can Marquès; de les Casernes; del Centrevila; del Fondo Somella; de la Collada-Els Sis Camins; de la 
Geltrú; de l'Aragai; del Molí de Vent; de la plaça de la Sardana; del Prat de Vilanova; de Sant Joan; de Santa 
Maria de Cubelles; del Tacó; de Ribes Roges i del Xicarró.

26/03/2011 

La ciutadania escull 'Rambla del Far' per denominar la urbanització del 
torrent de la Pastera 
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'Rambla del Far' ha rebut 90 vots 
Més de 160 persones han participat en l'elecció del nom, que s'ha dut a terme durant la 
jornada de portes obertes celebrada aquest matí. Els ciutadans i ciutadanes podien triar 
entre quatre noms o proposar-ne un de nou

Els vilanovins i vilanovines que aquest matí s'han apropat al torrent de la Pastera per conèixer de primera mà el
seu estat d'urbanització i participar en l'elecció del nom que tindrà aquest nou indret s'han decantat 
majoritàriament per l'opció 'Rambla del Far'. 

Els ciutadans i ciutadanes podien escollir entre un total de quatre noms o proposar-ne un de nou. En aquest 
sentit, s'han registrat un total de 164 vots, 90 dels quals han estat per ‘Rambla del Far', 31 per 'Rambla de 
Mar', 13 per 'Rambla de la Pastera' i 4 per 'Rambla de les Xarxaires', mentre que la resta de vots, un total de 
26, aglutinaven noms molt variats proposats pels mateixos votants. 

Després d'aquest procés participatiu, la Regidora de Participació
de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà arribar el nom
guanyador a la Comissió de Nomenclàtor per tal que estudiï
la possibilitat d'anomenar 'Rambla del Far' al nou espai creat
amb el cobriment i urbanització del torrent de la Pastera. 

La jornada ha comptat amb la presència de Joan Ignasi Elena,
alcalde de VNG; Iolanda Sánchez, primera tinent d'alcalde i
regidora de Governança, Participació i Medi Ambient; Juan Luís
Ruiz, quart tinent d'alcalde i regidor de Serveis Viaris; Joan
Martorell, regidor d'Urbanisme i Planejament; Xavier Oller,
regidor de Projectes urbanístics, Paisatge i Habitatge; i Míriam
Espinàs, regidora d'Educació i Treball, Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat. 

 
L'alcalde de la ciutat s'ha mostrat molt satisfet d'estar a punt de 
veure feta realitat "una de les reivindicacions històriques del 
barri", i ha explicat que aquesta nova rambla "esdevindrà el 
centre neuràlgic del barri". 

A banda de poder triar el nom d'aquest nou espai, els assistents a 
la jornada de portes obertes han pogut comprovar l'avançat estat 
de les obres d'urbanització, que es preveu que estiguin finalitzades
durant el proper mes de juny. A més a més, també han pogut 
consultar els diversos plafons informatius instal·lats sobre 
l'evolució dels treballs realitzats. 

ABRIL 2011

13/04/2011 

Els habitants del Prat de Vilanova ja podran arribar amb bus al CAPI de Baix-a-Mar 
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Les persones que viuen al Prat de Vilanova podran arribar amb transport urbà al CAPI 
de Baix-a-Mar 
L'Ajuntament havia reclamat una solució per a la població d'aquell sector, que arriba ara amb la 
incorporació de dues parades noves en el recorregut del servei interurbà

A partir de dilluns que ve, 18 d'abril, els veïns i veïnes del Prat de Vilanova que es desplacen amb bus ja podran
baixar al CAPI de Baix-a-Mar. Aquesta era una mancança de transport públic que havia quedat pendent quan 
va obrir el nou centre sanitari, el desembre del 2009, al qual van ser adscrits els habitants d'aquell sector. 

Fins ara, la parada que tenen més propera al CAPI els veïns i veïnes del Prat de Vilanova és l'estació 
d'autobusos. La distància entre els dos punts ha suposat un obstacle per a les persones amb mobilitat reduïda. 
El regidor de Mobilitat i adjunt a l'Alcaldia, Xavier Carbonell, explicava fa un mes i mig en una roda de 
premsa que l'Ajuntament de la ciutat continuava reclamant una resolució de la Generalitat de Catalunya sobre 
aquest tema, ja que per part municipal ja s'havia presentat la informació tècnica requerida. 

El Prat de Vilanova està connectat amb el nucli urbà de la ciutat mitjançant el bus interurbà procedent de 
Cubelles. Per arribar al CAPI de Baix-a-Mar, algunes de les expedicions fora de les hores punta desviaran el 
recorregut habitual. D'anada, la parada serà al carrer de Pere Jacas, mentre que de partida, serà al carrer de la
Boia. El bus mantindrà totes les altres parades com fins ara.

15/04/2011 

S'obre el nou aparcament en superfície del barri del Tacó 

Nou aparcament en superfície al Tacó 

Els veïns havien demanat a l'Ajuntament més places d'aparcament al barri

L'Ajuntament de VNG, a través de l'empresa municipal PIVSAM, ha habilitat un aparcament amb capacitat per a
133 vehicles en un solar de 3.184,58m2 de superfície situat a l'avinguda de Vilafranca entre la C-31 i la rambla 
de la Torre de l'Onclet. 

El veïnat del barri del Tacó havia demanat a l'Ajuntament més places d'aparcament després que amb la 
urbanització de l'avinguda de Vilafranca s'eliminessin algunes places per a vehicles. Amb aquesta actuació els i 
les veïnes del barri disposen de més espai per estacionar els vehicles. 

El nou aparcament està asfaltat i il·luminat a la nit. De les 133 places disponibles, n'hi ha 5 reservades per a 
vehicles de persones amb mobilitat reduïda.

MAIG 2011

04/05/2011 

Les obres del torrent de la Pastera entren en la seva fase final

Torrent de la Pastera 

18

http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=17417220
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=17417220


PARTICIPACIÓ CIUTADANA I QUALITAT DEMOCRÀTICA.   2011

El projecte incorpora la petició d'un nou accés a l'escola l'Arjau 

Després del seu cobriment, les obres de reurbanització del torrent de la Pastera entren en la seva fase final. A 
dia d'avui, la configuració general del torrent, la jardineria, les instal·lacions i gran part dels paviments laterals 
ja s'han realitzat. 

A partir d'ara, s'iniciaran les darreres actuacions d'aquest projecte, quan s'instal·laran els jocs infantils i els 
elements destinats a la gent gran. També es plantarà el nou arbrat i s'acabarà la part central de la zona de 
passeig. Aquesta part combinarà l'asfaltat negre i el vermell. 

El projecte incorpora la petició d'un nou accés a l'escola Arjau des de la nova rambla, demanda que va sorgir 
fruit del taller de debat El torrent de la Pastera. Com l'imagines?, que es va celebrar el passat 30 d'octubre amb
els agents implicats i ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. 

En total, el cobriment del torrent de la Pastera i la seva reurbanització ha suposat la intervenció en 
12.872 m2.

06/05/2011   DIARI DE VILANOVA

09/05/2011 

Nens i nenes de VNG es troben amb el govern municipal al Saló de Plens 

El Saló de Plens ha viscut una sessió especial 
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Són alumnes d'onze escoles que han participat al programa 'Coneix el nostre 
Ajuntament'

Infants d'onze escoles de Vilanova i la Geltrú s'han trobat aquest matí amb l'alcalde de la ciutat i diversos
regidors i regidores de l'equip de govern, al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ha estat la cloenda del programa
"Coneix el nostre Ajuntament", que han realitzat entre el febrer i l'abril un total de 653 alumnes de quart,
cinquè i sisè de primària. 

En la trobada d'avui amb l'equip de govern hi han assistit una cinquantena de representants dels alumnes. Han
formulat una sèrie de preguntes preparades prèviament, a partir de temes treballats a l'aula. Entre d'altres,
han volgut saber com s'administren els diners per a tots els serveis de la ciutat, quines actuacions es fan per
conservar l'entorn natural, quines mesures s'apliquen per sortir de la crisi, o com es posen d'acord els regidors i
regidores per prendre decisions.
 
També han dirigit a l'alcalde qüestions més personals, com ara què és el millor i el pitjor d'aquest càrrec, si té
temps per a la família o com van ser els primers dies com a batlle de la ciutat. Els regidors i regidores que han
respost les preguntes dels infants han estat l'alcalde, Joan Ignasi Elena, la primera tinent d'alcalde i regidora de
Participació i Medi Ambient, Iolanda Sánchez, el regidor de Serveis Viaris, Juan Luís Ruiz, la regidora d'Educació
i Treball, Míriam Espinàs, i el regidor d'Urbanisme i Planejament, Joan Martorell. 

El programa "Coneix el nostre Ajuntament" és organitzat per la Regidoria de Participació de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i es desenvolupa en el marc del Programa d'Animació Educativa (PAE). Enguany hi han
participat les escoles Aragai, Arjau, Cossetània, Divina Providència, Ginesta, Itaca, Llebetx, Pompeu Fabra, Sant
Bonaventura, Sant Jordi i Santa Teresa de Jesús. 

Durant l'activitat, que s'ha realitzat entre el 2 de febrer i el 15 d'abril, els alumnes han pogut visitar la Casa de
la Vila, conèixer-ne les sales nobles i el funcionament de les sessions. La trobada amb els representants del
govern municipal se celebra cada any des de 2008.

30/05/2011 

Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania 

L'acte amb el Defensor de la Ciutadania se celebrarà a la Casa del Mar 
Aquest és el darrer acte programat dins el cicle 'Primavera Activa 2011' del Pla de la 
Gent Gran

El Defensor de la Ciutadania, Oleguer Arnau, participarà aquest dimarts 31 de maig, en la darrera activitat 
programada dins el cicle 'Primavera Activa 2011' de la Regidoria del Pla de la Gent Gran de l'Ajuntament de 
VNG. 

L'acte anomenat 'Tertúlia amb el Defensor de la Ciutadania' es durà a terme a la Casa del Mar a partir de les 18
hores. L'objectiu a l'hora de programar aquesta activitat ha estat donar resposta a la petició realitzada per 
l'Associació Gent Gran de la Mar que van contactar amb l'Ajuntament de la ciutat per demanar informació sobre
aquest servei. 

Un dels objectius del Pla de la Gent Gran és fomentar l'envelliment actiu i saludable i preservar l'experiència i el
bagatge d'aquest col·lectiu fruit de la maduresa. En aquest sentit, la 'Primavera Activa 2011' ha realitzat 
diferents activitats pensades per potenciar la participació i facilitar eines per millorar la qualitat de vida d'aquest
col·lectiu.

JUNY 2011

12/06/2011 

El conseller Felip Puig va assistir l'esmorzar de convivència del barri de 
l'Armanyà 
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Esmorzar de convivència a l'Armanyà 
Molts regidores i regidores van participar a l'acte, abans d'assistir al ple de constitució 
del nou ajuntament

L'esmorzar de convicència amb seques i botifarra que tradicionalment organiza l'Associació de Veins del barri de
l'Armanyà, va ser punt de reunió d'alguns regidors i regidores de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que van 
voler assistir a l'esdeveniment abans d'anar al Ple de Constitució del nou consistori. L'acte, que començava a 
les 10 de matí, i que és un dels esdeveniments més populars de la Festa Major de l'Armanyà, va comptar amb 
un gran nombre de veïns i veines del barri que no es van voler perdre l'apat. 

 Neus Lloveras i Felip Puig a l'Armanyà

Un dels asistents va ser el Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig que va arribar 
acompanyat de l'ex alcalde vilanoví Esteve Orriols. També van participar a l'esmorzar Neus Lloveras, que poc 
després seria investida alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, i els regidors de CiU, Gerard Figueras, Francesc 
Sánchez, Joan Giribert i Josep Ivars; els del PSC, Juan Luís Ruiz, Encarna Grifell i Joan Martorell; i els regidors 
del PP Santi Rodríguez i Oscar Carretero. Tots ells acompanyats en tot moment del president de l'Associació de 
Veïns de l'Armanyà, Enrique Chico 

La Festa Major de l'Armanyà va començar divendres i es clourà avui diumenge. Ahir al vespre era previst el 
Castell de focs d'artifici i després el ball amb l'orquestra Loren.

22/06/2011 

A mitjans de juliol podria quedar enllestida l'obra del torrent 

La rambla del Far pren forma amb l'asfaltat 
Aquesta setmana han començat els treballs de cobriment de la rambla del Far amb el 
procés d'asfaltat. 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú preveu finalitzar a mitjans de juliol les obres de la rambla del Far (torrent 
de la Pastera) després que aquesta setmana hagin començat els treballs d'asfaltat del cobriment del torrent, 
que en aquest cas està combinant el color negre típic de l'asfalt amb el color vermell, gràcies a la utilització de 
l'òxid de ferro. 

Un cop acabin els treballs es procedirà a la col·locació del mobiliari urbà 
(baranes, bancs, papereres…) la senyalització de pintat de l'asfalt al carrer de 
Martí Torrents, les tasques corresponents als acabats i neteja general de 
l'obra. 

El cobriment de la rambla del Far també incorpora una zona de jocs per a gent
gran, una taula de tennis de taula, una taula d'escacs, una altre de tres en 
ratlla i un joc de la xarranca. 

Pel que fa a la jardineria s'han plantat les mateixes palmeres que hi havien abans de les obres al lateral del 
torrent. 
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Asfaltat 
Els treballs de cobriment de la rambla del Far han ocasionat diversos talls en 
els carrers propers a la zona. Així doncs, el dimecres 22 de juny, de les 9.15 a
les 20 hores, el trànsit de vehicles pel barri de Mar es veurà afectat en 
diferents punts. 

Talls de circulació:

- al carrer de les Canàries, entre els carrers de Pere Riudor i de l'Àncora. A conseqüència, també quedarà tallat 
el carrer de la Immaculada Concepció, entre els carrers de les Balears i de les Canàries 
- al carrer de Martí Torrents. 

Aquests talls no seran simultanis. Es garanteix l'entrada i sortida dels guals.

JULIOL 2011

16/07/2011 

Inaugurada la rambla del Far 

Els Tronats de Mar, en la festa d'inauguració de la rambla del Far 
La ciutat gaudeix ja de la nova rambla. L'alcaldessa diu que és el principi de la 
transformació del barri de mar

La ciutat disposa des d'avui mateix de 13.000 metres quadrats de nou espai públic amb la inauguració de la 
rambla del Far. L'alcaldessa de VNG, Neus Lloveras ha dit que 'és un somni fet realitat' i també s'ha mostrat 

convençuda que 'aquest és el principi de la transformació 
del barri de mar. No ens aturarem aquí'. Lloveras ha 
destacat un aspecte característic de la nova rambla, que s'ha fet
comptant amb la participació del veinat del barri, tant pel 
disseny de l'espai com per escollir el nom.

 

L'obra és fruit d'un dels ajuts del Govern Estatal a través del 
FEESL, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
l'any 2010 i l'aportació de la Diputació de Barcelona. La 
construcció es va dur a terme en dues fases, primer es va fer el 
cobriment de la llera del torrent de la Pastera i després es va fer

la urbanització. El cobriment va començar el maig de 2010 i la urbanització el desembre del mateix any.
 

Després que aquesta mateixa setmana l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú hagi recepcionat l'obra, avui s'ha fet 
un acte inaugural que ha comptat amb la 
participació de la colla de diables Tronats de Mar que han fet
un recorregut per tota la rambla del Far, finalitzant a la 
plaça de la Rajanta. 
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L'àmbit de l'actuació de la nova rambla, resultat de cobriment 
d'un tram del torrent de la Pastera, ha estat de gairebé de 
13.000 metres quadrats, on hi conviuen zones verdes, zones 
esportives i zones infantils, entre d'altres. La rambla s'ha 
asfaltat combinant els colors negre, típic de l'asfalt, amb el color
vermell, aconseguit gràcies a la utilització de l'òxid de ferro. La 
col·locació del mobiliari urbà i la jardineria ha completat l'obra. 

22/07/2011  DIARI DE VILANOVA
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22/07/2011  

DIARI DE VILANOVA
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26/07/2011 

S'amplia la zona d'aparcament a Ribes Roges 

Aparcament a Ribes Roges 
L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú ampliarà l'aparcament del passeig, després de la 
Festa Major 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ampliarà la zona d'aparcament de vehicles, de caràcter gratuït, al sector 
del passeig de Ribes Roges. El nou espai ocupa el terrenys que hi ha al costat on hi havia instal·lada l'antiga 
piscina municipal. 

Aquest cap de setmana s'ha habilitat l'aparcament, a manera de prova, però a causa dels actes que en motiu 
de la Festa Major s'han de dur a terme en aquest espai, l'aparcament no entrarà en funcionament fins passada 
aquesta data. 

La voluntat de l'equip de govern municipal és incrementar la zona d'aparcament en el sector de Baix-a-mar, 
aprofitant el període estival, època durant la qual aquesta zona de la ciutat rep un major volum de visitants.

SETEMBRE 2011

13/09/2011 

El Defensor de la Ciutadania presenta la memòria del 2010

Oleguer Arnau, ahir en el Ple 
Més de cent persones i col·lectius van buscar l'assessorament d'aquesta figura l'any 
passat

El Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Oleguer Arnau, va presentar ahir a la tarda la memòria 
del 2010, en una sessió extraordinària del Ple municipal. Durant l'any passat es van atendre 106 persones i 
col·lectius, per motius de queixa, consulta, assessorament o derivació a un servei competent. 

Els temes de consulta a l'Oficina del Defensor han estat, en primer lloc, relacionats amb les sancions a vehicles 
mal estacionats (21). Vinculat amb la via pública, també s'ha consultat sobre l'obligatorietat de posar guals als 
pàrquings, l'arbrat de la ciutat o l'arranjament de voreres. També hi ha hagut consultes al voltant del servei de 
l'aigua, llicències d'activitats, salut, habitatge o mobilitat, entre d'altres. 
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D'altra banda, el Defensor fa constar que la greu situació econòmica de moltes persones s'ha fet palesa en les 
seves consultes. Així mateix, recomana a VNG Aparcaments que "clarifiqui en la mesura del possible" la 
forma correcta d'anul·lar les multes de la zona blava, ja que ha rebut queixes de força persones que no han 
aconseguit fer-ho correctament. També en aquests casos, recomana "una actitud flexible davant les 
reclamacions dels ciutadans i ciutadanes". 

El Defensor de la Ciutadania és una institució, independent i imparcial, que té per objectiu defensar els drets 
del ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en relació a totes aquelles actuacions de l'Ajuntament i 
dels organismes que en depenen.

15/09/2011    EL PUNT AVUI

OCTUBRE 2011

04/10/2011 

Continua l'obertura dels patis escolars durant el cap de setmana amb el 
projecte Pati Obert 

L'objectiu del projecte Pati Obert és donar resposta a la demanda social d'espais 
d'esbarjo i d'esport. 
Les quatre escoles que hi participen permeten l'accés a les zones d'esbarjo i la 
utilització de les pistes esportives exteriors.

Coincidint amb l'inici del curs escolar, des del 17 de setembre, quatre escoles de la ciutat mantenen la seva 
participació en el projecte Pati Obert. Les escoles Ginesta, Llebetx, Canigó i Arjau obren els seus patis i 
instal·lacions esportives exteriors per tal que puguin ser utilitzades per la ciutadania fora de l'horari lectiu com 
si es tractés de qualsevol altre espai públic. 

El projecte Pati Obert, que funciona des de l'estiu de 2010, està impulsat per diferents regidories de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i coordinat per la Regidoria d'Educació. L'objectiu del projecte és donar 
resposta a la demanda social d'espais lúdics aprofitant el temps en què aquests estan en desús, com ara caps 
de setmana i períodes de vacances. 

Actualment els períodes i horaris en què estan oberts aquests espais entre els mesos de setembre i abril són: 
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Escola Ginesta: dissabtes i diumenges de 10 a 13h i de 15 a 19h. 
Escola Llebetx: dissabtes de 15 a 19h i diumenges de 10 a 19h. 
Escola Canigó: dissabtes de 15 a 19h i diumenges de 10 a 19h. 
Escola Arjau: dissabtes de 15 a 19h i diumenges de 10 a 19h.

18/10/2011 

Neus Lloveras es reuneix amb els representants veïnals de la ciutat 

Neus Lloveras i Glòria Garcia, ambl president de l'AV Sr. Chico 

Acompanyada de la regidora de Serveis Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació, 
l'alcaldessa manté trobades a peu de carrer, per atendre les necessitats de cada barri 

Durant les properes setmanes l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, acompanyada de la regidora 
de Serveis Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació, Glòria Garcia, visitaran els diferents barris de la ciutat, i 
mantindran reunions amb els representants veïnals, amb l'objectiu de conèixer de primera ma quines són les 
necessitats que més urgeix resoldre. 

Aquesta setmana l'han començat visitant l'Armanyà, juntament amb el president de l'associació de veïns 
Enrique Chico, amb qui han realitzat un recorregut pels diferents carrers i places del barri. 

Les visites continuaran aquest dissabte 22 d'octubre al matí al barri del Prat de Vilanova i al barri del Tacó, i 
seguiran durant les properes setmanes a d'altres punts de la ciutat. 

24/10/2011 

L'alcaldessa de VNG, Neus Lloveras, continua les visites als barris de la 
ciutat 

Prat de Vilanova 
Aquest cap de setmana s'ha reunit amb els veïns del Prat de Vilanova i del Tacó, 
acompanyada dels regidors Glòria Garcia i Joan Giribet 

Aquest cap de setmana han continuat les visites que l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, està 
duent a terme als diferents barris de la ciutat, per tal de mantenir reunions amb els representants veïnals i 
conèixer així quines són les seves necessitats, per tal de resoldre-les
en el menor temps possible. 

En aquesta ocasió, Neus Lloveras, ha visitat el barri del Prat de
Vilanova i el barri del Tacó, acompanyada de la regidora de Serveis
Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació, Glòria Garcia, i del regidor
d'Urbanisme, Obres i Habitatge, Joan Giribet. 

 

Les visites a la resta de barris continuaran en els propers dies. 
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26/10/2011 

L'Audiència Pública es farà el dissabte 5 de novembre a l'auditori de 
Neàpolis 

Auditori de Neàpolis 
La junta de portaveus va acordar canviar la data prevista inicialment per facilitar al 
màxim la participació ciutadana 

L'Audiència Pública sobre l'estat de comptes i caixa es farà el dissabte 5 de novembre a l'auditori de 
Neàpolis. Així ho ha anunciat aquest matí l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, després que la Junta de portaveus
hagués acordat canviar la data inicial, prevista pel 9 de novembre, per facilitar al màxim la participació 
ciutadana. 

L'estructura de l'Audiència Pública, que es farà de 10 a 13.30 hores, segueix els acords que es van prendre en 
base a la moció presentada per la CUP, i aprovada per unanimitat del Ple Municipal. En la moció es demanava, 
d'una banda, que el govern municipal expliqués la situació econòmica de l'Ajuntament de VNG i les mesures 
proposades per solucionar-la i, d'altra banda, que l'anterior govern també es pogués explicar. 

Així doncs, la primera intervenció la farà l'actual govern municipal, qui explicarà la situació actual i les mesures 
de solució, mentre que la segona intervenció la farà l'anterior govern de la ciutat "Un o dos representants, ja
ho decidiran ells. Tenen 20 minuts i poden gestionar-los com vulguin", ha explicat l'alcaldessa Neus 
Lloveras. La tercera i la quarta intervenció de l'Audiència Pública la faran la CUP i el Partit Popular. 

L'alcaldessa ha recordat la importància d'una audiència pública, en el sentit que no és tant important qui ho 
explica si no el contingut del text "Una audiència pública no és un Ple Municipal, la part més important 
de l'audiència són les ponències sobre l'estat de les finances, per tant no és tant important qui ho 
explica sinó el contingut. Estem parlant d'acció de govern i cal decidir qui representa a l'anterior 
govern i a l'actual. En aquest sentit no serà la ponència de CiU sinó la del govern municipal actual i 
l'altre ponència serà la de l'anterior govern, no la de cap partit en concret". 

Neus Lloveras també ha explicat que l'audiència s'ha planificat segons l'acord unànime de tots els grups sobre 
la moció aprovada pel Ple Municipal. "Des del govern estem satisfets de tenir aquesta oportunitat i de 
poder fer aquest exercici democràtic i participatiu, i sobretot de transparència". 

Posteriorment a les intervencions dels grups s'obrirà un torn de preguntes, per part de la ciutadania, a l'antic 
govern i al govern actual, amb una durada al voltant d'una hora i mitja. S'ha calculat que hi haurà 1 minut de 
temps per a la pregunta i 2 minuts per a la resposta. D'aquesta manera es creu que es podran formular al 
voltant de 35 preguntes. Al final hi haurà un torn de conclusions de 5 minuts per a cada grup del consistori. Si 
no hi hagués prou temps per fer totes les preguntes, aquestes es podran fer a través de la Carpeta ciutadana
i es contestaran per escrit. El termini per poder fer-ho serà de quinze dies. Passat aquest termini es farà una 
acta de l'Audiència Pública que serà enviada a qui ho demani. 

Tot i que l'accés a l'acte és lliure, només les persones que estiguin empadronades a Vilanova i la Geltrú hi 
podran intervenir. Els interessats i interessades hauran de fer una reserva d'inscripció a través de la web 
www.vilanova.cat o bé presencialment a l'OAC, fins el divendres 4 de novembre a les 14h. Recordar que dilluns
31 d'octubre, l'Oficina d'Atenció Ciutadana estarà oberta de 9 a 14 hores.
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26/10/2011 

El Govern de VNG presenta els objectius, valors i accions concretes del Pla 
d'Acció Municipal 

El PAM conté 500 accions i 10 objectius a assolir 
El Govern convocarà la participació ciutadana a través de les entitats i associacions en 
diferents meses de treball sectorials 

El Govern municipal de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha presentat aquest matí l'esborrany del Pla 
d'Acció Municipal per al Mandat Corporatiu 2011-2015. L'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras ha 
presentat les principals línies estratègiques de treball i desenvolupament de l'acció govern. Aquestes 500 
accions han estat recollides en un document de treball que anirà evolucionant amb les propostes que sorgeixin 
a través de diferents sessions de participació ciutadana. 

Neus Lloveras ha explicat el procés d'elaboració d'aquest primer document-esborrany sorgit del programa 
electoral de Convergència i Unió. Després de contrastar les propostes amb la realitat econòmica de l'entorn i de
fer un treball intern a l'Ajuntament de VNG per poder passar del programa a les propostes concretes a 
desenvolupar, s'ha redactat aquest esborrany que serà l'eina de treball de l'actual Govern municipal. El 
document també inclou algunes dades de la ciutat, la situació econòmica que ens envolta, els valors que 
promouen i marquen les línies de treball del Govern i els objectius que es pretén aconseguir. En aquest sentit 
l'alcaldessa de VNG ha destacat com a valors que marcaran l'actuació del Govern "la transparència, 
l'eficàcia, la participació, la qualitat, l'austeritat i la responsabilitat social". 

Quant als 10 objectius a assolir per l'actual Govern, l'alcaldessa de la ciutat ha afirmat que s'han prioritzat 
objectius com el d'esdevenir "una ciutat cohesionada i propera i una ciutat prospera i competitiva". 
Segons Neus Lloveras "hem d'aconseguir una ciutat socialment cohesionada i respectuosa amb els 
valors i amb la diversitat, generadora de serveis de qualitat per a la ciutadania". Aquest primer 
objectiu ha de complementar-se amb el fet d'assolir "una ciutat competitiva per generar activitat 
econòmica i ocupació". El Govern municipal enumera com a objectius les millores en l'àmbit de la sanitat, 
amb uns serveis sanitaris de qualitat; l'ensenyament, aconseguint ser una ciutat de referència en l'educació, el 
coneixement i la innovació o el creixement urbanístic, que ha de ser sostenible i alhora solucionin els problemes
de mobilitat que hi ha. També s'esmenta la cultura i el patrimoni com a element d'identitat; garantir que VNG 
és una ciutat segura, cívica i tolerant; una ciutat esportiva; una ciutat amb una administració moderna i 
propera a la ciutadania i una ciutat que exerceixi veritablement la capitalitat del territori. 

Aquests 10 objectius es tradueixen en 500 accions concretes de govern. A tall d'exemple, Neus Lloveras ha 
destacat "el compromís per establir un temps màxim de 15 dies d'espera per ser atès pels Serveis 
Socials o bé de 7 dies en el cas del servei de Convivència de l'Ajuntament". També ha posat com a 
exemple "fer els màxims esforços per aconseguir el nou hospital" així com també, el projecte "de 
construcció d'un nou pavelló esportiu, que es construirà per fases i adaptat a les necessitats reals 
de la ciutat". L'alcaldessa de VNG ha destacat altres accions com "la reubicació de serveis en 
dependències municipals per tal d'estalviar costos en lloguer de despatxos" la voluntat de 
"desencallar el Centre de Recerca Tecnològica del mar" o les converses que s'estan duent a terme amb el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat per tal de "desencallar la construcció de l'edifici de l'escola
Pasífae". 

Neus Lloveras ha explicat que després de donar a conèixer el PAM als diferents grups del Consistori vilanoví, 
s'inicia un procés de participació amb les entitats de la ciutat mitjançant tres meses de treball sectorials. En 
primer lloc es treballarà amb les associacions de veïns, de gent gran, equitat i convivència. La segona mesa de 
treball serà amb entitats esportives i juvenils i la tercera, amb els agents sindicals, agents econòmics i 
empresarials, ensenyament i medi ambient. En total, unes 300 entitats i associacions de la ciutat que 
participaran d'aquests grups de treball per fer evolucionar aquest esborrany del Pla d'Acció Municipal. 

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha finalitzat la seva intervenció afirmant que "és un document del govern
que es fa públic i que volem que hi hagi la participació tant dels grups municipals com de la 
ciutadania".
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28/10/2011    DIARI DE VILANOVA

31/10/2011 

Èxit de participació a les presentacions del procés participatiu sobre el Pla 
d'Actuació Municipal 

Presentació de l’esborrany del Pla d'Acció Municipal 
Al voltant de 150 entitats de la ciutat han assistit a les tres presentacions del PAM 
celebrades, de dijous a dissabte, al Centre Cívic La Geltrú 

La presentació del procés participatiu sobre el Pla d'Actuació Municipal per al Mandat Corporatiu 2011-2015 a 
les entitats de Vilanova i la Geltrú, ha estat un èxit de participació. 

Des del passat dijous i fins dissabte, el Centre Cívic La Geltrú va ser l'escenari de la celebració d'un total de tres
presentacions, a càrrec de l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, que van aplegar al voltant de 150 entitats. 

En aquest sentit, Lloveras valora "molt positivament" la voluntat de les entitats ciutadanes de debatre les 
propostes que es fan des del govern municipal i que "marcarà les
bases dels projectes a desenvolupar", i recorda que "és la
primera vegada que es convida a la ciutadania a participar en
l'elaboració del PAM". 

L'alcaldessa també destaca l'alt nombre d'entitats que s'han inscrit als
grups de treball que se celebraran durant el mes de novembre, a la
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vegada que ha avançat que aquests grups s'aniran ampliant tant com calgui per tal que "tothom pugui fer les
seves aportacions". 

El primer d'aquests grups de treball que se celebrarà serà el de Serveis a les Persones, que es realitzarà el 
proper 8 de novembre. La resta de taules de treball que es duran a terme seran la de Coneixements i Serveis 
personals sectorials, el 9 de novembre; la de Promoció de la ciutat i cultura, el 14 de novembre; i la de Serveis 
a la ciutat i participació, el 15 de novembre.

NOVEMBRE 2011

04/11/2011 

L'Àudiència Pública sobre l'estat de comptes i caixa de l'Ajuntament de 
VNG es podrà seguir per Canal Blau Televisió 

L'audiència a Neàpolis es podrà seguir en directe per C Blau TV 
L'audiència es farà a l'auditori de Neàpolis de 10 a 13.30 h 

L'auditori de Neàpolis acollirà demà al matí l'Audiència Pública sobre l'estat de comptes i caixa de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Una sessió que serà retransmesa en directe per Canal Blau Televisió, a
través de la TDT Garraf, a partir de les 10 del matí. 

La Mesa de la sessió la configuraran l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, una persona representant de 
l'equip de govern actual, una del govern anterior i un moderador. 

La sessió s'iniciarà amb les intervencions dels representants del govern actual i del govern. També tindran veu 
els representants polítics dels grups municipals que no han format part de cap dels dos governs PP i CUP. 

Un cop acabades totes les intervencions polítiques, es destinarà un espai obert a preguntes per part del públic 
assistent a la sessió que serà conduït i controlat en temps pel moderador. Només podran dirigir preguntes als 
ponents de la Mesa totes aquelles persones empadronades a Vilanova i la Geltrú i que estiguin degudament 
acreditades. 

Al final d'aquest espai de preguntes, cada grup polític podrà exposar un darrer posicionament fins al tancament 
de la sessió, prevista a dos quarts de dues del migdia. 

L'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras ha dit que l'audiència representa una bona oportunitat d'explicar a la 
ciutadania un tema d'interès per a tothom "Reitero que crec que és una molt bona oportunitat d'explicar
un tema que potser no ha quedat prou clar. És bo tenir una altra oportunitat per explicar-ho i ho 
farem seguint estrictament la moció aprovada pel Ple per unanimitat". Lloveras ha dit també que el 
Govern municipal intentarà explicar quina és la situació de les finances municipals de la manera el més 
entenedora possible.

05/11/2011 

Més de 150 persones assisteixen a l'audiència pública sobre l'estat de les 
finances municipals 

L'auditori de Neàpolis s'ha omplert 
Tots els grups polítics coincideixen en la importància d'aquesta experiència participativa
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L'Audiència pública sobre l'estat dels comptes i la tresoreria de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha omplert 
l'auditori de Neàpolis, avui dissabte al matí. Al voltant 150 de ciutadans i ciutadanes han assistit a aquest acte 
de participació ciutadana, en el qual podien conèixer les versions tant de l'actual govern municipal com de 
l'anterior, a banda de formular-los preguntes.  

A les 10 del matí s'ha obert la sessió, presidida per l'alcaldessa de la
ciutat, Neus Lloveras. Tots els representants polítics presents a la
taula han coincidit a celebrar la iniciativa d'aquesta audiència
pública, proposada per la CUP, com a acte de màxima democràcia
participativa. L'alcaldessa ha afirmat que "cal reinventar la
política", un procés que "passa per un augment de la
participació i la transperència". Neus Lloveras ha dit que
organitzar actes com el d'avui "és una dinàmica que haurem
d'anar introduint en el món polític per resoldre la percepció
que la política és llunyana". 

L'audiència ha estat moderada per l'enginyer i historiador vilanoví
Albert Tubau. En primer lloc s'han pronunciat les ponències del representant del govern actual, el regidor 
d'Hisenda Miquel Àngel Gargallo, i del govern anterior, l'exalcalde Joan Ignasi Elena. Tot seguit han intervingut 
els representants dels dos partits amb representació al Ple que no han format part en cap dels dos governs, 
Quim Arrufat per la CUP i Santi Rodríguez pel PP. Finalment, la ciutadania ha formulat una quarantena de 
preguntes. 

 Les qüestions que no s'han pogut respondre en el moment per indisponibilitat de les dades es resoldran per 
escrit a les persones interessades en els propers dies. Dins de la ponència del govern anterior, la regidora 
Iolanda Sánchez, d'IC-Entesa, ha intervingut per manifestar el seu desacord amb el format de l'acte, que no ha 
concedit minuts d'intervenció específics per al seu partit.   

Ponència del govern actual

El representant del govern municipal, el regidor Miquel Àngel Gargallo, ha exposat les conclusions de l'informe 
elaborat pel servei municipal d'Intervenció sobre la situació financera i endeutament de l'Ajuntament, i validat 
per l'empresa especialitzada BDO. Gargallo ha subratllat que "el tema a focalitzar, la problemàtica, no és 
l'endeutament, és la situació de col·lapse financer, de tresoreria a curt termini negativa", que es 
preveia per setembre i després per desembre. Segons el regidor, això "ens va fer prendre les mesures que 
van generar certa polèmica quan vam fer la roda de premsa el 31 d'agost".

Segons el regidor d'Hisenda, a l'agost l'Ajuntament de la ciutat es trobava a la pràctica en situació de 
"suspensió de pagaments municipal". Per a Gargallo, es va arribar a aquesta situació per una previsió 
incorrecta dels ingressos i per l'obligació immediata de fer front a despeses elevades, principalment a la 
societat municipal PIVSAM (per les obres de l'institut de Baix-a-mar i del Nucli Antic), per valor d'uns 8 milions 
d'euros. Per al regidor, calia prendre decisions per reconduir aquesta situació i poder garantir, al setembre, el 
pagament de nòmines, proveïdors i contractes.  

Miquel Àngel Gargallo també ha parlat del deute de prop de 13 milions d'euros de despeses no pressupostades 
o amb insuficient assignació pressupostària, algunes de les quals són per prestació de serveis com la neteja o 
els que proporciona la Mancomunitat, per exemple. També s'ha referit a l'endeutament als bancs, que puja 
63,4 milions d'euros, i ha fet especial incidència al deute amb els proveïdors, de 24,7 milions d'euros, i que 
afecta a moltes empreses de la ciutat i els entorns. "Estem pagant fora del termini de morositat, a 9 
mesos", però tot i així hi ha quasi 2 milions d'euros a pagar més antics, segons el regidor.   

En referència a la situació actual, segons el regidor "el deute no és un problema si està ben finançat, és 
un problema quan és a curt termini". Això ha fet prendre mesures al govern com les negociacions amb els 
creditors de PIVSAM per establir un nou calendari de pagament i també accions per convertir el deute a curt 
termini en deute a llarg termini. Això permetria, segons els càlculs del govern, tancar el desembre de 2011 amb
un saldo de tresoreria positiu, per sobre de 150.000 euros.

Gargallo s'ha referit també a la necessitat de recuperar la confiança de les entitats financeres i els proveïdors 
envers l'Ajuntament i per això ha reiterat la voluntat de transparència del govern. Així mateix, ha parlat de 
mesures per corregir el desajust financer, que passen per una racionalització de la despesa municipal, amb 
accions com la reducció de la despesa en sous dels regidors en 400.000 euros anuals, la reducció de lloguer de 
locals per a ús municipal fins arribar a 0 euros el 2015 (actualment suposen una despesa de 290.000 euros 
anuals) i la reorganització dels ens municipals en un format de holding, que permetria principalment una major 
eficiència d'organització i costos. Així mateix, ha anunciat ajustos en els pressupostos del 2012 i el 2013.   

Ponència del govern anterior

En la ponència de l'anterior govern, l'exalcalde Joan Ignasi Elena ha situat l'audiència en el context de crisi i ha 
explicat que els ajuntaments han de continuar garantint serveis, tot i que molts d'ells no els toquin per 
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competència. Joan Ignasi Elena ha admès que la situació econòmica de l'Ajuntament actualment no és fàcil, 
"com no ho és la de les famílies, les empreses, ni per suposat de cap administració".   

L'exalcalde ha afirmat que "un 30% dels serveis que presta l'Ajuntament no són de la seva 
competència, però els ha de prestar per donar el servei a la ciutadania". Elena ha posat els exemples 
de les escoles bressol, la formació ocupacional o bé una part de la seguretat ciutadana, les polítiques socials o 
la teleassistència. Així mateix, per al representant de l'anterior govern també és complicada la situació actual 
per l'evolució negativa dels ingressos: els del sector de les obres han disminuït 4 milions d'euros els darrers 4 
anys, així com els que arriben de l'Estat (si al 2007 en van arribar 14,5 milions, el 2010 en van ser 11). Segons
l'exalcalde, "si no hi hagués hagut la crisi, l'Ajuntament hauria rebut 8-9 milions euros més. La 
situació no és difícil des que ha entrat el nou govern, ja ho era els anys anteriors". 

Malgrat aquesta situació, ha remarcat Elena, l'Ajuntament va congelar els impostos els anys 2010 i 2011. I es 
van prendre mesures ja al 2008, en què es va reduir el pressupost, tot contenint la despesa corrent, alhora que
s'incrementaven les polítiques socials i la inversió pública "per generar activitat econòmica de present i de
futur". Així mateix, ha afegit que "en els darrers 4 anys a la ciutat es van invertir 90 milions d'euros. 
Ens van donar més cohesió social, més servei, però també van generar activitat econòmica".  

L'exalcalde ha discrepat de les dades del govern actual, pel fet d'incorporar els avals bancaris en el global de 
l'endeutament. Així mateix, retreu al govern actual el fet que es parli del deute en un moment determinat, 
sense tenir en compte que en alguns casos hi ha una previsió de pagament propera, negociada amb les 
empreses. Elena ha continuat dient que "s'obliden de posar els diners que ens deu la Generalitat de 
Catalunya, que és normal, però són a l'entorn dels 4-5 milions d'euros". Pel que fa a l'endeutament no 
pressupostat que es recull en l'informe d'Intervenció, ha explicat que respon a crèdits per pagar diversos 
equipaments en anys posteriors. De la mateixa manera, Joan Ignasi Elena considera "una exageració, ganes 
de posar deute" els 8 milions d'euros que, segons les dades del govern, impliquen els temes urbanístics.  

El representant de l'anterior govern ha denunciat una "clara intencionalitat política" en la manera d'actuar 
del govern, ja que, ha dit, es va assabentar de les dades i les mesures proposades pel govern per TV3 el 31 
d'agost.  

Intervencions de la CUP i el PP

El representant de la CUP, el regidor Quim Arrufat, ha afirmat que "en 
els quatre anys anteriors vam trobar a faltar la transparència 
econòmica. Segurament a causa de tenir majoria absoluta". En 
aquest sentit, ha agraït "profundament" que el govern actual hagi 
facilitat a l'oposió l'informe d'Intervenció, ja que els ha permès "tenir 
una dissecció de la situació". 

Quim Arrufat ha exposat els motius per haver proposat la celebració 
d'una audiència pública, ja que considera que en el Ple es va acabar 
generant "un debat entre partits, amb intervencions marcades 
per interessos partidistes", cosa que impedia que la població pogués

rebre correctament la informació que volia saber. "Per això l'audiència -ha dit Arrufat-, per rebaixar 
l'alarma dels 112 milions d'euros, per aclarir les xifres del govern i perquè el govern anterior ens 
pugui explicar com hem arribat aquí". 

En la darrera intervenció abans de la tanda de preguntes, el regidor del PP Santi Rodríguez ha volgut 
"desmitificar la xifra de 112 M euros, però desmentir que això no és un problema". El regidor del PP 
ha dit que "a nosaltres no ens sorprenen les xifres que ens donen. En absolut. Els darrers anys hem 
anat denunciant quan hem vist pràctiques segurament legals, però diguem-ne poc legítimes". En 
aquest sentit, seguint el fil del que havia dit de Joan Ignasi Elena, ha afirmat que "d'intencionalitat política 
n'hi ha en tot el que fem els representants polítics de l'Ajuntament. N'hi ha en tots els sentits". 

Santi Rodríguez ha posat exemples, com el fet que en la construcció del nou auditori es posessin com a 
condicions que estigués acabat a març de 2011 i que no es pagaria fins al 2012. D'altra banda, sobre 
l'endeutament de 112 milions d'euros, ha destacat principalment el deute als proveïdors.  

Preguntes i conclusions

En el torn de preguntes, els ciutadans i ciutadanes han formulat
qüestions sobretot al govern actual, però també a l'anterior. Han
preguntat sobre la situació a PIVSAM, sobre les taxes i ordenances per
al 2012, sobre els càrrecs de confiança a l'Ajuntament i també han
plantejat reflexions sobre la situació econòmica i la responsabilitat dels
càrrecs públics.  

En les conclusions han intervingut tots els partits amb representació al
Ple. Per part d'IC-Entesa, Iolanda Sánchez ha remarcat la situació
excepcional de crisi que ha viscut l'Ajuntament, com la resta de la
societat, des de 2008 i la davallada d'ingressos per la manca d'activitat
econòmica a la ciutat. Així mateix, com a "corresponsable de
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l'anterior govern", ha defensat les "polítiques d'esquerres" realitzades, com la congelació d'impostos, 
l'increment de polítiques socials i d'inversions, i ha defensat la necessitat d'un "endeutament controlat".   

Per part de la CUP, Quim Arrufat ha donat el seu punt de vista a qüestions que havia plantejat el públic i ha 
negat que endeutar-se sigui bo per a l'administració. Ha afirmat que "som esclaus dels bancs i els bancs, 
segrestadors de la nostra democràcia", i ha exposat el full de ruta de la CUP a partir d'ara, que passarà per
"treballar per reduir el dèficit i per l'estalvi en la despesa en tot allò que no sigui justificable", així 
com reforçar els drets socials. 

El regidor del PP, Santi Rodríguez, ha explicat que l'única via que té l'Ajuntament actualment per fer front a la 
crisi social i econòmica és disminuir les despeses, "com faria qualsevol família". Per a Rodríguez, això ja 
s'hauria d'haver començat a fer fa anys i descarta l'opció d'augmentar els ingressos, perquè les vies financeres 
ja estan esgotades i tampoc considera que sigui el moment d'apujar els impostos.  

Per part del PSC, Joan Ignasi Elena ha argumentat que en les polítiques realitzades en l'anterior mandat es va 
fer "una acció d'equilibri important", per afrontar les necessitats creixents de la ciutadania en el moment de
crisi i alhora equipar la ciutat malgrat la disminució d'ingressos. Elena ha ofert "mà estesa" al govern i a la 
resta de grups.   

Per part de CiU, Neus Lloveras ha reiterat també l'oferiment de diàleg amb tota l'oposició i ha volgut aclarir les 
preguntes i afirmacions realitzades durant la jornada al voltant dels càrrecs de confiança. "El govern de CiU 
no té cap càrrec polític de confiança, té dos càrrecs directius que ja existien en l'anterior govern i 
s'han mantingut", ha dit. Així mateix, ha manifestat la confiança en l'interventor que ha realitzat l'informe de 
la situació econòmica de l'Ajuntament, el qual "s'ha certificat externament per donar-li més solidesa".  

L'alcaldessa ha dit que el govern no vol fer retrets i que el que cal fer ara és "mirar endavant per fer front a 
una situació difícil", donar respostes a les persones i aconseguir "que Vilanova i la Geltrú torni a ser una 
ciutat d'oportunitats".  

09/11/2011 

Primera trobada dels Grups de Treball sobre el Pla d'Actuació Municipal de 
VNG 

Trobada PAM - Serveis a les persones 
Una trentena d'assistents participen a la trobada al voltant dels Serveis a les persones 

El Centre Cívic de La Geltrú va acollir ahir a la tarda la primera trobada dels Grups de Treball sobre el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) 2011-2015, presentat recentment per l'equip de govern. 

La reunió d'ahir, que va comptar amb la participació d'una trentena de persones, va servir perquè el regidor de 
Serveis Socials, Salut i Seguretat i Protecció Ciutadana, Francesc Xavier Sànchez, i el regidor d'Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, Miquel Àngel Gargallo, donessin a conèixer les propostes municipals 
del PAM al voltant dels Serveis a les Persones i, posteriorment, que els assistents poguessin fer les seves 
aportacions. 

El segon dels grups de treball es farà aquest dimecres, 9 de novembre, per tractar els temes relacionats amb el
Coneixement i els Serveis Personals Sectorials. Les persones inscrites en aquest grup tindran l'oportunitat de 
fer les seves aportacions al PAM en temes com l'ensenyament, l'ocupació, les noves tecnologies, la gent gran, 
la joventut o la infància, entre d'altres. En aquesta ocasió, detallarà les propostes Ariadna Llorens, regidora 
d'Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació, Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat. 

La setmana vinent els grups faran aportacions en els temes relacionats amb la Promoció de la ciutat i Cultura, 
el dilluns 14 de novembre, i en Serveis a la ciutat i Participació, el dimarts 15 de novembre. 

Fa dues setmanes l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras va presentar a les entitats ciutadanes les propostes 
del PAM per als propers anys, amb la voluntat de poder debatre amb elles els projectes, a través de grups de 
treball sectorials. 
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L'alcaldessa valorava en aquell moment la importància d'aquest procés participatiu "les trobades marcaran 
les bases dels projectes a desenvolupar, sent aquesta la primera vegada que es convida a la 
ciutadania a participar en l'elaboració d'un document de ciutat de gran transcendència". 

10/11/2011 

Els Grups de Treball del PAM fan aportacions en matèria de Coneixement i 
Serveis a les persones 

La setmana vinent continuaran les sessions de treball del PAM 
La sessió de treball es va fer al Centre Cívic La Geltrú 

Continuen les trobades del Govern municipal amb els grups de treball sobre el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) 2011-2015 al Centre Cívic la Geltrú. Ahir dimecres va ser el torn de l'àrea de Coneixement i Serveis 
Personals-Sectorials, a càrrec de la primera tinent d'Alcaldia i regidora d'Educació, Ocupació, Tecnologies i 
Societat de la Informació, Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
Ariadna Llorens. 

Durant la presentació de la sessió de treball, Ariadna Llorens va voler encoratjar les persones participants "a 
posar sobre la taula totes i cadascuna de les seves aportacions". Segons Ariadna Llorens, "la suma de 
totes les propostes farà que el document del Pla d'Actuació Municipal s'adeqüi molt més a les 
necessitats reals de la ciutat". 

L'objectiu de la reunió és que els grups de treball coneguin les propostes del govern al voltant de cadascun dels
àmbits i posteriorment realitzin les seves aportacions sobre cadascun dels àmbits tractats. 

Les sessions de treball continuaran la setmana vinent amb els temes relacionats amb la Promoció de la ciutat i 
la Cultura, el dilluns 14 de novembre, i amb Serveis a la ciutat i Participació, el dimarts 15 de novembre.

11/11/2011     DIARI DE VILANOVA
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11/11/2011     DIARI DE VILANOVA

15/11/2011 

La promoció de la ciutat, la cultura i la comunicació centren el debat del 
grup de treball sobre el PAM 

Gerard Figueras i Marijó Riba, ahir a la tarda 
Gerard Figueras i Marijó Riba van presentar als membres del grup les propostes que 
contempla el Pla d'Actuació Municipal 

El Centre Cívic La Geltrú va acollir ahir a la tarda la tercera trobada dels Grups de Treball sobre el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) 2011-2015 que, en aquesta ocasió, girava al voltant de les propostes 
relacionades amb la promoció de la ciutat, la cultura i la comunicació. 

Els regidors Gerard Figueras i Marijó Riba van exposar als participants del grup les seves propostes per tal que, 
posteriorment, poguessin encetar un procés de debat i fer les seves aportacions. 

Aquesta tarda se celebrarà la darrera trobada en la qual es 
presentaran les propostes sobre els Serveis a la ciutat i la 
participació, en temes com les associacions i entitats veïnals, el 
manteniment de la ciutat, la mobilitat, el medi ambient o els 
projectes urbanístics, entre d'altres. 

Un cop finalitzi la trobada d'aquesta tarda hi haurà un treball de 
recopilació de les aportacions fetes pels diferents grups de treball, 
per tal d'incorporar les que es considerin més adients al Pla 
d'Actuació Municipal, presentat pel govern de la ciutat. 
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16/11/2011 

Finalitzen les trobades amb els grups de treball sobre el Pla d'Actuació 
Municipal 

Joan Giribet, Glòria Garcia i Jaume Munné, ahir dimarts 
La trobada d'ahir dimarts va servir per debatre a l'entorn dels Serveis a la ciutat 

Els regidors d'Urbanisme, Obres i Habitatge, Joan Giribet, de Medi Ambient, Jaume Munné, i la regidora de 
Serveis Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació, Glòria Garcia, van exposar ahir a la tarda al Centre Cívic La 
Geltrú les propostes que recull el Pla d'Actuació Municipal per als propers anys, a l'entorn dels Serveis a la 
ciutat. 

Aquesta ha estat la darrera de les sessions dels grups de treball que, a partir de la presentació a les entitats del
document, van decidir inscriure's a aquesta acció participativa amb la qual el govern municipal pretén 
completar i millorar les seves propostes. 

El manteniment de la ciutat, la mobilitat, el medi ambient, els projectes urbanístics, o la participació de les 
entitats i associacions veïnals, van ser els temes sobre els quals es va debatre per tal de poder fer, 

posteriorment, les corresponents aportacions. 

Ara, un cop finalitzades les trobades que han tractat temes com l'educació, el 
treball, la cultura, la dinamització i promoció de la ciutat, l'hisenda pública, la 
salut o la seguretat ciutadana, entre d'altres, s'encetarà un treball de 
recopilació de les aportacions fetes pels diferents grups de treball, per tal 
d'incorporar les que es considerin més adients al Pla d'Actuació Municipal. 

24/11/2011 

El Govern presenta les ordenances fiscals a les entitats veïnals 

El Consell Municipal d'Associacions de Veïns, presidit per l'alcaldessa de la ciutat, Neus 
Lloveras, es va reunir ahir al vespre al Saló de Plens per conèixer la proposta 
d'ordenances fiscals per al 2012, aprovada el 10 de novembre pel Ple municipal.
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29/11/2011 

El manteniment i la millora de l'espai urbà, prioritat del Govern de VNG 

El regidor d'Urbanisme durant el recorregut pel centre de VNG 
Periòdicament el regidor d'Urbanisme, Obres i Habitatge i tècnics de la Regidoria fan 
seguiment de les millores i de l'estat del mobiliari urbà, els carrers i la neteja de 
pintades. 

Trepitjar la ciutat, fer visites als barris, conèixer els carrers i detectar incidències en el manteniment i la neteja 
o bé desperfectes del mobiliari urbà és una de les tasques que du a terme el Govern municipal. Amb aquesta 
voluntat de fer el seguiment de les feines que realitza l'Ajuntament a l'espai públic, divendres el regidor 
d'Urbanisme, Obres i Habitatge, Joan Giribet i tècnics municipals de la regidoria van fer un recorregut per 
diversos carrers del centre de la ciutat. 

La visita va servir per comprovar l'estat d'execució dels treballs que cal realitzar quant al manteniment de la 
ciutat. En aquest sentit, una de les principals problemàtiques que hi ha a l'espai públic són els grafits i les 
pintades, la qual cosa suposa una despesa per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de més de 90.000 
euros anuals. Divendres, el regidor d'Urbanisme va comprovar els treballs de neteja de pintades realitzats al 
carrer de Sant Pere i va prendre nota de diferents actuacions que caldrà realitzar a curt termini a l'espai públic. 

Entre aquestes actuacions hi ha la reparació de mobiliari urbà com per exemple els bancs de la plaça de Cal 
Ganeta o la col·locació de mobiliari urbà davant l'Esportiu La Piscina. Així mateix, el regidor d'Urbanisme, Obres
i Habitatge també considera prioritària l'actuació per millorar la visibilitat a la cruïlla entre els carrers del Pare 
Garí i del Jardí, l'ampliació dels passos de zebra per a la gent gran o la millora de la col·locació dels contenidors 
del carrer de Sant Francesc, entre d'altres.

DESEMBRE 2011

19/12/2011 

Continuen les visites del regidor d'Urbanisme als diferents barris de la 
ciutat 

Aquestes visites permeten detectar possibles actuacions de millora als barris. 
Un dels punts del recorregut va ser la rambla de Far, que amb la urbanització i 
cobriment del torrent, ha esdevingut un pas de vianants molt utilitzat 

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Joan Giribet, continua el seu programa de visites
en diferents zones de la ciutat per observar-ne possibles necessitats d'actuació. Divendres al matí va recórrer 
diversos carrers del barri de Mar, acompanyat de tècnics municipals d'Urbanisme, Serveis Viaris i Participació. 

Entre d'altres, el grup va passar pels carrers que envolten l'estació de ferrocarril, com per exemple el del Forn 
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del Vidre i el de l'Àncora. Per al regidor d'Urbanisme, aquests dos carrers serien susceptibles de ser reformats 
en un futur, ja que s'hi produeix un alt ritme de pas de vianants, però que per contra compten amb unes 
voreres molt estretes. Quant a la rambla del Far i, després de copsar que ara és un punt de pas habitual per als
vianants, els representants municipals van acordar que es valorarà la possibilitat de fer algun tipus 
d'intervenció amb mobiliari urbà. 

A banda d'aquestes qüestions, en la ruta es van observar aspectes com la situació dels contenidors, els 
aparcaments de bicicletes i altres elements del mobiliari urbà, i també dels parcs i jardins. Alguns veïns i veïnes
van aprofitar la visita de Joan Giribet per conversar-hi i traslladar-li les seves opinions.

21/12/2011 

Les persones que van assistir a l'audiència pública del 5 de novembre en 
fan una valoració positiva 

L'organització, la infrastructura i l'espai, molt ben valorats 

L'Ajuntament de VNG ha tramès aquesta setmana als participants de la sessió l'acta i un
resum de les enquestes realitzades

Les persones i les entitats que van participar el 5 de novembre a l'audiència pública celebrada a Vilanova i la 
Geltrú, han rebut aquesta setmana l'acta de la sessió i un resum de les enquestes respostes posteriorment. Els 
ciutadans i ciutadanes que hi van participar valoren especialment l'alt valor democràtic d'aquesta experiència 
participativa. 

Sobre l'estructura de l'audiència pública, el 60% dels assistents que van respondre l'enquesta consideren que 
va estar bé, tot i que es fan observacions sobre la possibilitat d'incrementar el debat entre els grups i els 
ciutadans, i també, en general, es considera insuficient el temps de 8 minuts per als partits que no han format 
part de cap govern. 

A part, reben una valoració molt positiva l'organització de l'acte, la difusió que se'n va fer, el fet que es 
convoqués en dissabte al matí i l'infraestructura i l'espai de Neàpolis. 

A l'espai de Participació de www.vilanova.cat es poden consultar l'acta de l'audiència pública, el resum de 
les valoracions, els documents de suport presentats en les ponències tant el govern actual com l'anterior, i 
algunes notícies publicades posteriorment.
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http://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/audienciapublica.html

