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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2009 

 
 
Acta núm. 11 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 21 de setembre de 2009, 
sota la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

ENCARNA GRIFELL I MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
JOSEP IBARS I MESTRE 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I VERA 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
ÓSCAR CARRETERO ARIZA 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
XAVIER OLLER BONDIA 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO I JUNCOSA 
JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

A continuació s’inicia la sessió, amb un únic punt de l’ordre del dia:  
 
 

DEBAT SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT 
 
 
ALCALDE 
 
Comencem la sessió del Ple de debat de l’estat de la ciutat.  Com saben, el 
sistema de funcionament és: l’alcalde inicia el debat amb una intervenció, 
temps il·limitat, té temps il·limitat.  Després hi ha rèplica, bueno rèplica, 
intervencions de tots els grups per un quart.  Després el govern pot contestar 
durant 10 minuts, per cada un dels portaveus, i després ja només té 10 minuts 
l’oposició... els grups de l’oposició, per tant, els tres grups 10 minuts, 5 minuts 
el govern per contestar per cada un dels grups, diguem-ne, dels 3, per tant, i 
finalment l’oposició, els 3 grups, tenen 5 minuts cada un.  De forma que es pot 
fer la resposta individual a cada grup, o col·lectiva, eh?  En aquest cas 
segurament triarem l’opció de fer-ho col·lectivament, però en tot cas hi havia 
les dues... les dos opcions.  Crec que ja ho vam parlar que ho faríem d’aquesta 
manera, però era per repassar una mica el sistema de funcionament.  Donem, 
per tant, per iniciat el... digues, digues... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Caldria que el govern designés qui parla en nom del govern. 
 
ALCALDE 
 
Pues els 13 regidors del govern.  D’acord, d’acord, els 13 regidors del govern 
eventualment poden... poden intervenir, en la mesura que es vegin... per tant, 
designem els 13 per la hipòtesi que sortís algun tema que els fes referència 
amb ells.  Per tant, comencem doncs.  Té la paraula l’alcalde.   
 
Regidors i regidores, voldria que aquest debat fos una oportunitat.  Una 
oportunitat per als ciutadans i ciutadanes de conèixer quines són les idees i 
propostes per a Vilanova i la Geltrú dels seus representants.  Més enllà de 
l’anàlisi concret que s’ha de fer sobre les accions del govern, crec que és bo 
conèixer quin és el model, la idea, la mirada, quina Vilanova i la Geltrú i per 
quina Vilanova i la Geltrú treballa cada grup.  Però governar no és una suma 
d’accions més o menys encertades, és una suma d’accions encaminades cap 
a una idea de ciutat.  Reurbanitzar, per exemple, el carrer Sant Gervasi, té la 
finalitat no només de millora d’aquest carrer, naturalment, també la voluntat de 
fer un centre més gran, donar major amplitud a la zona comercial, enfortint així 
la nostra condició de capital comercial del Penedès.  I també facilitar l’encontre 
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en el passeig amable, la trobada, una manera d’entendre la funció del centre a 
la vida quotidiana dels vilanovins.  Com arreglar els entorns dels blocs de 
l’Esmeralda, al Molí de Vent, no només és per condicionar un espai públic per 
als veïns de l’entorn immediat, naturalment.  És per evitar una possible fractura 
al barri del Molí de Vent, entre el nou desenvolupament de l’MG i el barri 
preexistent.  Avui el Molí de Vent n’és un només, cohesionat urbanísticament i, 
per tant, també socialment.  Estic convençut que el nou centre cívic donarà 
encara major vitalitat i cohesió al barri.  Així s’ha de treballar, amb una idea de 
ciutat.   
 
Vilanova i la Geltrú no ha de renunciar i ha de fer realitat els seus somnis.  
Vilanova pot i ha de tenir ambició.  Nosaltres la tenim.  Creure en les nostres 
possibilitats, sentir-nos orgullosos del que som i crec que a voltes no ho som 
prou.  Orgull del que som.  Vilanova i la Geltrú és una ciutat estimada i 
envejada arreu del país.  Reconeguda pel seu passat i pel seu present, per la 
capacitat emprenedora, per la força cultural, per la qualitat de vida, pel comerç, 
per la posició al territori, per la universitat, per la indiscutible condició d’una de 
les capitals de Catalunya, una de les capitals del nostre país, com Reus, 
Girona, Granollers, com Lleida.  Això representa avui Vilanova i la Geltrú. 
 
Vilanova i la Geltrú ha de somniar i el govern municipal ha de treballar per fer 
possible aquests anhels.  Somniar i fer realitat una Vilanova i la Geltrú amb 
serveis públics d’alta qualitat, en educació, en salut, en dependències.  
Somniar i fer realitat una Vilanova i la Geltrú amb una forta capitalitat.  Somniar 
i fer realitat una Vilanova i la Geltrú activa culturalment.  Somniar i fer realitat 
un centre ampli, com el que estem generant, amb prioritat per als vianants, per 
garantir aquests espais amables de trobada i intercanvi, de relació, de 
convivència.  Aquesta és una de les dimensions essencials de la nostra 
personalitat: la convivència, de la nostra identitat, que conserva el gust per la 
proximitat, pel passeig tranquil, per un urbanisme a escala humana, per un 
respecte al nostre patrimoni i a les nostres tradicions.  I que doni encara més 
força, més potència al nostre comerç, el comerç de la que és Vilanova i la 
Geltrú capital comercial del Penedès.  Somniar i fer realitat un nucli antic 
carregat de vida cívica, cultural i comercial, cuidat i preservat, tractant com 
correspon el principal exponent del nostre patrimoni, el nostre paisatge urbà, la 
nostra tradició a cada carrer, a cada racó, a cada façana.  I alhora una 
Vilanova i la Geltrú que dibuixa un Eixample Nord modern, carregat d’activitat 
econòmica, generant una nova centralitat que ajudi a travar el conjunt de la 
ciutat.  Somniar i fer realitat un barri de Mar sense fractures per la via i el 
torrent, amb un passeig Marítim renovat de dalt a baix, per un nucli antic del 
barri de Mar amb carrers peatonals, amb serveis públics com l’Institut, el CAP, 
amb façanes rehabilitades i amb unes platges cuidades, com ho estan, en 
consonància amb el privilegi que tenim de disposar d’elles.  Amb un port 
important, pesquer, comercial, nàutic.  Defensem la nova dàrsena esportiva, ja 
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una realitat, com un actiu econòmic més de Vilanova i la Geltrú.  Una ciutat que 
vol pensar el seu futur urbanístic amb consens, amb calma, també el 
creixement, amb determinació i intel·ligència, de la mà dels millors 
professionals, amb sensibilitat, mirant el carrer, la realitat econòmica i escoltant 
a tothom. 
 
Molts d’aquests somnis són avui una realitat viva a Vilanova i la Geltrú i altres 
els objectius assolits, la guia, el projecte, la idea.  La Vilanova del ferrocarril i la 
Pirelli, del port, del textil i la seva reconversió, la Vilanova dels aventurers 
indians, la Vilanova sindical dels treballadors, la de la seva immensa vida 
associativa.  Aquesta Vilanova és i serà capaç, com sempre, de fer realitat avui 
aquests reptes, aquests anhels col·lectius.  I per aquesta Vilanova és per la 
que estem treballant, conscients de les dificultats.   
 
Estem patint una crisi arreu del món molt dura i que afecta a milers de 
vilanovins i vilanovines.  Per això vam voler reaccionar, amb la modèstia de les 
nostres possibilitats, que a ningú se li escapa que des dels ajuntaments són 
poques, però amb una premisa irrenunciable: estar al costat de la gent, des del 
primer moment, i malgrat algunes incomprensions seguirem al costat de la 
gent.  En primer lloc estant, amb els comitès, atenent els ciutadans, estant, 
sentint l’escalf i el compromís dels seus representants.  Hem sentit molt a prop 
el reconeixement d’aquesta proximitat i ho volia agrair, així com reiterar el 
nostre compromís de nou.  En segon lloc donant no només suport efectiu sinó 
afectiu, i donaré algunes dades.  Aquest any s’han incrementat el 150% els 
ajuts de material didàctic i ajut escolar, el 30% els de transport escolar, el 
100% la partida per cobrir necessitats bàsiques com aliments, lloguers, etc.  
Multiplicat per 2 el número d’atencions laborals de mediació a la Paperera, 
doblat també el número de cursos realitzats a la Paperera; augmentat un 30% 
el número d’hores impartides.  I finalment hem incrementat la inversió pública 
per generar activitat econòmica i crear i mantenir llocs de treball.  Més de 30 
millons d’euros d’inversió, adjudicats majoritàriament a empreses de Vilanova.  
Insisteixo, adjudicats a empreses de Vilanova majoritàriament.  Dono una 
dada: més el 70% de les empreses són de Vilanova les que fan les obres del 
FEIL, quasi 600 persones s’han estat ocupades ja per les obres del FEIL i més 
de dos terceres parts de Vilanova i la Geltrú.  De les empreses 
subcontractades dos terceres parts també empreses de la ciutat.  Aquesta és 
la realitat avui. Acabem també d’adjudicar 18 millons d’euros en diferents 
obres, 14 dels quals a empreses de la ciutat, quasi un 80%.  
 
Tot i aquestes mesures sabem que encara hi ha moltes persones que ho estan 
passant malament.  Lamentablement diàriament veiem a l’Oficina de Treball 
Temporal com es testimonia aquest fet de forma dramàtica, com també es 
testimonia la poca sensibilitat de les administracions vers els aturats, mantenint 
aquestes indignes condicions, de les quals també són víctimes els treballadors 
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de l’Oficina, als quals volia agrair el sobreesforç que estan fent per assumir, 
amb els mitjans que tenen, el sobreesforç i la sobrefeina que han d’entomar.  
Per això no dubtin que continuarem esmerçant esforços i recursos amb 
l’objectiu de contribuir a redreçar aquesta conjuntura i a pal·liar els seus 
efectes a la vida quotidiana dels vilanovins i vilanovines.  Conscients de les 
dificultats, sí, però persuadits a treballar amb optimisme, il·lusió i ambició per 
aquests objectius, que són alhora la garantia per alleugerir la crisi i, el que és 
més important, sortir enfortits com sortirem de la mateixa. 
 
Mirin, vull continuar per afirmar que els dos anys darrers han estat positius per 
assolir aquests objectius.  I vull començar per analitzar els aspectes relacionats 
amb els serveis públics.  En aquest sentit estem fent els deures.  L’educació és 
el puntal de la igualtat, l’educació és sinònim d’oportunitats, per tant, de llibertat 
personal i de desenvolupament col·lectiu.  Per això és una prioritat.  Quatre 
escoles noves de primària en els darrers cinc anys.  Les obres del nou institut 
de baix a mar s’inicien el novembre.  Una nova llar d’infants.  Mirin, per primera 
vegada més oferta que demanda de places de P3, no havia passat mai en la 
darrera dècada, fet ha permès que el 82% a primària i el 85 a secundària 
famílies han pogut escolaritzar els seus fills al centre educatiu desitjat.  Ràtios 
adequades, sense duplicar ni triplicar grups, com en el passat.  Això és una 
garantia de cohesió social i de qualitat de vida.  
 
Així mateix, la creació de l’IMET, l’Institut Municipal d’Educació i Treball ha 
permès millorar la coordinació de polítiques d’educació i treball i serveis com 
mai a les escoles en les seves necessitats de manteniment, d’obres, etc.  Però 
bé que ho saben els equips directius de les escoles i el conjunt de les 
comunitats educatives.  
 
I finalment, el reconeixement de l’Escola de Música com a conservatori, també 
ha estat una fita important, que ha tingut lloc no fa gaire, i que significa el final 
d’una reivindicació llarguíssima, de molts i molts anys, que feliçment s’ha vist 
completada.   
 
Són projectes com aquest els que fan ciutat.  Referma la nostra personalitat, la 
nostra identitat i que dóna capitalitat.  Des d’aquí la meva felicitació a la 
comunitat educativa de l’Escola de Música, i molt especialment a les 
direccions, que ho han fet possible, tècnics i regidors.  Com la feina de l’Escola 
d’Art i Disseny, a l’equip directiu de la qual volia felicitar i als responsables de 
la Societat de la Informació de l’Ajuntament, per haver posat en marxa un nou 
curs formatiu de grau superior pioner a l’Estat espanyol, sobre el món de 
videojocs i entorns virtuals.   Això també és identitat i capitalitat.  No ho dubtin, 
l’esforç d’aquest govern per la millora de l’educació seguirà sent vocacional i 
incansable.  L’educació és la base i és una de les nostres prioritats 
irrenunciables.  
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Com també la salut.  A finals d’aquest any entrarà en funcionament el CAP de 
baix a mar.  Aquest nou centre millorarà de forma significativa els serveis 
d’Atenció Primària als veïns de Mar, naturalment, però també al conjunt de 
vilanovins i vilanovines puix que els CAPs passaran de tenir 33.000 usuaris a 
22.000.  I pel que fa referència al nou hospital, mantenim els nostres 
compromisos.  Ens hem mullat, hem arriscat i ens en sortirem.  Tots recorden 
la història de l’hospital i les seves reivindicacions.  Calia acabar amb aquesta 
etapa unificant la gestió dels dos hospitals, per tant, de millorar els serveis i 
afrontar les necessitats de futur amb garanties i visió de territori.  Hi ha hagut 
consens entre els ajuntaments per a la creació del Consorci.  Ningú no s’ho 
creia, però és una realitat.  Avui tenim una sola entitat que gestiona els dos 
hospitals sota la tutela dels ajuntaments i presidit per l’alcalde de Vilanova.  
Hem iniciat una nova etapa, la que s’ha d’acabar.  S’ha acabat amb la 
confrontació i la discriminació estèril que ha partit la nostra ciutat.  S’han definit 
les necessitats.  Ja està redactat el Pla Estratègic i aprovat.  Toca aquest 
trimestre la concepció... la concreció d’aquestes necessitats amb el govern de 
la Generalitat i tinc la completa seguretat que assolirem els nostres 
compromisos, desitjos i esperances i anhels de ciutat. 
 
Estem a la meitat de legislatura.  Si en dos anys hem arribat fins aquí, què no 
podrem aconseguir en els dos que resten.   
 
Finalment els vull parlar de les dependències.  Com vostès ja coneixen, la 
Plataforma de Serveis a la Dependència ha estat aturada durant vuit mesos, 
perquè l’empresa constructora va decidir abandonar l’obra.  Hem hagut de fer 
un nou concurs, que va ser resolt el passat dia 3 i que, per tant, properament, 
una empresa de Vilanova reiniciarà l’obra i està previst que l’equipament entri 
en funcionament durant l’any 2010, l’any vinent.  Aquest nou equipament, a 
més de disposar de nombrosos serveis adreçats a les persones dependents, 
inclou una residència de 132 places i 60 de centre de dia i hospital de nit.  I al 
costat de grans projectes com aquest trobem altres serveis que aparentment 
no tenen tanta visibilitat, però que són de gran ajuda per als qui els utilitzen.  I 
especialment ens sentim molt orgullosos de mesures com la universalització 
del servei de teleassistència gratuïta a tothom que el necessita.  Actualment 
més de 1500 persones en disposen.  Fa quatre anys 70.  Sabem de la 
immensa satisfacció i tranquil·litat que dóna aquest servei als usuaris i sobretot 
a les seves famílies.  Doncs bé, això és per a nosaltres una concreció del 
concepte qualitat de vida.  És a  través de mesures com aquestes, discretes, 
però tremendament efectives, que caminem cap a aquest objectiu possible, 
que és la millora del benestar de tots els vilanovins i vilanovines. Jo voldria 
aprofitar per felicitar els professionals de l’equip d’atenció a la dependència, 
per com treballen de bé.  És probablement per això que avui el Consorci de 
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Serveis a les Persones de Vilanova gestiona els serveis d’atenció domiciliària a 
tots els municipis de la comarca.  Això és capitalitat. 
 
Un altre exemple és l’espai d’entitats, un centre d’informació i recursos per a 
dones que també és un referent de com avançar cap a la igualtat entre 
gèneres i de com afrontar les situacions de violència de gènere.  I si parlem 
d’igualtat i d’oportunitats, hem de parlar d’habitatge i de l’esforç per garantir el 
dret a l’habitatge.  Tota feina en aquest sentit serà poca, però el primer que 
s’ha de fer és fer pisos de lloguer i de compra.  Directament o indirectament 
s’han fet en els darrers anys 387 pisos, entre... protecció, entre venda i lloguer.  
I ben aviat adjudicarem l’obra de 100 més nous de lloguer a sòl d’equipaments.  
Però també des de l’urbanisme es fa política d’habitatge, augmentant el que la 
Llei estableix de ràtios de vivenda protegida, com hem fet a l’Eixample Nord o 
incorporant a Santa Maria, o fent mediació garantint la renda al propietari 
perquè surtin a lloguer assequible més pisos, o senzillament mediant en altres 
casos.  O fomentant la rehabilitació, com a la Vilanova vella, o gestionant 
directament el parc d’habitatge públic d’Adigsa, de 333 habitatges, des de 
l’Ajuntament, des de la proximitat. 
 
Hem parlat d’educació, hem parlat de salut, de dependències, d’habitatge.  I si 
parlem de cohesió social i identitat cal fer referència a la cultura i a l’esport.  
Són elements bàsics per cohesionar, per dotar la ciutat d’identitat, per 
singularitzar-la.  No vivim a qualsevol ciutat, ni millor ni pitjor que una altra, 
però vivim a Vilanova i la Geltrú, amb la seva personalitat, que cal reforçar, i 
amb voluntat de situar Vilanova i la Geltrú al lloc que li pertoca s’està treballant 
per dotar-nos dels equipaments culturals que mereixem i no teníem.  La 
reobertura del cinema Bosc com a cinema municipal, és una aposta arriscada, 
però Vilanova volia i mereixia un cinema al centre de la ciutat.  Al proper 
octubre, al mes que ve, el reformat Teatre Principal reobrirà novament les 
portes amb una programació estable de música, teatre i dansa, així com amb 
els programes i serveis de suport a les escoles, als grups de teatre amateur, a 
les formacions professionals locals i a les entitats veïnals.  I paral·lelament a la 
reobertura del teatre ja hem adjudicat a una empresa vilanovina les obres de 
l’Auditori, un espai de 400 localitats dotat de les condicions acústiques i serveis 
generals necessaris per oferir un espai cultural destinat a la difusió, la 
promoció, l’exhibició i la producció de música en els diferents gèneres.  
Cinema, teatre, auditori, això és treballar per la identitat de la ciutat.  De la 
mateixa manera preveiem el final d’enguany, de l’any vinent, la reobertura del 
Papiol i finalment finalitzar ben aviat, al mes que ve, a primers de la setmana... 
del mes que ve, les reformes del qual, juntament amb la Sala, ofereix una 
programació estable d’un extraordinari nivell.  Com el que tenen els festivals 
FIMPT i Trapezi, festivals nascuts de la iniciativa privada i juvenil Faraday i 
Nowa Reagge, que s’han consolidat en el panorama musical.  Com les festes 
tradicionals Carnaval, Tres Tombs o la Festa Major, desenvolupades des de la 
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iniciativa ciutadana.  Segueixen sent una de les nostres millors cartes de 
presentació i mostren el potencial real de la vida associativa de Vilanova i la 
Geltrú.  I l’esport.  Cada dia més de 3.500 persones utilitzen les instal·lacions 
esportives.  Un de cada quatre vilanovins practica alguna activitat esportiva.  
Les accions impulsades per aquest govern han estat diverses i en diversos 
camps.  Seguim la consolidació d’equipaments com la nova piscina, els futurs 
pavellons o el nou skate, que em sembla que estan a punt de finalitzar les 
obres un dia d’aquests.   
 
Fins aquí l’anàlisi dels serveis públics, que per a nosaltres són garantia de 
cohesió social i també de la personalitat de Vilanova i la Geltrú.  Deixin que els 
parli ara de l’espai públic, de les obres, de la seva qualitat, de la seva 
intencionalitat.  Perquè l’espai públic també té molt de cohesió, de cohesió 
territorial, i també té molt d’identitat.  Mirin, les obres que es realitzen al centre, 
les del nucli antic, també les inversions generalitzades a tots els barris, suposa 
una transformació de l’espai públic que millorarà la qualitat de vida del conjunt 
de la ciutat, insisteixo, del conjunt de la ciutat.  Perquè Vilanova i la Geltrú és la 
rambla, però també és la rambla de la Pau, la rambla Principal, però també la 
rambla de la Pau.  És la plaça de les Neus, però també són els espais interiors 
de l’Armanyà o la plaça de la Cucanya al Tacó.  És el carrer Sant Gervasi, però 
també el centre cívic del Molí de Vent, o la plaça de les Danses.  És el teatre i 
l’auditori, però també el soterrament de contenidors, el Fondo Somella, les 
voreres de la Collada, els espais interiors dels blocs de Sant Joan.  O fer 
arribar l’autobús a Santa Maria i al Prat de Vilanova.  Perquè Vilanova i la 
Geltrú és una i tota requereix i reclama la mateixa atenció.  Aquest és el 
principi que informa l’actuació del govern municipal.   
 
Així com l’aposta pel manteniment de l’espai públic, que entenem que està 
sent positiva i que properament rebrà un impuls especial que es notarà amb la 
nova adjudicació del contracte de recollida de brossa i neteja que estem a punt 
d’adjudicar i que entrarà en servei el proper any.  Com es va notar també en el 
cas de la jardineria amb la nova plica que es va fer i la incorporació de més 
serveis i recursos.  Això també entenem que és cuidar la ciutat, això també 
entenem que és identitat i qualitat de vida.  Permeteu-me en aquest instant que 
parlem de l’espai públic aturar-me un segon en les obres de reurbanització dels 
diferents carrers.  Les deficiències que vàrem evidenciar en el passat amb 
relació a la qualitat de les obres les hem corregit a partir d’estar-hi més a sobre 
i d’exercir un major control.  Redoblar el control de les obres ha estat un dels 
capteniments del govern municipal a partir de la constatació que algunes 
operacions no s’havien fet gens bé.  Era intolerable i era responsabilitat nostra.  
Ens hi hem posat i ho hem resolt en gran mesura i seguirem corregint i 
millorant dia a dia allò que no funcioni.  Vull agrair als tècnics de l’Ajuntament i 
de la PIVSAM la seva professionalitat i rigor perquè això hagi estat possible.  
Des de fa uns mesos cada nova obra que engegem ho fem des de la garantia 
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de la feina ben feta i d’uns resultats finals satisfactoris.  Com a prova d’això 
podríem assenyalar les obres recentment completades al carrer Teatre, al 
carrer Jardí, Picapedrers, Tarragona, Aigua, i tots els de l’entorn de la plaça de 
la Vila i tants altres que s’estan fent al conjunt de la ciutat.  Però reitero, totes 
aquestes accions, les obres en aquest cas, han de tenir al darrera un sentit, 
una idea del que es fa i del perquè es fa.  Per exemple, en ordre a la mobilitat.  
Defensem i treballem per un model de mobilitat que garanteixi accessos ràpids 
per arribar a prop del centre, amb aparcaments al seu voltant i un centre urbà 
que prioritizi els vianants, l’ús de la bicicleta i del transport públic.  Que defensa 
els carrers i les places com un element fonamental de creació de convivència.  
La convivència i el manteniment del civisme no només es pot reclamar, només 
són possibles des de la garantia que la ciutadania disposa d’espais agradables 
i ben acondicionats.  Per això la inversió per la millora de l’espai públic.  
Aquesta és la idea i el sentit: manteniment de l’espai públic, uns barris cuidats, 
garantia de la qualitat de vida i la cohesió social, un centre ampli, de qualitat, 
amb referència per als vianants, un centre per viure, per conviure, per passejar, 
per aturar-se, un centre també motor econòmic, que esdevé l’eix comercial del 
nostre territori i un nucli antic posat en valor, com un actiu patrimonial identitari 
i de projecció exterior.  Efectivament, el projecte integral del Nucli Antic està 
contribuint a posar en valor la Vilanova vella.  Com hem afirmat tantes 
vegades, és a partir de la inversió pública que s’aconsegueix atreure inversió 
privada amb l’objectiu de rehabilitar el comerç i les finques més degradades.  
Aquesta relació causa-efecte ja s’està notant i és ben visible, només cal fixar-
se en la quantitat d’habitatges que estan en procés de rehabilitació.  La llei de 
barris ens està permetent abordar la transformació integral de tot un barri, sota 
el principi del manteniment de la seva identitat i afavorir la seva cohesió social i 
urbanística, i convertir-lo, com serà, un extraordinari actiu per a Vilanova i la 
Geltrú.  La Vilanova vella es troba en un procés intens d’evolució.  A final d’any 
vinent les obres en aquest indret hauran acabat i deixaran pas a uns espais 
amables i tranquils, on anar a peu i el comerç de proximitat siguin els veritables 
protagonistes.   
 
I permetin que acabi aquesta part dedicada a l’espai públic fent referència al 
planejament, del que ja he anat parlant implícitament durant tot el discurs, puix 
forma part indestriable de totes les accions que es desenvolupen.  Vilanova, 
deia, vol pensar el seu futur urbanístic amb consens, amb calma, també el 
creixement.  Amb determinació i intel·ligència, preservant el seu llegat, posant-
lo valor i definint amb valentia els moderns desenvolupaments.  I de la mà dels 
millors professionals, amb sensibilitat, mirant el carrer, la realitat econòmica i 
escoltant a tothom, i posant al davant, sempre, els interessos de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
No admetrem cap creixement que vagi... que no vagi... que vagi en detriment 
d’aquests principis.  El del sentit comú, el del consens, el de la planificació 
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intel·ligent i assossegada.  I del que prescriu el Pla General, aprovat per 
unanimitat, i en els ritmes que nosaltres fixem.  Hem acreditat aquesta 
determinació i fermesa en la negativa a acceptar l’ARE, i ho farem tantes 
vegades com sigui necessari.  No ens ha de fer por el creixement, cap por, si 
es fa sota aquests principis irrenunciables.  Sota aquests mateixos principis cal 
llegir l’acord per resoldre la qüestió del PERI Cap de Creu, o l’àmplia aprovació 
del PMU del Nucli Antic, o la redacció del Pla de Catàleg i del PMU de Baix a 
Mar.  O l’haver resolt tantes altres qüestions des de l’eficaç i consensuada 
política urbanística que s’intenta desenvolupar.  O com s’està abordant el 
desenvolupament de l’Eixample Nord, amb la vocació de modernitat i impuls a 
l’activitat econòmica del qual abans he parlat. 
 
Dèiem doncs, dotació de serveis públics essencials, educació, salut, 
dependències, cultura, esports.  Transformació de l’espai públic, barris, centre, 
nucli antic, baix a mar -del qual després en parlaré-, planejament intel·ligent i 
naturalment impuls de l’activitat econòmica.  La conjuntura actual és dura i 
difícil, però això no ens ha d’impedir tenir esperança en el futur, tot el contrari.  
Els diagnòstics sobre la ciutat són clars i coneguts.  Tal i com apuntava l’índex 
de l’ADEG, del 2008, publicat fa poc, a la comarca disposem d’una elevada 
qualificació de la població i d’un important desenvolupament dels serveis 
educatius i formatius.  Aquestes dades indiquen que tenim actius importants 
per explotar i cal enfocar bé els objectius.  Vilanova, m’ho han sentit dir en 
moltes ocasions, no és una sola cosa.  Les ciutats, les que són ciutats, les 
ciutats mitjanes com la nostra, Reus, Tarragona, Girona, Mataró, Sabadell, per 
exemple, són ciutats complexes i diverses.  No són una cosa.  I cal que 
diversifiquen i diversifiquen les seves apostes per prosperar econòmicament.  
Vilanova, per tant, és una ciutat diversa econòmicament, d’una sòlida tradició 
industrial, és una capital comercial del nostre territori, és una ciutat de turisme i 
és una ciutat d’innovació.  Hem de seguir apostant per la indústria.  Per això 
bona part del sòl industrial que preveu el Pla General es troba en una fase 
d’execució molt avançada.  Les obres d’urbanització del sector de la Masia 
d’en Notari són a punt d’acabar.  El mateix la tan necessària ordenació de la 
Masia d’en Barreres i, com saben, s’ha tirat endavant el Pla Parcial de Santa 
Magdalena.  I estem en fase de començar el desenvolupament de l’Eixample 
Nord, un sector que conté a parts iguales espais d’activitat econòmica 
residencial.  El desenvolupament del sector és una gran oportunitat per atraure 
activitat econòmica i generar llocs de treball a partir d’activitats al màxim de 
productives.  La definició d’aquest espai serà estratègic per l’esdevenir 
econòmic i industrial de Vilanova en els propers 25 anys.  Indústria és 
coneixement.  Alhora que generar nou sòl per a activitat econòmica, estem 
dedicant recursos a fer emergir sectors... nous sectors d’activitat.  En aquest 
sentit, i en aliança amb la UPC s’ha creat un laboratori urbà de recerca i 
innovació, únic a l’Estat en l’àmbit de la millora de l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència.  Més de 3 millons d’euros destinats a investigar les 
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tecnologies vinculades a la dependència, per esdevenir Vilanova –aquesta és 
la pretensió- un referent indiscutible en aquest àmbit.  Les tecnologies 
vinculades a la dependència és un sector industrial en clara expansió i serà, si 
seguim treballant bé, un pol d’atracció d’indústria a la nostra ciutat.  Aquesta és 
la vocació d’aquest esforç en el camp de la innovació.  En aquest sentit, 
Neàpolis és un equipament que porta un valor afegit a l’activitat econòmica de 
la ciutat i de la comarca.  Des de Neàpolis es gestionen i promouen activitats 
com la implantació de xarxes d’accés, d’aquí haver proposat i aconseguit ser la 
seu d’ITcat.  Potencia els estudis universitaris ubicats a la ciutat, com la UPC i 
la UOC; genera nous grups d’investigació i desenvolupament com els que 
acabem de citar; promou activitats econòmiques, en aquest sentit s’està 
negociant amb algunes empreses per la seva incorporació al centre.   
 
Vilanova i la Geltrú és indústria, és coneixement, ho deia, i és també una 
capital comercial indiscutible del territori, del Penedès.  I ho és gràcies a 
l’esforç que ha realitzat el sector i també gràcies a iniciatives municipals 
desenvolupades en els darrers anys.  Les inversions que s’estan realitzant als 
carrers, més concretament al centre i al nucli antic, els fan més atractius i 
acollidors i donen vida al comerç de proximitat i als mercats municipals.  I 
també en el turisme hem fet i hem de fer un esforç considerable.  Necessitem 
més hotels, i aviat confiem que en tindrem, tot i la crisi.  Gaudim d’una oferta 
de càmpings ben acondicionats, bones i molt acondicionades platges, un 
centre amb molta vitalitat i un nucli antic en procés de rehabilitació, una oferta 
gastronòmica d’alta qualitat, museus, festa, tradició, fires, que posicionen la 
ciutat.  Un conjunt d’elements que tenim i estem posant en valor per ser més 
atractius als visitants.  Indústria, coneixement, serveis, comerç, turisme; 
aquesta és, aquesta ha de ser la diversa i rica realitat econòmica de la nostra 
ciutat i de la comarca.  
 
Fins aquí el que ha estat una part del nostre treball diari, del nostre esforç com 
a govern i del conjunt de l’organització municipal.  Estem plenament 
convençuts de la necessitat manifesta de moltes de les accions de millora que 
s’han emprès en aquests darrers anys.  Millores que en molts casos havien 
estat llargament reclamades i que finalment s’han fet realitat.  Des del nostre 
punt de vista Vilanova i la Geltrú ha avançat en aquests darrers temps i més ho 
farà en el futur immediat.  Però naturalment que hi ha coses que no han anat 
prou bé i cal que ens hi posem decididament per redreçar-les.   
 
Voldria destacar cinc àmbits, segurament n’hi han més, però volia destacar 
cinc àmbits, molt especialment.  Tenim una administració que a vegades 
encara és massa lenta i freda.  S’han fet esforços; l’OAC és un molt bon 
exemple i un molt bon camí, però hem de seguir avançant en aquest camí i fer 
de la nostra una administració més pròxima en la que els ciutadans i 
ciutadanes la sentin més propera, més àgil i més càlida.  En segon lloc, els 
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responsables polítics i l’alcalde en primer lloc, i tota l’organització municipal, 
hem d’estar més amatents a les necessitats de la gent.  A vegades no ens 
anticipem prou i anem massa a remolc dels aconteixements.  En tercer lloc, no 
hem sabut abordar el tema de les urbanitzacions periurbanes, malgrat haver 
resolt dos casos, i molt importants, a lo llarg dels anys, com el tema de la 
Collada o del Fondo Somella.  Però no hem sabut abordar-lo amb plenitud.  
Quan aquestes urbanitzacions van néixer per a moltes famílies era un lloc 
d’esbarjo, per passar-hi uns dies o fins i tot una estona.  Actualment, en la seva 
majoria, s’han convertit en la primera residència per a molta gent, i segueixen 
havent-hi excessives mancances, i són evidentment també un problema en l’ús 
del territori per la manca de planejament.  En quart lloc, s’ha fet un important 
esforç de projecció de Vilanova i la Geltrú en tots els àmbits, però cal 
intensificar i diversificar els projectes per situar-nos amb més força a l’exterior.  
Hem de donar-li la relevància que Vilanova i la Geltrú mereix en tots els ordres.  
Finalment tampoc no s’ha travat prou el treball conjunt amb els municipis de la 
comarca, per fer una política de promoció i de planejament del territori 
coordinada.  Ara hem començat però encara hi hem d’esmerçar molta més 
energia.  Hem de caminar junts, de la mà, i esperem veure els resultats en el 
futur immediat.   
 
Vilanova i la Geltrú avança.  Fa anys que no ha parat de fer-ho i a bon ritme.  I 
el futur cal viure’l amb esperança, les prioritats d’aquest govern són clares i 
conegudes per tothom: polítiques socials, espai públic de qualitat, reforçament 
de la identitat, desenvolupament econòmic i capitalitat.  Ho hem repetit avui.  
Des de l’any 99, quan vam segellar el primer acord entre les tres forces 
polítiques del govern, hem procurat treballar intensament per aportar el millor 
de cadascú, amb encerts i errors, amb una idea de ciutat, expresada avui 
mateix.  Escoltant, l’única manera de millorar.  Dialogant, l’única manera de 
pensar.  I decidint, perquè és la nostra responsabilitat per mandat de la gent. 
 
Vilanova i la Geltrú compta amb un govern cohesionat, ho hem acreditat durant 
deu anys.  I amb ganes i il·lusió per continuar aquesta responsabilitat que els 
ciutadans ens han atorgat, però no podem parar i no pararem, malgrat les 
dificultats econòmiques.  Els recursos són els que són, tot i així volem seguir 
practicant la moderació en la política impositiva d’aquests darrers quatre anys, 
per això proposarem a la Comisió Informativa del proper dilluns, que convocarà 
el regidor Sanabra, per ser aprovat al Ple del 5 d’octubre, la congelació de tots 
els impostos i taxes per a l’any proper, un augment del 0%.  El sentit comú 
indica que és la mesura adequada per a les famílies i també per contribuir a la 
recuperació econòmica.  Sóc dels qui creu que ara no toca apujar impostos.  
No serà fàcil gestionar la situació, però seguirem aquest ritme dels darrers 
anys de generació de serveis i d’inversió.  Amb imaginació, amb energia, 
buscant complicitats, i amb molta tenacitat.  Perquè les ciutats no poden parar i 
Vilanova i la Geltrú menys.  Hem avançat en moltes coses, com deia, amb 
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encerts i amb errors, però amb determinació i amb un horitzó, amb una idea de 
cap on anem, com hem exposat.  Perquè Vilanova i la Geltrú no pot parar i cal 
abordar nous reptes.  Pensar en el demà mentres acaba de consolidar i 
gestionar el que està en marxa, nous projectes, noves aventures col·lectives.  I 
el barri de Mar és una de les més importants.  El barri de Mar és un dels 
projectes de transformació que Vilanova inicia i que ha de donar un impuls amb 
la màxima energia.  Un barri amb equipaments culturals, educatius, sanitaris i 
algun equipament de caràcter nacional.  Una rambla peatonal, un Eixample de 
Mar acabat, un port econòmicament potent i integrat a la trama urbana.  Una 
plaça del Port al servei de la convivència i de la vida al barri de la ciutat.  Un 
passeig Marítim reformat en la seva totalitat.  Un tractament de la trama urbana 
del barri amb criteris de nucli antic.  Peatonalització, ajuts a la rehabilitació, 
places, racons, comerç, com l’altre nucli antic.  I eliminar les barreres que el 
trenquen, com el torrent de la Pastera.  I en aquest full de ruta avancem.  Hem 
començat.  Les obres de l’institut s’inicien octubre-novembre; el Centre 
d’Atenció Primària funcionarà desembre-gener; reforma de la plaça de la 
Marina feta; passeig del Carme fet; peatonalització de la rambla, avui comença 
la darrera fase i abans de Carnaval estarà enllestit.  Iniciada la redacció del 
PMU amb aquesta idea de tractament del nucli antic en trams del barri, com el 
nucli antic; salt qualitatiu a les platges i tantes i tantes petites obres realitzades.  
I seguirem amb determinació, i ben aviat amb una mesura que el barri i el 
conjunt de vilanovins i vilanovines anhela, masses vegades promesa i tan 
llargament esperada, i és el cobriment del torrent des de la via fins a la ronda 
d’Europa, les obres de la qual començaran durant el primer trimestre de l’any 
vinent, és a dir, abans de sis mesos.  Hem treballat per fer-ho possible.  Vam 
dir que no prometríem res fins tenir la garantia de poder-lo abordar.  Iniciem, 
doncs, les obres de cobriment del torrent abans de sis mesos.   
 
Vilanova i la Geltrú encara té mancances, però una senzilla mirada ens indica 
que estem avançant a bon ritme.  Nombrosos projectes que ens fan sentir 
orgullosos d’on som.  L’orgull de ser vilanoví sovint el proporciona la memòria, 
però també el fet de constatar que cada dia que passa entre tots som capaços 
de fer una ciutat millor.  Qualitat de vida, cohesió social, cohesió territorial i 
identitat, capitalitat, projecció intel·ligent del futur, impuls actiu de l’economia.  
Aquest és el nostre projecte.  Aquí s’emmarquen les accions d’aquest govern.  
Governar no és una suma d’accions bones, només, governar és fer avançar i 
fer realitat una idea, un projecte, un objectiu per a la teva ciutat.  Vilanova i la 
Geltrú, la volem marca de qualitat de vida, d’espai públic, d’igualtat 
d’oportunitats, de convivència, marca d’identitat, amb una forta personalitat.  
Vilanova i la Geltrú una ciutat de la nostra nació, Catalunya, que compta al país 
i forta econòmicament.  Creiem en aquest projecte, tenim aquesta ambició per 
a Vilanova, creiem en les nostres possibilitats i estem compromesos a treure el 
millor d’elles.  Moltes gràcies. 
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Té la paraula el senyor Juan Luis Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, companys regidors.  Un any més 
aquest Ple municipal celebra el Ple extraordinari de l’estat de la ciutat, moment 
per fer un balanç de la feina feta durant aquesta legislatura, alhora que també 
un moment per mirar cap al futur amb noves propostes i idees.  Ara fa dos 
anys, el 27 de maig de 2007, els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú 
ens donaven una vegada més la seva confiança al Partit dels Socialistes de 
Catalunya per seguir sent la força vertebradora del govern municipal.  Un cop 
més el PSC era la força més votada i, per tant, la força que gaudeix de la 
confiança majoritària dels vilanovins i les vilanovines.  I ho vàrem ser perquè 
presentàvem el millor candidat, el millor equip, les millors idees i propostes per 
a Vilanova i la Geltrú.  Presentàrem un programa de govern fruit d’un treball 
intens i rigorós en el si de la nostra formació política.  Vàrem liderar clarament 
l’agenda política durant la campanya electoral amb les nostres propostes i ja 
avanço que no renunciem a cap dels compromisos que vàrem adquirir amb la 
ciutadania. 
 
La responsabilitat no és poca, és per això que ho afrontem amb les mateixes 
energies i la mateixa il·lusió legislatura rera legislatura.  Així doncs, amb la 
mateixa responsabilitat i compromís que el dia 3 de juliol del 1999, assumim 
des del PSC el repte de liderar el govern de la ciutat.  Govern conformat per les 
forces polítiques que representem l’esquerra plural i catalanista.  Un acord que 
ha permès torna a situar la nostra ciutat al lloc on li pertoca en el conjunt de 
ciutats catalanes i que ha permès gaudir d’una estabilitat política per tirar 
endavant la transformació que Vilanova i la Geltrú necessitava després d’anys 
de manca de direcció estratègica, de projectes i d’inversió.   
 
Des del Partit dels Socialistes la valoració que fem d’aquesta legislatura és 
més que positiva.  Sense cap mena de dubte aquest mandat municipal està 
marcat per una greu crisi econòmica de caràcter global, però que afecta també 
a la nostra ciutat, a la nostra gent, a les nostres empreses, als nostres 
treballadors i treballadores, però que l’Ajuntament ha sapigut fer front, des de 
les seves possibilitats, amb una especial atenció als col·lectius amb majors 
dificultats.  Aquells col·lectius que més pateixen les conseqüències d’aquesta 
conjuntura econòmica, perquè per a un govern d’esquerres com el nostre els 
primers són les persones.  Però també ens sentim prou satisfets perquè la 
nostra ciutat segueix avançant, avançant socialment, avançant en les 
polítiques culturals, avançant en les polítiques educatives, esportives.  Hem 
avançat en reequilibrar territorialment la nostra vila, els nostres barris, amb 
més i millors equipaments.  Hi ha una millora constant dels espais públics, que 
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són espais de convivència, espais de totes i de tots i espais que milloren també 
la imatge de la nostra ciutat.   
 
Estem liderant la modernització de la nostra administració local amb un 
ajuntament més modern, més eficaç i més eficient.  Aquest és i ha estat un 
govern ambiciós, entenent això com el fet de tirar endavant un gran nombre de 
projectes.  Segurament hi ha dues maneres de governar: o bé no es fa 
pràcticament res i qui dies passa anys empeny o, pel contrari, es té el tarannà 
de transformar les coses i, per tant, modificar el dia a dia en base a projectes i 
iniciatives que fan que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat més pròspera i 
equipada.  Perquè darrera de cadascuna de les nostres actuacions hi ha un 
model de ciutat encetat l’any 99 i uns valors que entonen l’energia i la força.  
Malauradament, com deia abans, la celebració d’aquest Ple extraordinari ve 
marcat clarament per una crisi econòmica a nivell mundial de grans 
dimensions.  I la nostra ciutat no és aliena a aquesta situació.  Són molts els 
vilanovins i vilanovines que ho estan passant malament.  Cal dir que 
l’Ajuntament és l’administració que menys poder d’intervenció té en l’actual 
conjuntura econòmica, però la que ho pateix més directament.  Perquè 
nosaltres, tots nosaltres, en aquestes situacions difícils i precàries, li posem 
cara, li posem un rostre.   
 
Cal dir que des del setembre del 2008 el govern ha posat en marxa tota una 
sèrie de mesures per ajudar a pal·liar els efectes d’aquesta crisi.  La situació 
econòmica està tenint innegables conseqüències a la nostra i a totes les 
ciutats.  L’atur, l’augment de la pobresa, el de la marginació social i laboral, 
l’economia submergida, han passar a ser un dels problemes principals dels 
municipis.  I per tant, la política actual ha canviat les seves prioritats en els 
últims mesos per fer front a aquesta situació.  Les accions que l’Ajuntament 
està duent a terme tenen una primera vessant, l’assistencial, però hi ha també 
un treball més de fons que passa per la planificació a mig i llarg termini.  És en 
aquesta conjuntura que cal tenir en compte que també les polítiques de 
caràcter socioeconòmic necessiten infraestructures dotades de recursos 
humans i tècnics estables i de qualitat.  Des de l’Ajuntament s’està treballant, i 
molt, en afrontar aquesta situació.  Ho estem fent des de diferents vessants, 
des de la pròpia política pressupostat, amb una política tributària que 
acompanyi el manteniment i la creació d’activitat econòmica, amb el 
manteniment de les inversions municipals, amb la reducció de la despesa del 
pressupost municipal ordinari.  També molt especialment amb el suport a les 
persones, ja sigui amb el foment de l’ocupació, amb l’atenció a les necessitats 
socials, potenciant les accions per al foment de l’habitatge social en l’aplicació 
de noves bonificacions, a millorar els avantatges per al col·lectiu, amb la 
promoció del voluntariat per atenció i prevenció a persones amb risc d’exclusió 
social.  I com no, també en afavorir l’activitat econòmica. 
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Però de ben segur que cal proposar noves mesures en el pressupost del 2010, 
i en això treballem: per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i per 
recuperar l’activitat econòmica com a ciutat en un context de crisis mundial.  La 
congelació de taxes i impostos que acaba d’anunciar el nostre alcalde és una 
molt bona notícia en aquest sentit.   
 
Des del PSC tenim clar que Vilanova no es pot aturar ni un sol instant.  Per 
això els nostres governs, tradicionalment s’han caracteritzat per l’activació 
constant de nous projectes i serveis.  I en el cas de Vilanova això és 
especialment necessari.  Una ciutat en ple creixement requereix que des dels 
poders públics s’estigui amatent a les noves necessitats.  Un estancament de 
la inversió pública en aquests moments de canvis accelerats, podria ser molt 
negatiu per al futur de Vilanova i la Geltrú.  En aquest sentit, no hem reduït 
l’apartat d’inversions, per tot el que suposa de manteniment de llocs de treball i 
per la dotació de serveis públics que es deriven de la pròpia inversió.  A més a 
més, cal destacar els més d’onze milions d’euros que l’Ajuntament gestiona 
d’inversions a la ciutat, fruit del FEIL.  Com tampoc podem deixar d’explicitar la 
gestió que com a govern hem realitzat envers l’obtenció de recursos per part 
d’altres administracions que aportaran millores i més serveis.   
 
Els problemes de Vilanova i la Geltrú són els nostres problemes.  Hem afrontat 
amb valentia els reptes que Vilanova i la Geltrú reclama, amb tot el que això 
significa d’esforç per part dels nostres ciutadans i ciutadanes.  La nostra 
responsabilitat com a govern no és només mantenir la qualitat de vida, sinó 
augmentar-la, i fer-ho d’una manera equilibrada i cohesionada.  Una ciutat com 
la nostra, que creix i que vol fer-ho d’una manera sostenible, cohesionada 
territorialment i socialment, requereix d’inversions permanents i això, 
indubtablement, representa un cost.  El paquet d’inversions que ha esmentat 
l’alcalde en la seva intervenció, requereix de finançament i és evident que una 
gran part deriva dels nostres impostos.  Alguns serveis són de caràcter 
universal, dels quals tothom en pot gaudir i d’altres faciliten i busquen un cert 
equilibri social, serveis adreçats a aquells col·lectius de persones que més ho 
necessiten.  Creiem, doncs, que la ciutadania reconeix que l’esforç fiscal que fa 
cada any contribueix a mantenir la ciutat amb els estàndards de qualitat que 
volem tots plegats i en esdevenir encara més una ciutat més justa i més 
equilibrada.   
 
L’aposta clara i decidida d’aquest govern en la millora dels serveis públics, les 
polítiques d’igualtat i d’integració social i laboral, amb la posada en marxa de 
nous equipaments bàsics per a la ciutat; l’aposta pel foment de la cultura i dels 
esports; l’aposta per la millora de l’educació i la sanitat; l’aposta per 
incrementar la participació ciutadana i en treballar per un urbanisme 
respectuós i en la millora de l’espai urbà són exemples de l’empenta i de la 
determinació de la nostra actuació.   
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Els socialistes i les socialistes, tenim un projecte per a Vilanova i la Geltrú.  La 
peatonalització i pacificació del centre respon a un model de ciutat.  La millora 
contínua i constant dels barris respon a un model de ciutat.  La plataforma de 
serveis a les persones respon a un model de ciutat.  La creació de l’IMET 
respon a un model de ciutat.  Totes i cadascuna de les nostres actuacions 
responen al projecte i al model de ciutat que nosaltres defensem.  Un model 
que té molt present les necessitats socials de les persones i que busca millorar 
la seva qualitat de vida.  Un model de ciutat territorialment cohesionada, 
diversificada econòmicament i dinàmica i orgullosa de la seva identitat.  El 
conjunt d’actuacions que s’hauran dut a terme a Vilanova i la Geltrú al finalitzar 
l’any serà proper als 30 milions d’euros.   
 
Les actuacions previstes en el pressupost municipal d’inversions, les obres del 
plan E, d’estímul a l’economia, l’aplicació de la llei de barris, actuacions d’altres 
administracions com la Diputació o la Generalitat de Catalunya, estan ajudant a 
crear llocs de treball, a dinamitzar les empreses locals, a millorar i construir 
equipaments per a la ciutat, a crear nous serveis per atendre les persones, a 
millorar els carrers i places, i a afavorir un espai públic que faciliti l’activitat 
comercial, lúdica, festiva i cultural.  I seguirem treballant en aquesta línia de 
cara al 2010, amb les pròpies inversions municipals, amb un nou FEIL i amb la 
continuació de la llei de barris.  Cal, però, seguir donant respostes.  Respostes 
als nous i vells problemes que emergeixen a la ciutat, i això vol dir dotar-nos de 
serveis que moltes vegades no són d’estricta competència municipal.  Una 
vegada més cal reclamar, i amb més fermesa que mai, un nou model de 
finançament local, o del contrari serà impossible seguir prestant determinats 
serveis més enllà dels que ens pertoquen per llei.   
 
La nostra ciutat ha avançat, ha avançat i seguirà avançant, i ho ha fet gràcies 
també a les polítiques dutes a terme per l’actual govern de la Generalitat de 
Catalunya.  Amb algunes diferències de criteri, sí, però amb la voluntat ferma 
de resoldre-les perquè tenim un mateix objectiu: treballar per a la millora dels 
municipis.  Un govern () pels municipis, que entén les necessitats i realitats del 
món municipal, perquè molts dels consellers i conselleres, així com el mateix 
president, provenen precisament de la política local.  Un govern de la 
Generalitat proper i un govern fort liderat pel president Montilla.  Un govern 
que, un cop aprovat el nou Estatut de Catalunya, de la mà del president 
Maragall, ha aconseguit amb treball, amb rigor i amb contundència quan calia, 
el millor acord de finançament de la història del nostre país, que s’ajusta als 
criteris i desplega les potencialitats de l’Estatut i que corregeix l’acord del 
passat.  Un govern de fets i no paraules. 
 
Voldria en aquest dia d’avui, on les diferents formacions polítiques de la ciutat 
debatem l’estat de la nostra ciutat, voldria, deia, reivindicar la política, la 
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política amb majúscules.  Patim uns moments de desprestigi de la classe 
política, que es tradueix en una manca de confiança cap als polítics, cap a les 
organitzacions polítiques en general, de desafecció, de manca d’il·lusió cap a 
la cosa pública.  I cal fer una certa autocrítica del per què hem arribat a 
aquesta situació des de nosaltres mateixos que ens dediquem als afers 
públics.  Però cal fer-ho des de totes les formacions polítiques, aquí no hi ha 
els purs per una banda i els que contaminem la política per una altra.  I és ara 
més que mai que cal reivindicar la política com el servei als altres, com el 
servei a la societat.  La política com a solució als problemes, actuals i futurs.  
La política com a diàleg, com a respecte i tolerància als qui tenen idees 
divergents a les teves.  Però també la política significa lideratge, decisió, visió, 
futur.  La política també és actuar, és entrega apassionada, és compromís.  I 
estic més que convençut que totes i tots els regidors que avui estem en 
aquesta sala de Plens, cadascú des dels nostres ideals i posicionaments, 
treballem per millorar el present i el futur de la nostra ciutat.  Sabem que 
encara queda molt camí a recórrer, però per a nosaltres, per al Partit dels 
Socialistes, no ens fa por el compromís, al contrari, per a nosaltres la política 
és això, és lliurament personal, és respecte, és compromís, és dedicació, és 
treball, és reflexió i decisió.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Té la paraula la senyora Neus Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bona tarda.  Per a nosaltres l’estat de la ciutat no depèn d’una percepció 
externa ni d’una valoració subjectiva, sinó de la percepció que en tenen els 
ciutadans.  En definitiva, tota la feina que es fa des de l’Ajuntament va 
orientada a satisfer les necessitats i les expectatives dels ciutadans.  
L’Ajuntament està al servei del ciutadà i no al revés, com sovint sembla.  Per 
tant, la pregunta que ens hem de fer per valorar l’estat de la ciutat és: com es 
viu a Vilanova i la Geltrú?  Es viu millor que fa uns anys o es viu pitjor que fa 
uns anys?  O el que és el mateix: com perceben els ciutadans i ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú que ha evolucionat el seu benestar.  Segons el diccionari, 
benestar es defineix com la situació en la qual hom troba satisfets les 
necessitats de la vida.  I nosaltres considerem que hi ha tres factors clau que 
permeten que les persones assoleixin nivells de benestar satisfactoris.  El 
primer és l’ocupació.  La feina és el que més preocupa als vilanovins.  Això ho 
sabem perquè ho hem preguntat al carrer, i no precisament pels resultats de 
l’enquesta que l’Ajuntament ha fet i no ha fet pública.  La feina és la base 
fonamental per al benestar personal i familiar, i cada cop més una oportunitat 
més escassa a la nostra ciutat.  El segon factor clau són els equipaments, els 
espais necessaris per prestar bons serveis i que a Vilanova es fan esperar 
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massa.  Anys i anys, mandat rera manda, sense que acabin de crear-se mai, i 
dels quals depèn molt la millora del benestar dels vilanovins.  El tercer factor 
clau són els serveis, les prestacions que els ciutadans necessiten per millorar 
la seva situació personal i familiar.   
 
Començant per l’ocupació, un dels factors bàsics per assolir un bon grau de 
benestar és tenir feina, i en segon lloc que aquesta sigui al més a prop possible 
del lloc de residència, perquè el benestar depèn en gran part de la possibilitat 
de conciliar la vida laboral i la vida familiar, i aquesta depèn en gran part de la 
proximitat del lloc de treball.  I precisament aquest concepte tan important és el 
concepte en el qual la nostra ciutat ha anat molt enrera en els darrers anys i es 
troba a la cua de les ciutats catalanes.  Segons un estudi recent, de 
l’Associació d’Empresaris del Garraf-Penedès, la nostra és la comarca on la 
relació llocs de treball i població en edat de treball és més baixa de tot 
Catalunya.  Els llocs de treball de la comarca representen un 39% de la 
població en edat de treballar.  Un valor molt baix si tenim en compte que la 
mitjana catalana és del 64’5%.  Per altra banda, Vilanova és una de les ciutats 
de Catalunya on més ha augmentat l’atur, concretament un 61’76% en un any, 
segons dades de Comissions Obreres.   
 
La manca de polítiques de promoció econòmica a la nostra ciutat ens ha portat, 
al cap de 10 anys de govern tripartit, a ser la capital de comarca on les 
oportunitats laborals per a la gent que hi resideix són les més baixes, i amb un 
dels índexs d’atur més elevats de tot Catalunya.  El nivell d’ocupació és inferior 
a l’any 2001 i s’estan perdent llocs de treball i centres de treball.  Totes 
aquestes dades parlen per si mateixes, hi coincideixen tots els punts de vista: 
empresaris i sindicats.  Però, quina és l’actitud del govern? Passivitat.  
L’Ajuntament juga un paper bàsic en la creació d’activitat econòmica a través 
de les seves polítiques de promoció econòmica.  Però, quines polítiques de 
promoció econòmica s’han fet en 10 anys de govern tripartit a la nostra ciutat?  
Només ens ve al cap una acció a destacar, i no precisament per ser exitosa: 
l’edifici Neàpolis, un dels grans projectes del tripartit a la nostra ciutat.  Un 
edifici que ens ha costat més de 10 milions d’euros i que a hores d’ara, quan ja 
fa dos anys que es va inaugurar, encara estem intentant omplir.  Perquè, quin 
era l’objectiu de Neàpolis?  Crear empresa? Donar suport als emprenedors?  O 
només ubicar-hi la televisió comarcal?  Jo crec que Neàpolis és un dels 
exemples més significatius de l’acció de govern de la nostra ciutat: invertir en 
polítiques i en espais buits de contingut.  I en aquest sentit Neàpolis és un 
exemple de política poc rigorosa, poc efectiva i sense cap visió de futur.  
Nosaltres creiem que és imprescindible definir ja les activitats productives que 
poden contribuir a oferir majors possibilitats de creixement econòmic i benestar 
social.  Cal definir ja les línies estratègiques de desenvolupament de la nostra 
ciutat per als propers anys, cosa que no s’ha fet en els darrers anys ni s’està 
fent, i per aquest motiu estem on estem, a la cua de les ciutats catalanes, a un 
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pas de convertir-nos en una ciutat més de l’arc metropolità, a un pas de 
convertir-nos en una ciutat dormitori.  Mentre, el govern municipal, en lloc 
d’intentar reorientar la situació, es dedica a celebrar les seves excel·lències.  
Les declaracions de l’equip de govern del passat mes de juliol ens van deixar 
molt preocupats, perquè si realment consideren que tot va tan bé, una de dues, 
o hi ha un important grau d’inconsciència o és que l’objectiu del govern 
municipal vilanoví és precisament que la ciutat es quedi sense cap mena 
d’activitat econòmica i esdevingui una ciutat dormitori.  Hi ha molta feina a fer i 
el primer és fer front a la crisi, escoltar quines són les necessitats més urgents 
de la gent i donar-hi resposta, i reaccionar davant dels reptes presents i 
començar a disenyar les polítiques de futur que ens facin més forts i més 
competitius.   
 
Començant per la indústria, des del grup municipal de CiU considerem que cal 
afrontar, aprofitar dos grans actius que té la nostra ciutat: la situació geogràfica 
i la universitat.  Les indústries productives basades en la mà d’obra han deixat 
de ser competitives en el nostre entorn, per la qual cosa hem de cercar la 
innovació i el desenvolupament tecnològic.  I en aquest sentit la nostra ciutat té 
un gran potencial.  Tenim la gran sort de tenir la UPC i el Centre Tecnològic i 
comptar amb recursos humans especialitzats de base científica i creatius.  
Això, combinat amb la situació geogràfica de la nostra ciutat, posa les bases 
per la implantació d’un teixit productiu especialitzat, diversificat.  La 
concentració empresarial afavoriria la transferència d’innovacions entre sectors 
i donaria vida a un teixit empresarial de suport, de qualitat i de serveis 
empresarials avançats.  Però tot això està molt lluny del que ara per ara s’està 
fent i la realitat és que la feina que s’està fent a la UPC i al Centre Tecnològic 
és majoritàriament desconeguda per la població de la nostra ciutat i no existeix 
cap mena d’estratègia a nivell de ciutat per afrontar el relleu en el model 
econòmic actual.   
 
Referent al turisme, més del mateix.  S’estan desaprofitant oportunitats i no hi 
ha cap estratègia definida.  Fa pocs dies ens assabentàvem que s’ha deixat 
perdre la marca “Estació Nàutica”, una marca que es va obtenir fa set anys i 
mitjançant la qual una agrupació d’empreses oferia de manera conjunta serveis 
a l’entorn del món turístic nàutic.  S’ha desaprofitat una bona possibilitat de 
posicionar l’oferta turística de la nostra ciutat en un entorn familiar i esportiu de 
qualitat.  En aquest sentit, creiem que també es va perdre una gran oportunitat 
quan es va limitar l’activitat del port al tràfic de mercaderies.  La ciutat hauria 
pogut treure molt més rendiment del port amb una definició més àmplia de les 
seves activitats orientades, com a mínim, parcialment en el turisme.   
 
I parlant del comerç, les queixes són constants.  La ciutat té grans problemes 
de mobilitat i el preu de les zones blaves és abusiu.  Per altra banda, no 
oblidem dues problemàtiques que dificulten la vida a la ciutat, però que també 
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molt la feina tant del comerç com del turisme.  En primer lloc, el poc control que 
hi ha de l’obra pública, que fa que els carrers s’hagin d’aixecar més d’un cop, 
cosa que suposa una molèstia per a tots els ciutadans, però que alhora afecta 
molt negativament el comerç i el turisme.  Per posar només un parell 
d’exemples que tots recordarem, el carrer Caputxins, que es va haver d’aixecar 
tres vegades, o les rajoles de la rambla, que ja s’han canviat més d’un cop.  En 
segon lloc, el manteniment de la ciutat.  Com volem aconseguir projectar la 
nostra ciutat turísticament si no es fa un bon manteniment.  També en aquest 
cas, només per posar un exemple, mirem com tenim la gespa del parc de 
Ribes Roges, seca des de fa anys.   
 
Per acabar tot el que fa referència a l’activitat econòmica, jo voldria remarcar 
dos aspectes que crec que són fonamentals i que s’haurien de prendre 
mesures de manera immediata.  El primer: cal que les coses es facin fàcils a 
les persones que tenen iniciativa, no posem pals a les rodes.  Les queixes que 
rebem de que els tràmits administratius són lents i poc àgils són constants.  
Sembla que els hi fagi ràbia que un intenti guanyar-se la vida, em deia fa uns 
dies un comerciant.  Des de CiU aquest és un tema que reivindicarem, cal 
facilitar els tràmits administratius i això passa per millorar l’organització 
municipal.  Parlaré d’aquest aspecte més endavant. 
 
El segon punt, un altre tema, és el sòl industrial i turístic.  La ciutat ha de 
disposar de sòl a preus competitius per tal de facilitar l’establiment d’empreses 
a la ciutat, en lloc de fer negoci amb el sòl per tapar els forats de les finances 
municipals.  En aquest sentit, es va encarregar l’any 2006 la redacció d’un 
programa d’actuació urbanística, el PAUM, que havia de servir de pauta de 
creixement de la ciutat i havia d’atendre les necessitats estratègiques de 
reserva de sòl, especialment industrial i activitats.  Però aquest estudi, tot i 
haver-se pagat, s’ha quedat en un calaix.   
 
El segon aspecte fonamental que condiciona el benestar dels ciutadans són els 
equipaments i serveis.  Si en el cas de la promoció econòmica parlàvem de 
que l’Ajuntament ha de fer una tasca de promoció, és a dir, facilitar, en el cas 
dels equipaments i serveis, la funció de l’Ajuntament ha de ser d’execució.  
Perquè com a recaptador i canalitzador dels recursos dels ciutadans, ha de 
liderar i responsabilitzar-se de que els ciutadans disposen dels equipaments i 
serveis que necessiten.  I també en aquest aspecte ens trobem amb moltes 
deficiències, començant per la mateixa organització municipal.  Ja n’he parlat 
en apartats anteriors, però hi vull aprofundir.  Les queixes sobre la poca agilitat 
de l’organització municipal són constants.  Els tràmits administratius són lents i 
plens de dificultats.  Una manca de direcció política ens ha portat a una 
organització municipal ineficient que, per altra banda, ens costa molts diners a 
tots els vilanovins i vilanovines.  Els impostos per habitant, comptant només els 
principals impostos, han passat de 564 euros l’any 99, a 951 euros l’any 2009.  
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Això és un increment del 68%, que és el doble del que ha augmentat l’IPC en 
el mateix periode.   
 
Parlant d’equipaments, voldria començar per un servei bàsic: la sanitat.  No 
puc deixar de recordar la promesa de l’alcalde de la ciutat durant la darrera 
campanya electoral, de construir un nou hospital a la ciutat, quan ara sabem 
que no existeix cap mena d’acord amb la Generalitat.  No només s’ha 
incomplert aquesta promesa, sinó que no s’està treballant prou per la millora 
dels serveis de l’hospital Sant Antoni.  Cal que, tot i la creació del Consorci 
Sanitari del Garraf, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assumeixi el lideratge 
en la millora de la xarxa sanitària. També és una prioritat la construcció de la 
Plataforma de Serveis a la Dependència, a hores d’ara a mig fer per problemes 
amb la constructora, derivats de la crisi, diuen, però la realitat és que encara no 
la tenim.   
 
En aquests moments s’estan portant a terme a la nostra ciutat una sèrie 
d’obres finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local.  Aquestes inversions 
havien de servir per potenciar l’ocupació a la ciutat, però fins ara han tingut 
molt poca incidència.  Segons dades de finals de maig, que són les darreres de 
què disposem, s’havia donat feina a 95 persones, de les quals només 50 eren 
de Vilanova.  Mentrestant, inversions previstes en el pressupost municipal fa 
anys que estan aturades: l’ampliació de la Casa de la Vila, des de l’any 2005; 
la remodelació del Teatre Principal és una inversió del 2005; el pavelló Isaac 
Gàlvez, que no s’ha començat, és una inversió del 2006; el pavelló de l’Arjau, 
del 2006.  En el darrer pressupost tancat van quedar 35 milions d’euros 
d’inversions pendents de realització.  
 
Per últim, seguint amb els equipaments, un comentari sobre la gossera 
municipal.  Mantenim que com a capital de comarca hem de tenir aquest 
equipament i que l’equip de govern l’ha deixat perdre per la seva mala gestió.  
S’ha deixat morir una infraestructura existent perquè no convenia al govern i 
després s’ha justificat el seu tancament per motius econòmics.   
 
Resumint, per tots els motius que he explicat àmpliament, afirmo que l’estat de 
la ciutat és preocupant, perquè... però ho és encara més la manca d’encert del 
govern municipal.  A Vilanova i la Geltrú s’hi viu pitjor que fa uns anys, els 
vilanovins i vilanovines han perdut benestar i no se’n pot donar la culpa a la 
crisi, perquè és evident que l’acció de govern ni va estar a l’alçada en èpoques 
de vaques grasses, ni ho està ara que ho estem passant malament.  Els 
vilanovins i les vilanovines han perdut benestar perquè primer, cada cop hi ha 
menys activitat econòmica a la ciutat, és a dir, menys feina; segon, perquè 
falten instal·lacions i serveis bàsics; tercer, perquè l’organització municipal és 
poc eficient i ens costa molts diners.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Jo crec que, a jutjar per les intervencions que m’han 
precedit, que és obvi i és evident que aquest any hi ha un element que 
planejarà d’una forma bastant transversal sobre aquest debat de l’estat de la 
ciutat, que és la crisi, la crisi econòmica, que pot ser global però que també té 
una part de component local i segurament també regional, i la seva repercusió 
sobre els ciutadans, sobre la ciutat i sobre el mateix ajuntament.  I des d’aquest 
punt de vista jo voldria recuperar breument l’eix de la intervenció que el Partit 
Popular vàrem fer en el darrer Ple de l’estat de la ciutat, dic darrer però en 
realitat també va ser el primer Ple sobre l’estat de la ciutat, que es va celebrar 
el juliol del 2006, quan afirmàvem que la ciutat, ho afirmava en aquell moment, 
la ciutat creix en població però no ho fa en activitat econòmica.  I efectivament 
concloíem que la drecera que anava seguint la ciutat en aquell moment era 
una drecera que avui, doncs, la senyora Lloveras ha plasmat dient: escolti’m, 
ens estem convertint en una ciutat dormitori.  Doncs això és efectivament 
d’aquesta manera.   
 
I quan parlem de l’activitat econòmica, i ho voldria deixar molt clar, perquè 
sovint sembla que a alguns només els interessa la creació de riquesa, no?, o la 
creació d’empreses o la instal·lació d’empreses.  Quan un parla de la generació 
d’activitat econòmica, del que parla efectivament és de generar riquesa, però 
també es parla de generar llocs de treball, que és, en definitiva, el que la 
majoria de ciutadans desitgen i volen per al seu benestar i és necessari per al 
benestar del conjunt de la societat.  Doncs bé, diu la dita, castellana, eh?, de 
aquellos barros estos lodos.  Ens hem passat els anys de bonança econòmica 
sense reforçar el teixit econòmic de la ciutat i ara en patim les conseqüències.   
 
També en el darrer Ple de l’estat de la ciutat el mateix senyor alcalde parlava 
de les xifres d’atur en aquell moment.  Avui no les ha citat, els hi citaré jo, 
també les citàvem fa tres anys quan érem sensiblement, anava a dir positives, 
però és que eren bàsicament estables, no?  Només fa dos anys, al segon 
trimestre de l’any 2007, a Vilanova hi havien 2.563 persones aturades.  Al mes 
de juriol de l’any 2009, durant el segon trimestre de l’any 2009, el nombre 
d’aturats és exactament de 5.010.  És a dir, en només dos anys, el doble de 
ciutadans que es trobaven a l’atur en l’any 2007, el doble de ciutadans s’hi 
troben en el 2009.  I això significa que els ciutadans tenen menys perspectives 
de futur, tenen una perspectiva més fosca, però a més a més sentint veus de... 
s’ha sentit recentment del president de l’Associació d’Empresaris Garraf-
Penedès, que deia: escolti’m, la comarca del Garraf trigarà encara més que 
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altres comarques en sortir de la situació de recessió, per problemàtiques 
específiques i per allò que ens estan dient els indicadors.  És a dir, els 
organismes internacionals, i faig referència als organismes internacionals 
perquè com la crisis és internacional i aquí sembla que doncs que tots ens hem 
de conformar, ja ho arreglaran els organismes internacionals; els organismes 
internacionals diuen: escolti’m, ja hi han molts països que estan sortint de la 
situació de recessió, França, Alemanya, i hi han d’altres que trigaran més en 
sortir d’aquesta recessió, Espanya, i dintre d’Espanya, Catalunya.  Doncs bé, 
no només trigaran més els espanyols i els catalans de sortir de la recessió, 
sinó que a més a més els vilanovins encara veuran més alentida la sortida 
d’aquesta situació.  I això comporta menys riquesa i menys oportunitats per als 
ciutadans, tot just al contrari d’allò que se’ns deia des de l’equip de govern, que 
ens deia el senyor alcalde, doncs que és una ciutat d’oportunitats.  Doncs la 
situació en la que ens trobem és una situació de menys oportunitats per als 
ciutadans.  També, i això també té la seva repercusió, de menys ingressos 
municipals, tot i que celebrem, i ara ho comentaré a l’anunci de la congelació 
dels impostos per a l’any 2009, vull recordar que vostès van apujar els 
impostos de l’any 2008 per a l’any 2009 en un 4%, amb el suport de 
Convergència i Unió, per cert, amb el suport de Convergència i Unió.  I que 
nosaltres ja els hi vàrem dir, perquè ja estàvem en crisis quan vostès van 
incrementar els impostos aquest 4%, i l’IPC en aquell moment, l’Índex de Preus 
al Consum en aquell moment era de l’1’5%, per tant hi havia... els ciutadans 
tenien una pèrdua de poder adquisitiu d’aquest diferencial del 2’5% amb relació 
als impostos.  Nosaltres ja els hi dèiem aquesta... els fèiem avinent quina era la 
situació.  I ara vostès ens anuncien la congelació, increment zero, zero per 
cent, interpretem.  Miri, d’entrada ho valorem positivament, però també deixin-
me’ls-hi recordar: el darrer IPC és de – 1’4%, per tant, la congelació que vostès 
ens anuncien ara, en realitat en els ciutadans els hi representarà un increment 
de l’1’4%.  Perquè, sempre ho han fet vostès, i nosaltres també, hem comparat 
les dades d’increment dels impostos amb les dades d’IPC, bueno, doncs fem-
ho, increment zero equival a un increment de l’1’4%. 
 
I la situació també ens du a una menys disponibilitat de recursos municipals 
per ajudar precisament als ciutadans i les famílies, tot just quan més ho 
necessiten.  I no vull dir que això sigui tal qual aixins, perquè sabem que estan 
fent un esforç perquè això no sigui aixins i per tal de que els ciutadans i les 
famílies que necessiten ajuda puguin rebre un mínim d’ajuda per part de 
l’administració municipal.   
 
Senyor Ruiz, com a portaveu del PSC, escolti, nosaltres compartim 
perfectament el discurs de la millora del finançament local que vostè ha fet. Si 
fa una setmana ho estàvem debatent en aquest Ple, va una setmana ho 
estàvem debatent en aquest Ple.  Però hi ha una diferència, nosaltres i tots els 
grups de l’oposició vàrem votar a favor aquella proposta, vostès es van 
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abstenir.  Home, jo els agrairia que les paraules també les acompanyessin amb 
fets, perquè vostès sí que ens anuncien fets i no paraules, bueno, doncs, 
permeti’m que els hi demani: escolti’m, les paraules ajuntin-les també amb els 
fets.   
 
Avui, el marge de maniobra que tenim és escàs.  En els anys de bonança calia 
fer esforços de contenció i d’aposta de futur per quan arribessin aquests 
moments, com la formiga, que durant l’estiu emmagatzema el menjar per tenir 
aquest recurs a l’hivern, i compartim plenament l’aposta pel sector industrial 
com a un sector generador de riquesa.  Ho compartim plenament, però ho 
compartim en el moment que hauríem d’analitzar quina ha estat la situació i 
l’evolució de la indústria a la nostra ciutat.  I concretament, doncs, torno a 
donar xifres dels darrers 2 anys, el nombre de treballadors del sector industrial 
a la nostra ciutat s’ha reduït d’un 25%.  A la nostra ciutat el nombre de 
treballadors ocupats en el sector industrial s’ha reduït d’un 25%.  Perquè a més 
a més tenim una altra realitat, i és que una part important del sector industrial 
depèn de molt poquetes empreses, que són grans empreses, que són grans 
indústries que tenen la seva importància, però que en el moment que es 
esternuden, en el moment que esternuden significa un atzucac en el nombre 
d’aturats i un atzucac en les economies familiars d’aquells treballadors que 
pateixen la situació per la qual travessen aquestes empreses.  Perquè no es 
tracta només de fer política de grans indústries que s’ha de fer, sinó que moltes 
vegades s’ha fer també política de petites indústries, de mitjanes indústries, 
que permetin diversificar, que permetin diversificar i per tant, que quan arriben 
temps com els que ens estem trobant ara en aquest moment, no depenguin 
única i exclusivament d’uns determinats sectors econòmics més dependents o 
més subjectes a les fluctuacions dels mercats i segurament més subjectes en 
el coneixement, i això és el que al llarg d’aquests anys no s’ha sabut fer.  En 
aquell moment, quan nosaltres fèiem aquesta reflexió, no se’ns va voler 
escoltar i en aquest moment constatem els resultats.   
 
La davallada d’ingressos municipals obliga a replantejar òbviament la despesa 
ordinària, i això afecta la qualitat dels serveis públics.  I valorem els esforços, 
sobretot els econòmics i humans que es fan per ajudar les persones i les 
famílies.  Però deixi’m posar dos exemples que no ens agraden i que doncs 
segurament són petits exemples, un potser no, un és segurament més 
important des del nostre punt de vista, però que per a les persones que les 
pateixen són importants.  Escoltin, nosaltres estem convençuts de que 
especialment en aquests moments la col·laboració de l’administració amb les 
entitats sense afany de lucre és no només necessària sinó que és 
imprescindible i és important.  Les entitats sense afany de lucre acostumen a 
oferir respostes immediates a necessitats immediates per davant d’aquesta 
maquinària lenta, pesada i burocratitzada que representa l’administració.  I 
sabem que amb determinades entitats, cito un exemple, Cáritas, per exemple, 
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hi han algunes col·laboracions i que valorem positivament, però el que no 
entenem és com en el seu moment es va deixar perdre un menjador social 
com era el que gestionava una entitat com l’Elim.  Però permeti’m un altre 
exemple, molt menor, molt petit, que representa segurament molts pocs diners, 
però els mecanismes d’atorgament d’alguns ajuts semblen més aviat 
encaminats als ciutadans que els demanin a que els ciutadans no els demanin, 
que no pas realment a ajudar-los.  I els hi recordo que, tot i haver aprovat una 
moció en aquest Ple per tal de millorar el sistema d’atorgament dels dos euros i 
escaig de la targeta T10 per als jubilats, que van bàsicament en els seus 
desplaçaments a l’hospital de Sant Camil, doncs hagin de continuar fent una 
instància adjuntant la còpia del tiquet per tal de que l’Ajuntament li aboni els 
dos euros de subvenció a través d’un compte corrent.  Escolti’m, miri, no ho 
entenem.  I es va aprovar una moció, però continuem exactament en la 
mateixa situació que abans.  I els ciutadans no entenen com abans podien 
comprar aquella targeta pagant de menys aquells dos euros i ara, en canvi, 
hagin d’anar a l’estanc, hagin de comprar, hagin de pagar, hagin d’utilitzar i 
hagin de fer una instància perquè després els ingressin en compte dos euros.  
La veritat, sembla més adreçat a que no es donguin aquests aturs... ajuts, que 
no pas a donar-los. 
 
Reprenem el tema de la situació econòmica, entenem, no és que no hi hagi 
reacció, sinó que el missatge que ens dóna la impresió que traslada el govern 
municipal, tot i l’ambició que han demostrat avui en el discurs, és un missatge 
de resignació.  Resignació que sembla transversal amb altres àrees de 
l’Ajuntament.  En alguns aspectes, en general, eh?, de ciutat, ens sembla que 
no s’han evolucionat.  En d’altres s’ha evolucionat tard i fins i tot s’ha 
evolucionat malament i fins i tot hi han aspectes, segurament els menys, però 
s’ha evolucionat a millor, i això no ens en estarem de reconèixer-ho i també ho 
direm.  Aspectes bàsics que els ciutadans reivindiquen de les administracions i 
que l’alcalde s’hi ha referit en una part àmplia de la seva intervenció. Educació i 
salut: s’ha millorat efectivament l’oferta de places de llars d’infants públiques 
amb l’Escateret, gràcies també a una major voluntat de cooperació d’aquest 
ajuntament amb el govern de la Generalitat, cosa que no succeïa abans, també 
és cert.  Però la demanda continua superant l’oferta i, per tant, s’ha de 
continuar treballant en aquest sentit i els hi anuncio que, des del nostre punt de 
vista, creiem que no estaria de més plantejar-se col·laboracions amb entitats 
públiques i privades per tal d’intentar millorar l’oferta que en aquest moment hi 
ha a la nostra ciutat.  Les necessitats en infantil i en primària es van cobrint a 
tanques i a barranques, i quan parlo de les barranques no em refereixo als 
barracots, que també doncs fan la seva funció, tot i que no ens agraden, no?, 
sinó a les dificultats de disposar de les noves instal·lacions.  I estem vivint 
aquest any les dificultats perquè el CEIP Volerany acabi les seves 
instal·lacions a temps.  Bueno, a temps ja no acaba, és a dir, ja no podran 
començar el curs al mes de setembre, no han pogut començar el curs al mes 
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de setembre a les noves instal·lacions, esperem que ho puguin fer al mes de 
gener.  Però també ens ha donat una mica la impresió de que aquí ens hi hem 
arrepenjat, que no hi hem estat a sobre de forma suficientment important com 
per garantir que aquests nens i nenes poguessin començar el curs amb les 
condicions que ho haurien d’haver fet.  Forma part de la resignació que els hi 
esmentava.  En secundària, és que vostès també fa tres anys ja ens parlaven 
de l’IES de Baix a Mar, de l’IES que té que anar a la Sínia de les Vaques, però 
clar, el govern amic els hi diu: escolti’m, mira, arregla’t-ho tu, que jo ara no puc.  
I el govern municipal, amb bon criteri, amb un bon criteri, però al tanto, eh?, no 
ens hi acostumem a això, diu: escolti’m, ja avançarem nosaltres els diners.  
Resignació.  Més resignació davant de la inactivitat, davant de la inactivitat del 
govern de la Generalitat, sobretot, sobretot quan la comarca del Garraf és la 
comarca que rep menys inversions de tota Catalunya per part del govern de la 
Generalitat.   
 
Permetin que valori positivament l’obtenció del nivell de conservatori per part 
de l’Escola de Música i, per tant, que faciliti... feliciti a les persones que han fet 
possible que això sigui així.  Però una situació... un altre cas, ara en l’àmbit de 
la salut, una situació similar al de l’IES de la Sínia de les Vaques és el CAP de 
l’Eixample de Mar, que bueno, no sabem si la Conselleria o el Departament de 
Salut està disposat a posar-lo en funcionament a finals d’any.  No són 
aquestes les notícies que fa una setmana ens arribaven.  Ara sembla que sí.  
Tant de bo sigui així, no?, però també ha estat... ha hagut d’estar finançat 
mitjançant fórmules de l’Ajuntament, perquè el Departament de Salut no estava 
per la... per la feina, no?  No ho considerem com un retret, però efectivament 
ho ha dit també la senyora Lloveras, l’aturada de la Plataforma dels Serveis per 
la Dependència, i som coneixedors de la problemàtica que ha passat, però 
també aquest és un atzucac d’aquells que, doncs escolti’m, no volem deixar 
d’esmentar.  
 
Senyor alcalde, l’any 2006 ens parlava, avui no ho ha fet, però l’any 2006 ens 
parlava de la deficient xarxa sanitària de la nostra comarca.  Jo el que 
esperava és que avui ens expliqués, en aquests tres anys, en què ha millorat 
aquesta xarxa sanitària de la comarca, però que ho notin els ciutadans.  És a 
dir, els ciutadans, quina millora han notat en aquests tres anys de la xarxa 
sanitària?  Equipaments que no s’acaben mai, ja s’han esmentat; d’altres que 
ni comencen: pavelló Isaac Gàlvez, s’ha comentat que no ha començat ni res, 
no hi ha res, el pavelló de l’Arjau, s’ha esmentat, el Teatre Principal, la casa 
Papiol, l’ampliació d’aquest mateix Ajuntament.  Són obres d’aquelles... 
Neàpolis sí que va acabar a temps, però aquestes altres obres, doncs, no hi va 
haver l’empeny necessari perquè acabin de tirar endavant.  Ja no cal ni que 
esmentem de l’adequació de la Masia Nova.  També en aquest sentit hem de 
viure una certa resignació i els ciutadans viuen una certa resignació d’aquesta 
situació, i això a nosaltres no ens agrada i no ho volem.  
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En quant a la mobilitat per a la nostra ciutat, tant de vianants com de vehicles, i 
entenem que estem... 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez, fa un quart. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Acabo immediatament i reprendré en el segon torn, però permeti’m que acabi 
el tema de la mobilitat que acabo d’encetar.  Entenem que estem en un 
moment complicat per la realització d’obres del Pla E a la nostra ciutat, però si 
hi ha una voluntat de limitar el trànsit al Nucli Antic, el que no és de rebut és 
que, ni que sigui de forma excepcional, el que es faci és promocionar el trànsit 
precisament que travessa el Nucli Antic. 
 
Ens preocupen també les grans infraestructures de mobilitat.   L’eixamplament 
de la ronda Ibèrica que s’ha fet recentment era necessària, però ja ho era fa 
molts anys, com ara ho continua sent l’eixamplament i l’allargament d’aquest 
eixamplament, com a mínim fins a Zamenhof.  Millorar la connexió d’aquest 
nus amb l’enllaç amb la variant i amb l’autopista, o la comunicació de doctor 
Zamenhof, al nostre entendre que és necessària, amb el barri de Ribes Roges, 
que ha quedat escanyat per una operació arquitectònica que s’ha fet al passeig 
del Carme, que sembla més aviat feta per dissuadir en els ciutadans d’acostar-
se en aquesta zona de la ciutat, que no pas per una altra cosa.   
 
I tot això es resumeix -i acabo... deixaré la meva intervenció aquí- en la 
necessitat de pensar la mobilitat de la nostra ciutat des d’una forma global i en 
la necessitat d’un Pla de mobilitat que ens indiqui quines tenen que ser les 
nostres prioritats, quines tenen que ser les prioritats d’infraestructures i quines 
tenen que ser altres segurament petites prioritats.  Em deia un ciutadà: quan 
arribes a Vilanova et trobes una senyalització de que hi han moltes obres, la 
qual cosa s’agraeix, de que aparquis a les afores de la ciutat, la qual cosa 
s’agraeix, que a més a més hi hagin places d’aparcament i que els comerços 
estan oberts i que en cinc minuts ets al centre.  Diu: magnífic!, vaig deixar el 
cotxe i la meva sorpresa va ser que no sabia com arribar al centre, perquè no 
està senyalitzat.  És a dir, senyalitzem tota una sèrie de coses, però després a 
vegades ens oblidem d’allò que és essencial.   
 
Senyor alcalde, deixaré la meva intervenció aquí, amb la intenció de reprendre-
la en el segon torn.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Moltes gràcies.  Inici de tardor, inici de curs, els inicis sempre ens porten a fer 
reflexions.  I creiem que és un bon moment per debatre i analitzar què passa 
en el nostre entorn més proper, que és Vilanova, què fem nosaltres com a 
Ajuntament amb relació als problemes que es detecten i amb relació als 
projectes que estan en marxa.  En aquest sentit, la primera intervenció del... 
d’Iniciativa, es centrarà en què fem i com ho fem.  Un què i un com que 
constitueixen la nostra aportació a una ciutat que busca l’harmonia enmig del 
fort sotrac de la crisi econòmica.  Fem balanç.  I el primer que volem dir, amb 
tota la humilitat, i permeti’m, amb tota la humilitat del món i subjectes, com no 
podria ser d’una altra manera, a la crítica raonada, és que estem complint el 
nostre compromís amb la ciutat, estem complint el nostre programa electoral, 
el pacte de govern i el pla de mandat. 
 
Des d’Iniciativa, i aquí remarquem, tenim el compromís de treballar la ciutat 
consolidada, donant-li major protagonisme enfront als nous sectors de 
creixement de la ciutat.  I ho hem demostrat, primer, amb el tractament 
urbanístic que s’ha donat a la Vilanova vella, redacció i gestió del Pla de 
Millora.  Ha estat una experiència en tots el seus àmbits, que ha permès 
afrontar i proposar el mateix model de treball a altres parts de la ciutat, que 
creiem que encara tenien assignatures o tenen assignatures pendents.  Hem 
afrontat d’una manera decidida una part de la Vilanova antiga, que demanava 
a crits una solució respectuosa amb la seva història que és la zona de Cap de 
Creu.  I estem treballant també en el barri de Mar, iniciant el Pla de Millora que 
ha de ser el full de ruta de les actuacions que cal afrontar en aquesta part de la 
ciutat amb l’objectiu d’obtenir propostes a curt, a mig i a llarg termini, però 
sempre des d’una idea de conjunt de ciutat.  Estem tractant l’espai públic i el 
paisatge urbà planificadament, donant-li contingut i valor i amb un objectiu clar: 
guanyar-lo per a les persones.  Vàrem començar a la Geltrú i continuem amb 
tot el procés d’urbanització dels itineraris, dels carrers del nostre Nucli Antic.  
Aquesta planificació i aquesta intencionalitat també la podem veure 
materialitzada en totes les intervencions del centre de la ciutat, el primer 
eixample de Vilanova, a la ciutat del segle XIX, i en els eixos vertebradors de la 
nostra ciutat, com són la rambla de la Pau o el propi carrer Manel de 
Cabanyes.  Estem, doncs, preparant l’escenari per tenir un centre de ciutat 
gran, més gran, pensat per a les persones.  Un centre preparat per la seva 
pacificació, on el vehicle privat ha de deixar de tenir el protagonisme i, senyors, 
un centre preparat per a l’activitat econòmica. I també cal esmentar el 
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document que garantirà la protecció del nostre patrimoni arquitectònic, històric, 
natural i paisatgístic: el nou Pla de Catàleg.   
 
Avui Vilanova compta amb una política d’habitatge i amb una realitat de gestió 
que no teníem abans de començar el mandat.  Estem abordant competències 
d’altres administracions amb la voluntat de gestionar-les des de la proximitat, a 
través de l’oficina local d’habitatge que, com per exemple fa, és la mediació del 
lloguer social, la gestió del parc públic d’habitatges de la Generalitat i la gestió 
de la tramitació d’ajuts per lloguer, per a la rehabilitació.  I aquesta era una 
necessitat que la ciutadania també valorava com a urgent i prioritària, i que 
també estava en el rànquing de les enquestes de demandes.  Tenim una 
política decidida de la gestió del parc públic d’habitatges, de creació 
d’habitatges de promoció municipal, així com una política decidida de 
rehabilitació a una part de la ciutat i que cal impulsar a la resta de barris.  I 
acabarem aquest mandat amb el Pla Local d’Habitatge, document que 
contindrà els compromisos d’un govern d’esquerres en les polítiques 
d’habitatge dels propers anys.   
 
Volíem i ens comprometíem a que Vilanova fos pionera en la lluita contra el 
canvi climàtic, i avui podem dir que tenim una política i un treball avançat.  
Foment de l’educació ambiental: una acció per a nosaltres estratègica de 
resultats de curt i llarg termini, com a base per al canvi de concepció del 
consumisme a la sostenibilitat.  Avui els nostres nens, les nostres nenes, els 
nostres joves coneixen, es comprometen i treballen als seus centres educatius 
en els valors i les pràctiques sostenibles, a través de l’Agenda 21 Escolar.  
Enguany molts d’ells aconseguiran el distintiu d’escoles verdes.  Permeteu-me 
aprofitar i felicitar aquest treball, de la mateixa manera que el que s’ha iniciat 
als centres cívics, perquè siguin més sostenibles en la seva gestió i la seva 
acció.  Estem treballant per reduir les emissions de CO2 i estalviar energia, 
amb una iniciativa pionera a Catalunya i a l’Estat.  Hem instal·lat cobertes 
solars en els edificis municipals, concretament a l’Escateret, al Sant Jordi i a 
les naus de lloguer industrials de PIVSAM.  A més, la ciutadania ha pogut 
participar fent contribucions econòmiques en la inversió, que ha suposat un 
10% d’aquesta.  Ens hem compromès a reduir les emissions amb l’adhesió al 
Pacte d’Alcaldes impulsat per la Unió Europea, tot elaborant el PAES, Pla 
d’Acció de l’Energia Sostenible, una eina, un full de ruta, que ha de ser realista, 
que és realista, que és concret, que farà que al 2020 la nostra ciutat hagi 
rebaixat les seves emissions en un 20%.  Promovent i liderant des del Consorci 
els Colls-Miralpeix –Vilanova i la Geltrú té la presidència-, la gestió integrada 
de la nostra zona costanera, amb la realització de l’anella i consolidació de 
l’anella verda comarcal i amb un espai per a la reflexió ambiental del territori.  
En aquest sentit, les realitzacions que actualment té en marxa el Consorci són 
la creació de la xarxa comarcal de camins pedalables, unes vies ciclistes que 
han d’unir els nostres municipis pel litoral.   
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Hem avançat en experiències de consulta i de debat ciutadà per a fomentar la 
participació i aproximar més els projectes que entenem claus per a la 
transformació de la ciutat.  Així, el treball que des del Consell Assessor del 
Nucli Antic s’ha anat fent, amb el seguiment del Pla de Millora Urbana del Nucli 
Antic, amb el seguiment del PINA i amb el seguiment del Pla de Catàleg.  La 
posada en marxa del Consell de Baix a Mar per al seguiment concretament del 
Pla de Millora de Mar, i els tallers d’idees per a l’Eixample Nord.   
 
Hem treballat per animar l’activitat i la creació de vida associativa i de barri, a 
partir dels centres cívics, espais per a la relació i els serveis, espais per a la 
cohesió social.  La ciutat és solidària, inclús en moments de crisi.  I treballa, 
junt amb les seves entitats de cooperació, per fer possible que comunitats, 
pobles i ciutats en vies de desenvolupament també tinguin futur.  Hem refusat, 
en aquest sentit, el vincle amb aquestes entitats, i estem fent possible que els 
joves visquin i es formin en els valors de la solidaritat i en l’experiència de 
cooperar.  Un exemple d’això ha estat el projecte El Sàhara també juga.   
 
I volem remarcar: i com ho hem fet?  Entre les diferents possibilitats que 
ofereix el fet de dedicar-se a la política municipal, la nostra opció ha estat la de 
treballar a fons per a la ciutat, desenvolupant projectes, proposant des de la 
independència de criteris vies de solució de problemes, prenent-se la nostra 
funció pública èticament i amb creativitat.  Es pot funcionar a vegades a cops 
d’enquesta d’opinió exclusivament, es pot funcionar dient sempre que sí a tot i 
a tothom, es pot funcionar obsessionat bàsicament per deixar petjada, es pot 
funcionar bàsicament instal·lats en la crítica als altres, o atrinxerat en les 
pròpies posicions ideològiques, o es pot funcionar a mig gas.  Reiterem avui i 
aquí el nostre compromís ètic amb les nostres actuacions.  Avui, que sembla 
que tothom s’apunti a tot, que ha començat una nova competició a veure qui és 
més el que sigui, que ningú esperi de nosaltres una resposta fàcil als 
problemes complexos, ni volem utilitzar demagògicament les il·lusions que la 
societat genera, ni volem dir que sí a tot, ni volem obstaculitzar cap moviment 
en positiu.  La nostra forma d’actuar parteix, consisteix en no escatimar 
esforços en el treball diari i en mantenir sempre la independència de criteri com 
a representants legítims de la societat vilanovina.  Per exemple, quan s’actua 
amb independència de criteris es pot veure la teva posició confrontada amb els 
teus propis companys de partit que estan a la Generalitat.  És el cas, per 
exemple, de la problemàtica del barri del Tacó de CEMEX, on nosaltres vàrem 
prioritzar per sobre de tot l’interès del veïnat i el de la ciutat.  Quan s’actua amb 
independència de criteris, amb equitat i èticament, et pots trobar enfrontada 
amb molta gent, que et mira amb odi a la cara, que t’insulta, que et difama, que 
et persegueix pels carrers.  O en canvi, quan actues amb independència de 
criteris, amb creativitat, cercant estrictament la solució d’un problema que fa 
anys que està enquistat, et pots trobar, de vegades, amb la necessitat també 
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de rectificar opinions anteriors i liderar la sortida inclús al mateix problema.  
Podem parlar, per exemple, en aquest sentit, del cas del Cap de Creu o de la 
recent reobertura del cinema Bosc.  Quan s’actua amb creativitat, sense cercar 
el rèdit polític, et pots fondre en el projecte i cercar totes aquelles potencialitats 
per abocar-les a la ciutat i et trobes que pots sortir dels cànons clàssics, per 
exemple, pel que fa a la inversió pública, basats a vegades exclusivament en el 
totxo.  Aquesta ha estat... 
 
ALCALDE 
 
Jo demanaria una mica de respecte, eh?, perquè ja fa estona que veig unes 
quantes... comentaris sobre la intervenció que m’agradaria que no es 
produïssin, com no s’han produït en cap de les intervencions. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, senyor alcalde, puc continuar?  Aquesta ha estat, dic, la nostra experiència 
en el projecte d’intervenció en el Nucli Antic, un projecte que produeix cohesió 
social, que ajuda a les famílies, a la gent gran, als immigrants, a les dones, als 
joves.  Una experiència que volem i creiem que s’ha de repetir en altres barris, 
com és, per exemple, el barri de Mar.  Com també s’ha fet en altres terrenys, 
com el de la participació amb la creació dels Consells Assessors del Nucli Antic 
i del barri de Mar, o amb la reeixida experiència del taller d’idees sobre 
l’Eixample Nord.   
 
Ara bé, res de tot això podem fer-ho sols, ni ho volem fer sols.  Tirem endavant 
gràcies a que la nostra formació, gràcies a la força, perdó, i possibilitats que 
dóna aquest govern d’esquerres.  Un govern d’esquerres que viu el seu tercer 
mandat.  Entre nosaltres han passat moltes coses, també alguns problemes 
interns: nous protagonismes, nous (), però hi ha una cosa en comú, i aquesta 
cosa són els valors compartits.  Quan es prové, com és el cas d’Iniciativa, de 
les lluites de l’esquerra emancipadora de milers d’homes i homes que han 
cregut al llarg de la història en la transformació i en el canvi social, resulta 
emocionant compartit, amb aquest Ple i amb el govern, doncs que avui la ciutat 
té una oferta educativa àmplia i diversa i que supera –continuem dient-, supera 
la demanda existent, o compartir i emocionar-se perquè la xarxa d’atenció de 
serveis d’atenció social cobreix i arriba al conjunt de la ciutat amb ple 
rendiment i eficàcia.  O compartir i emocionar-se perquè la prestació sanitària 
donarà un gir decisivament important amb l’obertura del tercer CAP de Mar i 
amb la, evidentment, la plataforma de serveis.  I, sens dubte, aquesta millorarà 
i resultarà espectacular si per fi aconseguim el nou hospital comarcal a 
Vilanova.  O com des de l’IMET no tan sols s’aborda la formació encaminada al 
món del treball, sinó que cobrim mancances de les administracions superiors i 
destinem molts esforços a l’atenció de les persones aturades i amb risc social.  
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I com estem posant i es posa en funcionament l’oficina municipal d’habitatge i 
es consolida una política i una gestió.   
 
Del que hem dit fins ara es poden deduir moltes coses, però sens dubte n’hi ha 
una que en aquest apartat de la nostra explicació hi volem posar èmfasi.  
Darrera de tot això, companys i companyes, hi ha unes persones dedicades i 
uns valors.  I aquests són uns valors d’esquerres que treballem perquè el sentit 
de la igualtat, de la justícia i de l’equitat guanyin pes a la nostra societat.  Diem 
tot això perquè no és veritat que la política municipal sigui neutra.  El que fem a 
l’Ajuntament, dia a dia, està inspirat en aquests valors i és... un moment... i 
això es nota tant en l’explicació de les preocupacions de cada grup com en les 
ganes de dedicació a la cosa pública.  En aquest marc ideològic que hem 
entrat, ens agradaria llançar un missatge breu: el govern d’esquerres necessita 
plantejar-se nous reptes, però també plantejar el seu creixement, obert a noves 
tendències, perquè hi puguem ser-hi més i perquè hi puguem ser tots. 
 
I fins aquí la meva primera intervenció, i en tot cas en la segona part de la 
intervenció faré una reflexió sobre allò que queda de realitzar i on hem de fer 
doncs encara més esforç. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde. 
 
ALCALDE 
 
No, no, ho farà com a grup d’Iniciativa, que crec que té dret a resposta.  Senyor 
Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Com a Esquerra Republicana.  Bé, vagi per endavant que sembla ser que avui 
fa cent cinquanta anys que va néixer el senyor Francesc Macià aquí a Vilanova 
i la Geltrú, pel que sembla ser, avui 21 de setembre, i ha donat la casualitat 
que es fa aquest Ple de debat d’estat de la ciutat i, per tant, doncs mira, ha 
caigut, després del coneixement que hem tingut per fonts de persones que han 
cercat en arxius i documents de la nostra vila. 
 
Bé, com a Esquerra Republicana la nostra voluntat de continuar treballant per 
un projecte que ha estat i que continua sent positiu per a Vilanova i Geltrú, i és 
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que va iniciar-se ja fa doncs deu anys. És una d’aquestes raons pel pacte que 
ha portat Esquerra Republicana a ser present en el govern de la ciutat: 
contribuir a la necessària estabilitat que necessita quansevol govern, si és que 
es vol ser realment útil, realment efectiu, n’ha estat una altra.  Perquè davant el 
moment de nous reptes socials i econòmics en què ens trobem immersos la 
ciutat ha avançat, s’ha mogut, ho ha fet des d’una orientació catalanista i de 
progrés.  Des de la suma de les diferents visions i sensibilitats que possibiliten 
el pacte i sobretot ho ha fet des del convenciment que calia comptar i treballar 
amb la ciutadania i només per la ciutadania. 
 
La complicitat amb el govern nacional ha estat i és un altre factor clau en 
aquest pacte.  Hi ha un projecte social i nacional que és compartit amb el local, 
i això ha facilitat l’avenç de molts projectes posats en marxa conjuntament amb 
el govern de la Generalitat.  Escoles, CAP de Baix-a-mar, la Plataforma de 
serveis, etc., etc., no?  El manteniment d’un pacte d’esquerres ha estat positiu 
per als interessos de la ciutat.  Tot i així, des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya observem que algunes de les fórmules de debat i de presa de 
decisions del govern s’haurien de revisar.  És a dir, el dia a dia ens ha fet 
deixar en un segon terme alguna vegada el necessari debat per arribar al 
consens i a la presa de decisions de forma col·legiada a través del també 
necessari diàleg.  
 
Per altra banda, el compromís establert amb la ciutadania a partir del full de 
ruta traçat pel govern, el Pla de Mandat, ha demostrat ser una fórmula vàlida i 
eficaç a l’hora de contrastar les accions i els compromisos del govern.  Les 
trobades amb la ciutadania a través d’entitats i agents socials per revisar el 
ritme i l’avenç del Pla de Mandat va ser una bona fórmula innovadora i oberta, 
per passar comptes amb la ciutadania en el seu moment ja fa deu anys.  
Potser cal que ara ens plantegem si no ha arribat l’hora d’avançar també en 
aquest model i cercar noves formes més àgils de relació entre l’administració i 
la ciutadania.  Per a nosaltres la participació de la ciutadania a la vida política 
municipal ha estat sempre un compromís bàsic, és una manera de treballar i 
d’entendre la responsabilitat de govern i pensem que potser ha arribat també a 
aprofundir en el sistema de consultes puntuals més enllà dels processos 
participatius.   
 
En tot cas, en iniciar la legislatura i formalitzar l’acord de govern, aquest equip 
va fixar uns punts, uns objectius bàsics que hauria de recollir el Pla de Mandat: 
la cohesió social.  Aquesta ha estat una de les prioritats que s’ha marcat 
aquest equip de govern.  Vilanova i la Geltrú ha experimentat un creixement 
considerable en poc temps i els canvis socials i econòmics generals que es 
donen al món arriben també a la nostra ciutat.  Per tant, és important que 
siguem capaços de mantenir una ciutat socialment avançada, amb uns serveis 
de qualitat que arribin a tothom i amb un teixit social ric, actiu i també implicat 
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en la vida de la ciutat.  Estem convençuts que en aquest aspecte anem pel bon 
camí i que la fórmula que el govern ha adoptat per treballar la cohesió social és 
la bona.  Es tracta de treballar pel foment de la identitat i del patrimoni cultural i 
lingüístic de la ciutat i del país, com a principal element per la integració i la 
cohesió social.  Bon exemple d’aquesta feina són les accions que s’han dut a 
terme des de les regidories de Política Lingüística i Serveis Socials en el marc 
del Pla per la Convivència, a partir de la creació de la xarxa de formació de la 
llengua, en què hi han implicades diverses entitats de la ciutat.  S’han dut a 
terme campanyes i algun programa pilot força interessant.  En què aquests ha 
implicat molts ciutadans d’origen estranger que han pogut entrar en contacte 
amb la nostra llengua, amb la nostra cultura i també a implicar-se en el teixit 
associatiu de la ciutat.  I això ha estat gràcies al suport de l’administració, però 
també sobretot gràcies a l’interès de les entitats implicades en difondre la 
llengua i la cultura pròpies, i també en aquest cas en desenvolupar una acció 
social.   
 
El resultat és enormement enriquidor i potser caldria que el propi govern s’ho 
cregués més i fóssim també capaços d’apostar amb més força encara per 
aquesta mena d’accions i dedicar-hi més recursos i més atenció.  Els serveis 
socials són uns dels exemples més clars de la bona relació a la ciutat amb el 
govern de la ciutat.  Fa ben poc vam rebre la visita del delegat territorial de la 
Conselleria d’Acció Social i Ciutadania per formalitzar la signatura dels 
contractes programa amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  La signatura 
d’aquest conveni representa una injecció de prop d’un milió d’euros, destinats 
al reforç dels serveis socials bàsics a la nostra ciutat, convertint en una realitat, 
esperem que ben propera, una necessitat tan evident com és una residència 
per a la dependència a la ciutat, i també fer possible que el projecte creixés fins 
a convertir-se en aquesta Plataforma de Serveis.  No hagués estat possible 
aquesta... aquest fet sense la complicitat del govern nacional i, molt 
concretament, de dues conselleries, de dues conselleres que en el seu dia han 
estat al capdavant d’aquesta Conselleria.   
 
És curiós, per això, que en aquest mateix Ple, la setmana passada, se’ns 
acusés de parlar de temes esotèrics quan parlem de temes relacionats amb el 
país i que diuen que no interessen a la gent, perquè som, clar, som un partit 
independentista, quan entre altres coses aquest partit independentista està 
dirigint les polítiques socials d’aquest país.  I ho fa colze a colze amb els 
ajuntaments com el nostre, que se n’ha beneficiat no només pel que fa als 
serveis socials, sinó també en el necessari creixement també dels serveis 
educatius d’aquesta ciutat.  És a dir, un partit independentista que, en aquest 
cas, fa propostes agosarades o esotèriques per a algú, també està governant 
aquest país i, per tant, doncs també ha estat responsable de que hagin fet 
escoles com el Sant Jordi, la Baldufa, Ítaca, llar d’infants de l’Escateret, CEIP 
Volerany, CEIP Vilanova IV, l’institut de Baix-a-Mar.  
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Per tant, estem convençuts que l’equip de govern ha trobat un bon aliat en el 
govern nacional a l’hora de portar a terme una altra de les grans prioritats.  
Aquesta és una tasca que inicia el govern tripartit ja fa deu anys i que hem anat 
consolidant amb èxit però que necessàriament cal continuar per dotar Vilanova 
i Geltrú de les escoles, els serveis socials i els sanitaris que la ciutat necessita 
si volem continuar mantenint la qualitat de vida i la cohesió social.  En aquest 
sentit, la gran demanda històrica de la ciutat és aquest nou hospital, un objectiu 
que ha topat històricament amb grans esculls, sembla ser que hem pogut 
avançar, però que caldrà que hi fiquem molts més esforços perquè sinó 
difícilment no poguéssim veure aquest hospital a la nostra ciutat.  Però n’estem 
convençuts que amb el treball que fem des del govern local i des del govern 
nacional, abans de que finalitzi aquest mandat, tindrem una resposta 
satisfactòria per a la instal·lació d’aquest hospital aquí a Vilanova i Geltrú, que 
tingui aquesta resposta comarcal.  
 
Hem parlat de les persones i de les polítiques de les persones, però una altra 
de les prioritats d’aquest govern ha estat en aquest cas endreçar la ciutat, 
l’espai públic, entès, en una ciutat com la nostra, com l’espai col·lectiu on 
passen moltes coses.  Un espai que té un ús intensiu, que és escenari i 
testimoni del ritme i del pols de la ciutat.  Per tant, té un paper important i 
volem que sigui un escenari amable, còmode i que ens puguem sentir ben 
propi.  S’han fet esforços considerables en la jardineria i el seu manteniment, 
vam començar també el mandat amb un ambiciós pla per pacificar el trànsit al 
centre i arranjar voreres malmeses durant massa temps, no?  És evident que el 
fons estatal ha estat de gran ajut en aquest sentit i ha permès avançar molta 
feina que, d’altra manera hagués estat molt dificultosa de portar a terme en la 
seva totalitat, però aquí és on està des del nostre punt de vista la trampa del 
FEIL.  Darrera aquesta solució puntual a un problema urgent s’hi amaga el 
problema endèmic del finançament local.  Nosaltres no compartim la fórmula 
de l’anomenat Pla Zapatero perquè, a banda que tapa un forat a curt termini 
d’un problema que, malauradament, s’arrossegarà en un termini molt més llarg, 
posa de manifest la dificultat, la dificultat dels ajuntaments de finançar 
projectes propis.  El govern estatal hauria de posar aquests diners a disposició 
dels ajuntaments i del govern nacional perquè els gestionin.  Cal un nou 
sistema de finançament local i un nou sistema de finançament nacional més 
just i més eficaç. 
 
Més enllà de l’espai públic, però, hi ha el territori que ocupem i també les seves 
dimensions i el seu ordenament.  La gestió responsable del territori planificada 
i delimitada ha de respondre a criteris de sostenibilitat i de preservació de 
valors paisatgístics, històrics i patrimonials, i també de qualitat de vida.  En 
aquest sentit, ens refermem en aquella concepció de ciutat que avança de 
llevant cap a ponent a partir de les zones de desenvolupament planejades 
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habitualment: Sant Jordi, Llimonet i Eixample Nord, sense executar cap altra 
zona.  Per a Esquerra Republicana, un dels punts que ens ha mantingut més 
alerta en el govern ha estat precisament aquest creixement controlat i ordenat 
de la ciutat.  Que això fos realment així.  Per això vàrem plantejar el nostre 
rebuig total a la proposta de l’ARE que ens va fer arribar la Generalitat en el 
seu moment i estem convençuts, amb tota seguretat, que en el projecte de 
l’Eixample Nord no es contemplarà.  En aquest sentit, serem especialment 
vigilants amb el desenvolupament d’un Pla Metropolità que d’entrada no ens 
agrada, perquè no contempla la realitat del territori, no respecta l’autonomia 
municipal a l’hora de dissenyar com ha de créixer la nostra ciutat i a més a més 
tenim la impresió que ha estat pensat i redactat des d’un punt de vista 
metropolità, estrictament barceloní, i que per ara el Departament de Política 
Territorial no ha comptat amb el punt de vista i l’opinió dels ajuntaments 
afectats.  Nosaltres apostem, en aquest cas, per fer-nos escoltar de la mateixa 
manera que ho hem fet en el tema de l’ARE.  Esquerra ja ha estat i continuarà 
estant molt amatent amb les propostes de planificació sobre el nostre territori.  
Aquest govern està especialment satisfet de la solució que van donar al 
conflicte de la Platja Llarga, la Millera i el Mas de l’Escarré, i ara no cedirem en 
la catalogació d’aquest espai com a PEIN, per molts plans territorials o traçats 
del tren orbital que ens puguin arribar.   
 
Cal tenir un concepte clar del territori que creiem que el tenim,  de quina és la 
seva situació i de com el volem.  I des del govern de la ciutat cal defensar-lo.  
Aquí també hi hem de posar en joc la bona entesa i la complicitat amb el 
govern nacional.  Ens cal preservar el territori com a riquesa patrimonial, però 
també hem de ser capaços de gestionar-lo com a espai per intercanvi 
econòmic.  En aquest sentit, pensem que hem estat capaços de consolidar el 
sòl industrial però ens hem quedat una mica a mig camí.  Ens hem... hem 
assentat totes les bases, però no cal dir que la situació econòmica general no 
acompanya.   
 
La situació que estem travessant ha fet variar les prioritats; la gravetat de la 
crisi que patim ha obligat a reconvertir recursos que estaven destinats a una 
feina i uns projectes amb resultats a llarg termini, en respostes ràpides a 
problemes urgents: l’atur, l’agreujament de la situació de moltes empreses 
locals, etc.  De tota manera, això no ens pot servir com a excusa per baixar la 
guàrdia, cal seguir treballant per al futur perquè quan passi aquest mal moment 
la ciutat estigui preparada i també estigui ben posicionada.  El territori també és 
la pròpia ciutat, el paisatge urbà, la preservació dels nuclis antics com a valor 
patrimonial, però també perquè tinguin una qualitat de vida similar a les altres 
zones de la ciutat.  És una feina que el govern de la ciutat està tirant endavant 
amb èxit.  En aquest sentit, potser també caldria aprofundir una major celeritat 
en aquesta elaboració que ja està... el Pla de Catàleg s’està elaborant.  Que 
també aquest pla ens ha de servir per revisar i també ampliar els edificis i els 
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espais urbans que cal preservar.  La resolució de la zona de Cap de Creu, 
després d’anys d’incerteses, ha estat una de les decisions importants de les 
que portem de mandat.  Ens preocupa més la revisió del Pla General de la 
ciutat, perquè a aquestes alçades de la legislatura no sembla que siguem a 
temps d’abordar aquesta qüestió.   
 
Si seguim parlant de la ciutat i el seu patrimoni, un dels nostres objectius era 
l’impuls de les polítiques de conservació, promoció i difusió del patrimoni de la 
ciutat, així com la posada en marxa de nous equipaments.  Des d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a vegades tenim la sensació que, com a propi 
govern, com a pròpia ciutat, falta que ens ho creguem més, que creguem més 
en les possibilitats d’aquesta ciutat, en la seva riquesa i sobretot amb les seves 
possibilitats de projecció.  Tot i que hem donat un impuls a la recuperació de la 
memòria històrica, i que en matèria d’equipaments tindrem un nou auditori i 
també disposarem d’aquest nou Teatre Principal, remodelat, rehabilitat, tal com 
havia estat aquest teatre a la nostra ciutat.  
 
Ens han quedat també alguns projectes pel camí, que hem d’acabar de decidir 
en aquests dos anys que ens queden de legislatura: la Casa de la Festa, 
l’espai del Far, la Torre d’Enveja, etc., etc.  A nivell de promoció de ciutat hem 
iniciat un treball estretament lligat amb la identitat del territori de la ciutat, basat 
en la gastronomia, en l’impuls del turisme gastronòmic.  Volem propiciar la 
descoberta del territori mitjançant experiències que giren a l’entorn del triangle 
producte-territori-cuina.  La cuina és un senyal d’identitat, forma part del 
patrimoni de la cultura d’un territori i, amb el temps, ha esdevingut també una 
potent eina de dinamització turística.  La nostra ciutat, i el Garraf, té una 
situació geogràfica privilegiada i un clima que ens permet obtenir el millor de la 
terra i del mar, i nosaltres apostarem per aquest punt fort.  La cuina i la 
gastronomia lligades als productes del territori i de temporada, quant a les 
característiques del calendari festiu dels productes i dels fluxos turístics, es 
tracta de configurar aquest conjunt d’accions orquestrades entre administració i 
els propis sectors implicats, que donin vida a dos cicles: l’estiu i l’hivern.   
 
Pel que fa als nous equipaments se’ns obre, a més a més, la possibilitat de 
dotar la ciutat d’un equipament per al jovent que atengui les necessitats 
d’aquest col·lectiu.  No només en l’aspecte lúdic, sinó també entre d’altres com 
la formació, l’assessorament, el suport a la creació, l’emprenedoria, amb 
espais de trobada per a col·lectius, per a entitats.  Si abans parlava de les 
polítiques per a les persones, he de dir, hem de dir que des d’Esquerra estem 
especialment satisfets pel treball engegat des de la Regidoria de Joventut, des 
d’on hem estat capaços de traçar una política municipal per al jovent, basada 
en el diàleg, i també estem donant resposta a les demandes i a les necessitats 
d’un col·lectiu de més de 10.000 ciutadans i ciutadanes de Vilanova.  L’Oficina 
Jove ha atès des de la seva obertura més de 4000 persones en les diverses 
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assessories que ofereix.  Neix també aquest nou butlletí que s’ha editat, que 
està arribant a més de 600 subscriptors.  A banda d’això, s’ha elaborat un Pla 
Local de Joventut, un treball que s’ha fet de manera participada, amb els propis 
actors i que també és aquest full de ruta que ens permet aproximar-nos a la 
realitat del jovent de la ciutat i que ens diu quines són les seves necessitats i 
les expectatives que això comporta. 
 
Com no pot ser d’altra manera, l’aposta per les noves tecnologies també ha 
estat una prioritat per a aquest govern, també per a Esquerra.  Hi hem estat 
treballant des del primer pacte del govern del 1999 fins a l’actualitat.  Apropar 
la ciutadania a les tecnologies d’informació i comunicació i fer l’administració 
més propera, aprofitant al màxim les possibilitats dels nous formats.  No és un 
procés fàcil, però es va complint.  Pel que fa a Neàpolis, haig de dir que no és 
únicament un edifici contenidor de diversos projectes relacionats amb les 
noves tecnologies i la recerca, sinó que també és l’organisme dinamitzador de 
moltes iniciatives, com la programació de nous formats formatius, com és en el 
cas de la titulació Animació i Entorns Virtuals, que ja és una realitat i que s’està 
impartint a l’Escola d’Art municipal.  Però també podríem parlar dels postgraus 
relacionats amb les xarxes òptiques, o els nous sistemes audiovisuals: televisió 
per Internet, o televisió d’alta definició.  És també la seu de Canal Blau 
Televisió i Canal Blau Ràdio, la seu del Consorci de TDT per al Garraf, que 
voldria recordar que aquest govern va fer una aposta decidida i hem estat la 
primera comarca en fer aquest consorci  -ja acabo, senyor alcalde-.  Pel que fa 
també a la recerca i la innovació Neàpolis és un dels principals integrants de la 
xarxa catalana dels Living Labs, es tracta el nom del Living Lab, vol dir que es 
tracta de laboratoris urbans on la innovació parteix de les aportacions dels 
propis usuaris, a banda de les universitats, centres de recerca i 
administracions.  En concret, els Living Labs de Neàpolis estan centrats en tres 
àmbits: els mitjans digitals, la comunitat de cultura popular i la vida autònoma i 
la dependència.  Des de Neàpolis també es treballa l’aspecte de les 
telecomunicacions, es porta a terme l’estudi de les necessitats 
d’infraestructures i serveis per al desenvolupament de la ciutat.  Aquest procés 
combinarà amb la posada en marxa de l’Agència Local de Comunicacions 
Electròniques, encarregada de planificar i executar un mapa d’infraestructures 
de telecomunicacions a la ciutat.  Un dels darrers projectes en què Neàpolis ha 
participat ha estat precisament la posada en marxa del Cinema Bosc, 
conjuntament amb la Regidoria de Cultura.   
 
Situar Vilanova i la Geltrú enllà és una altra de les prioritats del govern.  
Assumir el nostre paper de capital i ser presents en els àmbits comarcals, 
supracomarcals i nacionals en el territori.  En aquest aspecte, des d’Esquerra 
creiem que cal que treballem més i que tots plegats ens hem de creure la 
nostra ciutat i el nostre territori.  És a dir, no ens ha d’avergonyir que ens 
diguem Penedès, Garraf-Penedès, com vulguem, però hem d’estar posicionats 
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com a ciutat dins d’un territori.  Ens tocarà escollir si ja ens va bé ser una ciutat 
més entre les dues urbs del voltant de Barcelona, o veritablement liderar 
aquest territori més proper.  Que ens ho hem de creure també vol dir que si 
s’aposta per un projecte s’hi ha de creure a llarg termini, no tot dóna resultats 
immediats.  I no cal que sigui així.  Les apostes de futur s’han de mantenir:  
Neàpolis, Centre Nacional de Creació del Circ, Campus de la Mediterrània, els 
festivals d’estiu, Trapezi, FIMPT, són projectes que ens situen en el mapa i que 
ens donen a conèixer com a ciutat activa, creadora i, sobretot, viva, gens 
dormida, molt viva, com ha estat sempre aquesta ciutat i com esperem tots i 
totes que continuï.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, com que la intervenció de la CUP és la darrera, doncs jo 
igualment faré la intervenció llegint el text doncs que hem preparat, però moltes 
de les coses doncs segurament trobareu que es repeteixen i les paraules 
doncs això, repetiran. 
 
Senyors regidors i regidores, senyor alcalde, el grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular voldria començar la seva intervenció felicitant el 
Ple per la realització d’un debat general sobre l’estat de la ciutat, com el que 
avui estem compartint.  El debat polític, la confrontació d’idees i propostes són, 
juntament amb el poder del poble per decidir, a través d’eleccions i 
referèndums, dos dels principals pilars del concepte de democràcia.  Vilanova i 
la Geltrú, com la resta de la comarca i del país, travessa una situació 
econòmica especialment difícil.  Es tracta, sens dubte, d’una crisi estructural 
del model de desenvolupament econòmic.  Hi ha qui no ho veu així.  Nosaltres 
pensem que el model basat en la construcció, l’especulació, la depredació del 
territori i el medi ambient, la precarització i temporalització dels llocs de treball 
és un model esgotat.  No és una crisi de cicle econòmic, és una crisi de model 
econòmic.  Cal, doncs, fer polítiques públiques en conseqüència.  Els 
expedients de regulació d’ocupació són segurament la part més visible del 
drama social.  Des d’aquí el nostre suport i el nostre agraïment als treballadors 
i treballadores de Mahle, de Prysmian i de tantes altres empreses que han 
batallat, ja no pels seus propis llocs de treball, sinó pels llocs de treball de les 
generacions que vindran. Malgrat que algunes de les respostes com enviar els 
Mossos d’Esquadra a Prysmian no fos segurament la més adequada per 
resoldre el conflicte laboral.   
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La construcció i l’especulació immobiliària ens ha portat a un camí sense 
sortida, on els ajuntaments hi tenen bona part de responsabilitat.  Cal un canvi 
de model econòmic cap a una economia humana arrelada al territori, 
sostenible mediambientalment i justa socialment, però sobretot cal una reforma 
institucional que transformi les institucions en impulsores d’aquest canvi, no en 
promotores de l’especulació.  
 
Cal, primer de tot, un model de finançament local radicalment diferent, que no 
vinculi els ingressos municipals a l’especulació. És una trampa que les 
administracions locals hagin de dependre de la construcció.  Vilanova i la 
Geltrú és un exemple d’aquest mal negoci.  Els darrers anys de febre 
urbanística i especulativa Vilanova ha crescut molt, ha crescut a marxes 
forçades, molt més ràpid del que ho feien els serveis públics.  Els alumnes 
encara comencen el curs en barracons, encara avui estem buscant l’hospital 
de la vergonya, tantes vegades promès pel govern com necessitat per a la 
ciutadania.  I ara què?  Es continua construint malgrat que s’ha demostrat on 
ens porta l’economia de la construcció.  Es continua creient que la crisi només 
és cosa d’un cicle i que en breu tornarem a la vella especulació immobiliària: al 
sector Sant Jordi I i II, la Carrerada, Santa Maria, on a més heu incrementat la 
densitat, l’Eixample de Mar, el Solicrup, el Fondo Somella, el Llimonet i 
l’Eixample Nord.  De debò que ens vam alegrar que finalment també el tripartit 
se sumés al rebuig als 900 pisos de l’àrea residencial estratègica que volia 
imposar la Generalitat, en una curiosa operació de construcció massiva 
d’habitatge, justament quan les grans constructores pressionaven davant del 
fracàs de l’economia de l’especulació immobiliària.   
 
Des de la CUP lamentem, una vegada més, que el Consell del Consorci de 
l’Eixample Nord segueixi excloent el nostre grup municipal.  Com tampoc 
entenem la passivitat davant de la proliferació de les urbanitzacions il·legals al 
voltant de Vilanova i la Geltrú.  Entenem que difícilment es poden eradicar, 
però algunes d’elles fa anys que acullen població. Però, per què es permet i es 
tolera que creixin encara més?  En definitiva, la planificació urbanística que 
s’està concebent des dels governs cap a la Vilanova dels 200.000 és una 
bogeria.  Ordres de Barcelona?  Vilanova i la Geltrú ha de créixer, diguin el que 
diguin els seus ciutadans?  Una Barcelona internacional i cosmopolita i una 
Vilanova marginal i dormitori?  Amb taxes d’atur a 6 punts per sobre de la resta 
de Catalunya?   
 
Des de la CUP pensem que cal reobrir el debat sobre el Pla General de 
Vilanova i la Geltrú, a favor d’un creixement molt més pausat, harmònic, 
respectuós amb l’entorn, equilibrat amb els serveis públics i d’acord amb la 
capacitat de la societat vilanovina per adaptar-se a la nova població.  Acabem 
de fer les al·legacions al Pla Territorial Metropolità.  Des de la CUP creiem que 
el canvi de model econòmic, a més, ha de venir també per un canvi de 
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concepció del territori i del treball.  Malauradament el concepte de territori i de 
treball que es dibuixa al Pla Territorial Metropolità va justament en la direcció 
oposada.   
 
La CUP a Vilanova va néixer ara fa 4 anys, amb un missatge clar de 
qüestionament radical del model de creixement urbanístic que està planificat 
en el Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú, aprovat per 
tots i cadascun dels partits d’aquesta sala, a excepció feta de la CUP.  Volíem i 
volem lluitar per evitar la construcció d’una ciutat dormitori que, tal i com està 
planificada en aquest Pla General, arriba als 125.000 habitants, que és el que 
preveu aquest Pla General.  Però és que el Pla Territorial Metropolità amplia el 
llindar fins a 200.000.  No, ens neguem en rotund a la Vilanova dels 200.000, 
urbanitzada fins a l’autopista, que és el que deixa entreveure aquest Pla 
Territorial.  És una idea completament insostenible, de subsidiarietat i 
precarietat absoluta.  Ens neguem a la idea de la Catalunya corredor de 
mercaderies, immensa plataforma logística, un model que ocupa grans 
extensions de terreny a canvi d’una escassa ocupació.  Ens neguem a una 
Catalunya travessada de punta a punta per autopistes i trens d’alta velocitat, 
centres d’intercanvi de mercaderies i altres infraestructures que, amb 
l’epicentre al port i a l’aeroport de Barcelona, deixaran un país inviable, 
destruït, insostenible, zona de pas, sense economia productiva pròpia, sense 
valor afegit.  Això és ara mateix el Pla Territorial Metropolità. 
 
El que és més paradoxal és que amb tanta construcció els darrers anys, 
l’accés a l’habitatge continua essent un luxe, per comptes d’un dret.  Des de la 
CUP celebrem la posada en marxa de l’Oficina Local de l’Habitatge, però 
demanem al govern tripartit d’esquerres mesures polítiques reals per fer efectiu 
el dret universal a un habitatge digne, com l’aplicació d’una taxa que gravi els 
habitatges desocupats.  Malauradament ja va quedar patent que les prioritats 
de l’Ajuntament no van exactament en la direcció de penalitzar els habitatges 
buits, sinó de rebaixar l’impost de l’IBI a les rendes més altes i eliminar el 
caràcter progressiu o minvar el caràcter progressiu d’aquest impost.  
Certament, una mesura molt d’esquerres.   
 
Paral·lelament al creixement desmesurat, Vilanova i la Geltrú també ha vist 
créixer els darrers anys les inversions en equipaments.  Bona part d’aquests 
responen a necessitats de primer ordre per al benestar de la ciutat.  La 
rehabilitació del teatre, la biblioteca Armand Cardona Torrandell, futur CAP de 
Mar, deixarem aquesta... deixarem una altra vegada de banda l’hospital de la 
vergonya, una meitat almenys del Centre de Dia de l’Apolo, els centres cívics, 
les escoles bressol... però la CUP ja fa temps que alertem sobre la buidor 
d’alguns d’aquests equipaments, que responen més a la necessitat d’inversió 
de l’Ajuntament que no pas a una dedicació planificada.  La Sala és un 
equipament que no rep gairebé visites.  Determinats centres cívics de nova 
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construcció són enormes espais buits.  I Neàpolis ha esdevingut un símbol del 
model tripartit de construcció del buit.   
 
A la CUP ens va indignar la resposta del govern a una pregunta del nostre grup 
municipal, que l’ocupació de Neàpolis és del 93%.  Quines vergonyes voleu 
amagar?  Si tothom sap que està mig buit.  Nosaltres pensem que fer primer 
els equipaments i després pensar com els omplirem no és cap estratègia 
sostenible.  No és la primera vegada que ho diem ni és la primera que 
demanem l’obertura de debats estratègics de ciutat amb relació també amb els 
equipaments construïts i els que hi ha ara mateix projectats.  Creiem que es 
malbaraten molts diners en projectar erròniament equipaments molt costosos, 
que després o bé resten buits o bé s’han de tornar a fer per tal de reorientar-ne 
l’ús.  Des de la CUP hem intervingut nombroses vegades en aquest sentit, i ho 
tornarem a fer en relació amb el futur auditori i amb el futur equipament juvenil.  
Alerta, no amb voluntat de criticar per criticar, sinó amb voluntat que els 
equipaments siguin reflex de la necessitat de la població i resultat d’una 
reflexió estratègica profunda.   
 
I ara sí, l’hospital, l’hospital de la vergonya.  Perquè enmig de tota aquesta 
inversió pública en equipaments, per a quan l’hospital?  Quantes plataformes 
més haurem de fer els vilanovins perquè no se’ns ignori mandat rera mandat, 
govern rera govern, des de l’Ajuntament, des de la Generalitat i des de l’Estat?  
 
Un altre tema que a la CUP ens sembla crucial perquè la gent se senti seva la 
política i les institucions, és la participació.  Però aquí en aquest punt 
l’experiència, tant des de l’associacionisme com des del grup municipal, ens 
porta clarament a entendre que la concepció que té el tripartit de la participació 
i la que tenim i practiquem nosaltres, dista encara molt de coincidir.  
L’Ajuntament confon la consulta a les entitats i a la ciutadania amb la 
legitimació de les pròpies decisions preses amb anterioritat, mitjançant 
processos participatius de molt poca profunditat democràtica, on els ciutadans 
només podem opinar, com aquell qui diu, del color de les papereres o el 
disseny dels bancs.  Una jornada ambígua i distesa on es parla, per exemple, 
sobre participació, serveix al tripartit de coartada durant quatre anys per 
elaborar un ROM i un proper Reglament de Participació Ciutadana, amb 
suposat aval participatiu.  Igual que els Consells temàtics que, al nostre 
entendre, en el seu actual disseny i funcionament, responen erròniament a la 
necessitat de l’Ajuntament de disposar d’auditoris on justificar i explicar les 
polítiques pròpies davant d’entitats històricament crítiques.  L’actual govern 
utilitza la participació per legitimar-se, confon col·laboració amb les entitats 
amb control de l’activitat associativa, i entén els consells municipals com a 
auditoris.  Però, què passa quan hi ha temes clau on hi ha una oportunitat real 
de la ciutadania d’opinar i decidir?  Què passa quan des del carrer 10.000 
firmes avalen la necessitat d’una consulta sobre la gossera?  Què passa quan 
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es planteja la necessitat d’expressar el dret de decidir dels catalans i catalanes 
en una consulta popular?  En l’àmbit de la participació l’objectiu d’un govern 
d’esquerres hauria de ser donar eines al poble per promoure la seva capacitat 
per decidir i incidir.  Perquè democràcia és participar i participar és decidir.  
Però a les vostres mans la participació és un empobriment generalitzat de la 
confiança del poble en les seves institucions i en els seus representants.  Hem 
de fer que la gent es faci seva la política, no que els polítics es facin seva la 
gent.  Dieu que us preocupa la desafecció però la promoveu amb insistència.   
 
També volem parlar de l’espai comunicatiu local, però em sembla que em 
falta... que queda poc temps.  Passaré al següent punt. 
 
ALCALDE 
 
La veritat és que no ho crec.  Això ho sap el Xavi.  Home, no el tallaré per cinc 
minuts. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
També volem parlar de l’espai comunicatiu local.  Un dels pilars de la 
participació democràtica del poble i de les seves entitats i organitzacions és 
disposar de mitjans de comunicació que reflecteixin les dinàmiques del poble, 
els seus debats i les seves diverses idees.  D’altra banda, no dubtem que tant 
com ho sabem nosaltres ho sap el govern: controlar la comunicació és 
estratègia, i l’estratègia del tripartit en matèria de comunicació és reductora del 
debat i afeblidora de la societat.  Passa per tres punts claus en matèria 
d’incomunicació: el 08800, el Canal Blau i els convenis amb els mitjans locals i 
comarcals privats.  El 08800 és ara mateix un pamflet propagandístic (), fins 
que es va deixar d’editar, dels partits del govern, que hauria de fer vergonya a 
la mateixa Corporació.  Estem a favor que l’Ajuntament disposi d’un mitjà propi 
corporatiu on expliqui als ciutadans les polítiques públiques, en què 
s’inverteixen els diners públics, però no un pamflet d’inauguracions de pantans, 
on el principal entreteniment ha esdevingut tristament comptar quantes 
vegades surt cada regidor fotografiat.  El Canal Blau, al nostre entendre, no 
juga encara el paper de dinamitzador de la vida pública de la ciutat que hauria 
de jugar.  Ara per ara, a excepció feta d’uns pocs, molt pocs, programes, no hi 
ha debat social, no hi ha debat polític, amb prou feines debat cultural.  Cal una 
televisió més participada i més real, que impulsi el debat, la identitat pròpia i el 
coneixement de l’entorn natural, cultural, econòmic, social i associatiu.  I per 
últim, els convenis amb els mitjans privats, un cop els hem pogut observar, són 
propis d’una oficina de propaganda d’una administració que justament té por 
del debat i del periodisme crític.  Com es poden fer signar convenis que 
obliguen, sense crítica, saltant-se tot codi deontològic del periodisme, a 
reproduir al peu de la lletra totes les notes de premsa que emet l’Ajuntament.  

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Quin criteri periodístic segueix aquesta política?  Quin criteri democràtic?  Quin 
és l’objectiu d’aquests convenis més enllà de la propaganda i la compra de 
mitjans de comunicació?  A la CUP creiem que la ciutat, la societat, Vilanova i 
la Geltrú sortiria guanyant, s’enfortiria amb una política d’impuls global al 
periodisme crític, rigorós, inquiet i ambiciós.   
 
Cultura és també un aspecte estructural on la ciutat falla.  El teatre ha estat uns 
quants anys tancat al públic com el cinema Bosc.  Felicitats per endavant per la 
gestió final en ambdós casos.  Però la seva absència crec que ens ha fet 
adonar a tots els vilanovins i vilanovines, de forma preocupant, del buit cultural 
en què està immersa la ciutat.  No és que no es programin activitats, ni que no 
es projectin equipaments, ni que no s’hi destinin diners en absolut.  No és una 
qüestió de voluntat pressupostària o voluntat de la Regidoria, és una qüestió 
estructural, estratègica, de la ciutat sencera, que no es resol fent més tríptics, 
més activitats, contractant més tècnics o fent més equipaments, almenys no 
únicament.  Cal, ja ho vam dir, una reflexió global i estratègica de ciutat pel que 
fa a Cultura, perquè d’entre les capitals de comarca de tamany similar, com en 
tantes altres coses, Vilanova i la Geltrú segurament està a la cua en producció, 
participació i exhibició cultural.   
 
Per acabar, el grup municipal de la CUP vol fer explícit un darrer raonament.  
D’ençà de 2004, amb la victòria de Zapatero i el PSOE a nivell estatal, 
Vilanova i la Geltrú la governa el PSOE a tots els nivells institucionals.  El 
municipi, el Consell Comarcal, la Mancomunitat, la Diputació, la Generalitat i 
l’Estat.  No obstant aquest panorama institucional monocolor, els avantatges 
per a la ciutat no han estat gaire notoris.  Com ja hem dit, Vilanova i la Geltrú 
perd pistonada econòmica, mentre queda relegada a ciutat dormitori 
subsidiària de la capital.  Catalunya ha viscut immersa en un incòmode procés 
de súplica per un nou Estatut i un nou finançament pels quals no calia fer tot 
aquest soroll.  La RENFE i els peatges, malgrat que l’alcalde s’hi mostri 
indignat en articles de premsa, continuen sent, no ja un desastre, sinó un 
trauma col·lectiu de la ciutat.  L’hospital ni tan sols figura en el nou mapa 
sanitari català.  El Pla Territorial Metropolità és un certificat de defunció per a la 
Vilanova que volem: dinàmica, viva, amb treball, amb economia pròpia, 
desperta, implicada, conscient i crítica.  No sabem exactament on ens portarà 
tanta institució socialista i tripartita, però el poble no us ha donat majories a les 
esquerres per a fer el mateix que la dreta, sinó per avançar decididament cap a 
canvis socials i econòmics que es palpin en la millora del benestar col·lectiu i 
en el desplegament dels drets i llibertats públiques.  I això, ara mateix, és obvi 
que va cap a enrere com els crancs.  Moltes gràcies. 
 
A les 20.10 hores marxa la senyora ISABEL PLA. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Ara correspon al govern municipal respondre per un 
temps que em sembla que no cobrirem, perquè hi ha deu minuts per grup i la 
suma seria una hora i ja els hi garantitzo per endavant que el govern municipal 
no parlarà una hora, per a la tranquil·litat de tots, especialment dels qui 
segueixen el debat.  Intentaré fer la resposta, que no és fàcil, perquè es treuen 
molts temes, però amb un cert ordre i intentant destacar els temes que 
considero que són més globals i més de relleu, eh?, i si n’hi ha algun doncs 
que no l’he contestat, no l’hem contestat, doncs temps tindrem en properes 
rèpliques posteriors doncs per abordar-los.   
 
Jo crec, senyora Lloveras, que la intervenció que ha fet no és més que una 
bústia de queixes.  És a dir, una bústia de queixes anònima, sense filtre, a més 
a més.  Un senyor m’ha dit..., m’he trobat un empresari que m’ha dit..., 
nosaltres parlem amb la gent..., un comerciant m’ha dit...  Però això no és 
dibuixar una alternativa, ni un projecte polític, ni un model de ciutat, un projecte 
de ciutat.  Diria que no és fer oposició, per fer oposició s’han de presentar 
alternatives i s’han de fer propostes concretes, i sobretot el que s’ha de dir és 
el que la gent diu i no el que un m’ha dit o un altre ha dit, o un altre de més 
enllà ha dit.  Efectivament, clar que passen coses i coses que no van bé.  Miri, 
l’altre dia van arribar el doble de taules que havien d’arribar en una escola i 
això va ser un error, i segur que com a conseqüència d’això una altra escola en 
algun altre indret del país doncs ha tingut problemes en la seva recepció.  
Passa al revés.  O un ciutadà, en un moment determinat, doncs, en fi, no és 
atès correctament per un representant polític o per un, en fi, per un funcionari 
municipal, per qualsevol prestador d’un servei públic.  Passen  coses, és 
veritat, però del que s’ha de parlar és de quina és la globalitat en un debat de 
l’estat de la ciutat, dels projectes, dels serveis i de les seves realitzacions.  Jo 
crec sincerament que això ha faltat i que això li dóna molt poca solvència a una 
alternativa en la que únicament el que es fa és una llista, anònima per altra 
banda, li repeteixo, de queixes.  M’hauria agradat que hi hagués hagut, en fi, 
propostes més concretes i una mica més sòlides.  Perquè em sembla que és 
positiu que al grup principal de l’oposició l’estimin.  És una intervenció, si em 
permet, allunyada des del meu punt de vista, absolutament de la realitat.   
 
Parla d’equipaments buits, de quin equipament buit parla de la nostra ciutat?  
Parla dels equipaments buits que fa el govern municipal, i també el senyor 
Arrufat ho deia, no?  Després en parlarem.  Dels centres cívics, que tenen 
45.000 visites a l’any, de la Sala, dels equipaments que... de la llar d’infants?, o 
d’un equipament que el seu grup hi té una obsessió, perquè ha estat liderat per 
un regidor d’Esquerra Republicana i tenen l’obsessió d’anar-ho criticant de 
forma sistemàtica permanent des de fa nou anys.  Em sembla que és 
absolutament allunyada de la realitat i també és absolutament allunyada de la 
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realitat l’anàlisi que fan d’aquesta ciutat.  Miri, és que tal com la descriuen és 
per sortir corrents.  Pues miri, els vilanovins no sortim corrents de Vilanova i 
passa el contrari, que és tanta la gent que vol venir a compartir amb nosaltres 
el goig de viure en aquesta ciutat.  I vostè jo crec que hauria de parlar amb 
més gent, que segurament li explicarien que malgrat els problemes que n’hi 
han, que n’hi han infinitat i nosaltres els vivim dia a dia, hi han molts actius i 
moltes coses que fan que aquesta ciutat sigui encantadora com és.  Miri, el 
senyor Rodríguez ha fet una intervenció en què ha tingut temps en aquest 
quart d’hora d’explicar el que ell proposa, amb unes alternatives i alguna cosa 
positiva.  Però és que vostè és absolutament catastrofista i derrotista sobre la 
base únicament d’una cosa que ha dit un, una cosa que ha dit un altre, és que 
m’han dit o m’han deixat de dir.   
 
Un bon exemple d’això és el que he sentit aquests dies que vostè deia amb 
relació a tancar al mes d’agost les obres, de parar les obres al mes d’agost.  
En realitat és que cap del seu grup ha tingut temps de dir-nos-ho abans, de fer 
aquesta proposta.  Senzillament, després del mes d’agost vostè ha dit que les 
obres haurien d’haver-se aturat.  Però, en base a què es sustenta això?  És la 
posició dels representants del comerç de la ciutat?  És la posició del seu grup?  
Abans de l’estiu no, ara potser sí, estem acostumats a aquests canvis.  En fi, 
és sensat, per altra banda?  Es podia haver debatut això en una comisió 
informativa?  Ho podien haver proposat?  Sembla que en aquest sentit parlen 
excessivament de rumors, de comentaris, sense proposar alternatives que es 
sustentin més enllà d’això, de l’anècdota permanent, no? 
 
Insisteixo, la percepció és equivocada.  Vilanova no és una ciutat en la que es 
visqui malament, a Vilanova hi ha qualitat de vida.  A Vilanova hi ha problemes, 
però és una ciutat en la que es viu bé, i així és reconegut i viscut per la majoria 
dels ciutadans.  I quan vostè explica que la majoria de la gent veu que les 
coses van molt malament des dels últims anys, li reitero que no es sustenta en 
res més que la seva intenció d’intentar fer oposició.  Però no es sustenta en 
una realitat de la sensació dels vilanovins respecte de la seva ciutat, 
afortunadament, i no gràcies al govern municipal, sinó gràcies a tothom, 
especialment a la pròpia ciutat i a les seves dinàmiques.   
 
Crec que no ha escoltat la meva intervenció, que efectivament tots portem un 
discurs escrit, però estaria bé que si és diametralment oposat al que un ha dit 
doncs, home, intentar rectificar sobre la marxa, que tampoc costa tant.  Ho dic 
perquè és clar, és que vostè em diu que jo he fet un discurs absolutament 
optimista, no?  I s’agafa amb una, amb unes declaracions en un mitjà de 
comunicació fa un temps.  El meu discurs, naturalment que valora positivament 
la gestió del govern municipal, naturalment.  Però el meu discurs ha fet 
referència a dèficits importants, d’algun dels quals vostè n’ha parlat i que 
nosaltres hi hem fet referència.   
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No hi ha propostes, i jo crec que vostès haurien de fer propostes, que és el que 
els correspon.  Però aquí sí que no hi entro, perquè cadascú el que creu.  
Només una, sabem que si vostès governen hi haurà gossera a Vilanova.  
Almenys ja sabem una proposta, només ens falten centenars i centenars de 
propostes sobre el que necessita la nostra ciutat. 
 
Han parlat de diferents aspectes, que jo després agruparé, senyor Rodríguez, i 
vostè especialment i algun fa referència al senyor Arrufat, que voldria detallar, 
en concret el tema de la salut, els impostos, de l’activitat econòmica, de la 
situació de la Generalitat i de la resignació, això sí que ho ha dit el senyor... el 
senyor Rodríguez.   
 
A les 20.20 hores se’n va la senyora ISABEL LLANAS. 
 
Quan el govern de la Generalitat no compleix amb el seu compromís de fer 
l’institut quan correspon, el govern de la ciutat li ofereix una alternativa, i que 
aquesta alternativa tiri endavant i sigui possible que es realitzi i que s’adjudiqui 
d’aquí a uns dies, perquè com saben ja està licitat, hi ha el projecte fet, les 
obres de l’institut.  Això és resignació?  Al contrari, això és lluitar per les coses.  
Que m’hauria agradat més, ens hauria agradat més que la Conselleria 
d’Educació fes l’institut on li corresponia fer-ho en el seu dia?  Home, 
naturalment.  Però resignació?, dir que l’Ajuntament assumeix el lideratge per 
tirar endavant l’institut i efectivament estigui al barri de Mar, començaran les 
obres d’aquí un mes.  O el Centre d’Atenció Primària.  Vostè sap que hi han 
uns quants ajuntaments que, com a conseqüència de la crisi econòmica i la 
menor inversió del govern de la Generalitat, tenien compromesos centres 
d’atenció primària, en aquests moments no els tenen.  Vostè és diputat, ho 
sap.  Per què el té la ciutat de Vilanova un Centre d’Atenció Primària?  Perquè 
el govern va liderar una alternativa, perquè el govern no es va resignar, com 
diu vostè, el govern va treballar per aconseguir la solució.  Quina solució era, 
sinó?  Té alguna alternativa l’haver aconseguit que aquest Centre d’Atenció 
Primària es fes, més enllà de la crítica al govern de la Generalitat.  Però perquè 
efectivament estigués el Centre d’Atenció Primària construït, hi havia alguna 
alternativa?  Això no és resignació, això és buscar solucions davant de 
l’adversitat.  M’agrada?  No, però la solució s’ha buscat i el Centre d’Atenció 
Primària, com s’ha dit, per cert, començarà a funcionar al gener de l’any 2010, 
a molt tardar.  Efectivament, com ha de ser. 
 
Han fet referència a alguns aspectes així més de caràcter general, als temes 
dels impostos, no?, i voldria recordar que en aquests darrers anys, perquè em 
sembla que no és bo agafar i començar a buscar si fa deu anys o si fa quinze 
anys, responem al que ha passat des de les darreres eleccions municipals, 
perquè l’examen ja el van fer els ciutadans, senyor Arrufat, amb èxit o no, 
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manipulats o no, però diguem-ne lliurement van votar.  I el que sí que els hi vull 
destacar és que des del nostre punt de vista, podem tenir opinions diferents, 
amb els senyors de Convergència vam coincidir i després es veu que es van 
equivocar i ja no, però nosaltres hem fet un increment positiu que ens sembla 
que és moderat, que és raonable.  I sempre ho dic, que ens agradaria no 
apujar impostos, naturalment.  Però és efectivament necessari en moltes 
ocasions, perquè les necessitats de la ciutat són il·limitades i en canvi les 
apujades que es poden fer han de ser limitades, han de ser raonables, han de 
ser, en fi, moderades.  I aquest equilibri és difícil, és molt difícil aquest equilibri, 
entre el que es puja i les necessitats que té la ciutat, i en aquest equilibri 
estem.  Pensem que en aquest equilibri hem estat moderats i que el resultat ha 
estat positiu.  Però per a mi també és important que el govern municipal no 
només faci una cosa tan fàcil com moure’s a intentar pujar els impostos i el que 
recapta doncs gastar-ho, diguem-ne, no? O sigui, intentar basquejar-se per 
aconseguir recursos en més llocs, lluitar per aconseguir més recursos.  I mirin, 
jo els hi voldria donar una dada que per a mi és molt important.  La despesa 
per habitant a l’any 2006 era de 1000 euros; la despesa per habitant l’any 
2009, és de 1400.  El que l’Ajuntament destina, amb més encert o menys, eh?, 
el que l’Ajuntament destina en recursos, 1000 euros, ara 1400, és un 40% 
més.  Els impostos, en aquesta època van pujar el 4% al 2006, el 4% al 2007, 
el 3’5% al 2005, ai 8, perdó, i el 4% al 2009.  Això no és el 40%.  Aquest és el 
que nosaltres hem d’aconseguir, equilibrar i moderar l’apujada d’impostos, en 
la mesura del possible i garantir que la ciutat rep més serveis, rep més atenció, 
rep més inversió de les puges que es fan des del... des del govern municipal, 
des de l’Ajuntament de la ciutat. 
 
S’ha parlat de Salut.  Miri, senyor Arrufat, aquest hospital de la vergonya que 
vostè diu, ningú d’aquest Consistori n’havia parlat fins fa dos anys.  És a dir, 
això de que aquest hospital tan promès... no és així, va ser un grup polític que, 
en campanya electoral va dir que es comprometia a lluitar i a aconseguir que 
es tirés, que es fes un hospital a la nostra ciutat.  I aquest compromís, estem a 
mig mandat, es manté.  Jutgin, senyora Lloveras, el resultat d’aquesta gestió i 
d’aquest treball a l’any 2011, que és on acaba el compromís d’aquest govern 
municipal.  Sense cap problema, poden jutjar-ho en aquell moment; estic 
convençut que en podrem parlar molt tranquil·lament d’aquesta... d’aquesta 
qüestió.  I efectivament no ens hem quedat parats, hi ha hagut lideratge 
respecte d’aquest tema.  Mirin, fa dos anys hi havia dos centres hospitalaris a 
la nostra... al nostre territori, dos; un que era de gestió privada, en el qual no hi 
havia presència institucional de cap dels ajuntaments del territori; i l’altre era 
l’hospital de Sant Antoni, en el qual hi havia la presència de l’Ajuntament de 
Vilanova, és una fundació, en fi...   
 
Els serveis especialitzats, els serveis d’aguts, eren i corresponien com 
corresponen a l’hospital dels Camils, eren els que estaven gestionats per 
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l’Ordre dels Camils.  El que ha fet aquest Ajuntament, juntament amb els altres 
ajuntaments de la comarca, és justament liderar un canvi en la titularitat 
d’aquests centres, i això no és fàcil, i en aquests moments la titularitat de la 
gestió de la sanitat al territori és un consorci públic municipal, en el qual tots els 
treballadors dels dos centres hi formen part.  I això ha estat un procés llarg, 
previ, necessari, imprescindible, per poder abordar la redacció d’un pla 
estratègic i d’un pla d’infraestructures, a negociar amb qui té la titularitat del 
servei de Salut, que és el govern de la Generalitat.  Aquest és el procés que 
sempre m’han sentit explicar.  I aquest és el procés que està en camí, amb 
bastant èxit, per altra banda.  La millora de la salut en el nostre territori per part 
del Consorci de Salut del Garraf, els hi puc dir fa cinc mesos que directament 
gestionen els ajuntaments la salut del nostre territori als hospitals i, per tant, les 
millores que es puguin veure com a conseqüència d’aquesta intervenció directa 
dels ajuntaments, evidentment són menors, naturalment.  És evident que s’ha 
detectat una infravaloració, una infrafinanciació del nostre territori.  Amb això 
estem, justament és això, justament és la presència dels ajuntaments, 
justament és el compromís dels ajuntaments en gestionar directament.  És un 
risc.  Als hospitals del nostre territori un risc alt.  El que em permet que es 
puguin posar sobre la taula aquestes coses i negociar políticament amb el 
govern de la Generalitat, que fins ara no es podia negociar políticament, 
perquè () directament els ajuntaments no eren res en la gestió dels principals 
concerts que té el govern de la Generalitat en la salut del nostre territori i, per 
tant, el camí està traçat i la valoració d’aquesta qüestió fem-la en el moment 
que correspongui i naturalment reafirmem el nostre compromís a lluitar per un 
hospital al nostre territori, a la nostra ciutat, d’abast comarcal, perquè creiem 
que és el que és millor per al conjunt del nostre territori, per a la nostra 
comarca, per a les nostres necessitats.  I en aquest sentit estic convençut que 
em trobaré amb els grups de l’oposició al meu costat, com no pot ser d’una 
altra manera. 
 
Respecte de l’activitat econòmica. Començant per l’atur, malauradament a la 
nostra ciutat i al conjunt del país, eh?  I jo crec que és desproporcionat atorgar 
el grau de responsabilitat que atorguen al govern municipal, pel fet de que hi 
hagi la crisi que hi ha en aquests moments i la situació de crisi econòmica i, en 
fi, i amb l’atur que es deriva, aquest és el principal drama de la crisi econòmica.  
I jo he defensat i defenso que nosaltres tenim un projecte.  Més enllà de dir que 
s’ha de treballar per la innovació, per entendre’ns, i que s’ha de buscar 
fórmules imaginatives, s’ha de fer propostes concretes.  Les hem fet. Mirin, 
desenvolupant tot el Pla General pel que fa referència al sòl industrial.  Això ho 
està fent aquest govern, en aquesta legislatura, amb especial intensitat, s’han 
iniciat les obres d’adequació d’espais de sòl industrial per atreure activitat 
econòmica.  Paral·lelament a això, apostant per la innovació.  Però, com?  Amb 
la UPC, efectivament senyora Lloveras, la UPC, és que no és amb un altre que 
tenim aquest centre d’estudis, aquest centre de recerca adreçat a les 
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tecnologies de la dependència. És justament amb la UPC, amb el rectorat i 
amb la Junta de l’Escola d’aquí de Vilanova, el que estem treballant perquè 
sigui justament Vilanova el centre on s’estudiïn, on estiguin tots els grups de 
recerca que fan referència a les tecnologies per la dependència.  I afirmem que 
les tecnologies adreçades a la dependència no és fer volar coloms, que són 
una realitat i un futur per a la nostra ciutat.  Una oportunitat.  Però no la creació 
de residències, que naturalment ho és i necessari per als ciutadans de 
Vilanova i de la comarca, no, sinó justament les tecnologies que s’estan 
generant, la fabricació, comercialització de tecnologies adreçades a la 
dependència, que és un món en expansió, que és un món en creixement, que 
és un món que fins i tot ara, que estem en crisi econòmica, està creixent, 
perquè és una necessitat de futur en les nostres societats, en les que 
afortunada i alhora malauradament, doncs cada vegada hi ha més necessitat i 
persones amb dependència.  Aquest sector és estratègic, amb això estem 
treballant, i en altres àmbits.  Parlem de coses concretes, no de la necessitat ja 
tradicional de dir: hem de buscar, en fi, la innovació, noves empreses, no, no, 
coses concretes en les quals pensem que s’ha de treballar i buscar un impuls 
per atraure activitat econòmica.   
 
Turisme.  Més hotels.  Propostes concretes. Al proper Ple municipal es 
desllorigarà la possibilitat que s’hi tirin endavant nous hotels a la nostra ciutat.  
És una aposta, és una necessitat, creiem que és important.  Hi han altres 
coses que s’estan fent, però això és una proposta, concreta, un treball concret 
amb innovació.  
 
Hem parlat del comerç.  Home, parlant del comerç de la nostra ciutat, 
evidentment que ha de millorar i que té moltes mancances, tot, eh?, perquè per 
això sempre hem de seguir avançant.  Però home, que per reurbanitzar tot el 
centre de la ciutat no és jugar a favor del comerç, i aquesta és una aposta, que 
la nostra ciutat sigui la capital comercial del Penedès, del nostre territori i més 
enllà, això també és una proposta concreta en el camp de l’activitat econòmica.  
Parlar de tot això no és estar cofoi, naturalment que sé la situació en la qual 
estem i el drama de tantíssima gent que no té feina i que l’està perdent.  Però 
més enllà de la proclama s’ha d’actuar i fer propostes concretes, i això és el 
que nosaltres intentem fer i el que em sembla que és la nostra obligació i la de 
tots els qui som aquí.   
 
I finalment també voldria parlar d’un altre aspecte, que és el que fa referència, 
així més de caràcter global, a les disfuncions amb la Generalitat.  Efectivament 
que n’hi ha.  Nosaltres donem suport a aquest govern, al govern de la 
Generalitat, ja ho hem dit.  Partits que estem en el govern municipal li donem 
suport.  I podem fer llista de disfuncions?, les que vulgui.  Ja els hi faig jo més 
llargues, probablement, que algunes diguem-ne me les sé perquè les he viscut 
més a prop.  L’ARE, el fet de que no hagin fet les obres que havien de fer de 
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l’IES o del Centre d’Atenció Primària, que les ha hagut d’assumir l’Ajuntament.  
Ara, globalment afirmem sí, és un govern que ha donat suport als ajuntaments.  
Poden tenir una visió diferent i en tot cas quan vagin al Parlament doncs allà 
ho diuen.  Però l’Ajuntament de Vilanova, però el govern municipal valora 
positivament doncs que s’hagin fet cinc escoles.  Ens agradaria que el 
Volerany, i si hagués sigut pel govern municipal s’hagués acabat al mes de 
setembre, ja ho saben els pares.  Però que hi hagi cinc escoles noves a la 
nostra ciutat, cinc, i que es fagi la Plataforma per a les dependències.  Sí, 
n’estem contents.  I que s’hagi fet la ronda, de l’Eixample, hi ha hagut una 
subvenció de 5 millons d’euros per fer la ronda... la ronda Ibèrica, perdonin. O 
que s’hagin fet els jutjats nous, o que hi hagi la Llei de barris, que permet 7 
millons d’euros d’inversió.  Però vostès poden pensar que això, això és un (), 
però sí, sí, la Generalitat ha posat 7 millons d’euros a la Llei de barris per 
invertir i transformar el barri de la Vilanova.  Clar que estem contents!  Pensem 
que és una bona idea, pensem que ho fan bé en aquest sentit.  Ens agradaria 
que ho fessin millor.  I en allò que no facin ens tindran al davant, ho saben, i 
vostès ho han pogut viure.  Efectivament.  És com els errors, que els hi deia 
que comet l’Ajuntament.  Llistes, les que vulguin, moltíssimes.  Però des 
d’aquest punt de vista el suport hi és del govern de la Generalitat als 
ajuntaments.  És indiscutible des d’una visió global del que s’ha fet aquests 
darrers anys.  I en aquest sentit nosaltres ens posicionem dient que ha sigut, 
que efectivament és així i ha estat així.   
 
Respecte de la CUP, la seva intervenció, jo, amb tota franquesa, no 
comparteixo casi res del que diu.  I sobretot perquè el to i el que es traspua 
darrere de tot el que diu, jo li torno a dir, jo crec que vostè ha de parlar més 
amb la gent, però no només amb la gent del seu entorn immediat, perquè fa 
afirmacions que són una mica gratuïtes, no?  És a dir, és que a la Sala no hi va 
ningú; no hi ha anat cap dels seus amics, o de la gent amb la que parlen, però 
aquest any ha rebut 10.000 visites.  És poc?  No ho sé, és el segon any, 
10.000 visites.  Això són fets.  Hi ha qui hi va a la Sala.  O hi ha 45.000 visites 
als centres cívics.  Jo crec que confon el que vostè pensa amb la realitat.  I 
afortunadament el que jo penso no és la realitat i el que vostè pensa és el que 
pensa un altre.  I això es traspua en coses com quan diu: és que els del PSOE 
governeu a tot arreu.  Bueno, primer, jo sóc del PSC, una mica de respecte.  
Segona, segona, no m’ofèn dient el PSOE, perquè el PSC, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE, aquest partit que ha enganyat a 
Catalunya sistemàticament, va obtenir vint diputats a les eleccions del 2004, de 
les quals vostè parlava, i vint-i-cinc a les eleccions següents.  Però clar, és que 
la gent està manipulada... clar, perquè el poble no és escoltat, el poble no és 
escoltat i, per tant, clar, guanyen els dolents.  I això jo crec que el delata, que 
té una visió molt sectària de la vida i de les coses.  I lo popular i lo democràtic 
és el que pensa vostè i a la que es desvia una mica de lo que pensa vostè, és 
antidemocràtic, és fruit de la manipulació, etc.  Per exemple, els mitjans de 
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comunicació, estan sotmesos a la voluntat... estan comprats, escolti, jo els 
llegeixo amb certa freqüència i li asseguro que té bastant poc a veure amb 
aquesta, amb aquesta, amb aquesta realitat que vostè planteja.   
 
O amb els processos participatius.  Hi ha dos tipus de processos participatius, 
els que són, els que es parlen de coses per amagar la realitat i fer una 
coartada per fer el que nosaltres volem, el govern municipal, i els de veritat, 
que són els que es deuen fer quan surt el que vostè diu.  Clar, això és una visió 
sectària de la ciutat.  Jo crec que viu excessivament de la consigna, i a la 
consigna hi han coses bones, coses dolentes, les bones són les que dic jo i les 
dolentes són els altres.  El poble, que és qui jo represento, són els meus, són 
els estupendos, els altres, fruit d’una política erràtica, una política del 
capitalisme contra el pensament lliure, etc., etc., llavors això provoca que la 
gent estigui manipulada.  Pues jo penso que no, que la gent és lliure, que la 
gent vota, que la gent opina, que la gent s’absté i s’absté per culpa d’aquests 
senyors, per culpa d’aquests senyors, per culpa de vostès segurament també, 
o no.  L’abstenció és fruit només de la mala gestió dels partits majoritaris.  
Vostès no.  No contribueixen absolutament en res al descrèdit de la política, 
perquè són el poble.  Pues em sembla que estan equivocats, que estan 
radicalment equivocats respecte de la societat en la qual vivim.  I després, com 
que necessiten consignes, s’inventen la realitat.   
 
I ara resulta que el Pla Territorial Metropolità, al qual nosaltres hi hem fet 
al·legacions com a ajuntament en la línia del que s’ha acordat amb tothom, per 
tant, en la línia també de demanar que hi hagi un àmbit funcional del Penedès, 
ara resulta que el Pla Territorial Metropolità diu que hem de ser 200.000 
habitants, però d’on carai ho ha tret?, d’on ho ha tret? Això és mentida.  Si el 
Pla Territorial Metropolità una de les premises que té i que diu i que afirma és 
que no es varia en res el planejament de tots els municipis que contenen el Pla 
Territorial Metropolità.  D’on ho ha tret?  Si els plans territorials no tenen 
vinculació directa amb els ajuntaments?  Això són els plans directors. No 
s’inventi la realitat.  Hi ha un Pla General votat per cinc dels sis partits que 
estem aquí, i aquesta és la realitat legal del creixement de la nostra ciutat.  No 
se n’inventi una altra per poder fer cartells i pintades, si us plau.   
 
Finalment, escolti’m, la falta de... la falta d’il·lusió.  Nosaltres hem plantejat i 
estem convençuts que tenim un projecte de ciutat.  Nosaltres estem 
convençuts que anem en la bona direcció.  Nosaltres apostem per una ciutat, 
he dit, que s’impulsi econòmicament des de tots els punts de vista que he 
plantejat: del turisme, de la centralitat del comerç, de la indústria, de la 
innovació.  Que això és crucial i és una peça fonamental, que una ciutat que 
aposti per la seva identitat, que la seva identitat és cultura, però també 
renovació de l’espai públic, que també és pensar en un espai públic amable, 
que permeti la convivència i viure com entenem la relació dels ciutadans de 
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Vilanova amb la ciutat.  Apostem pels serveis públics de qualitat, per això 
defensem l’educació com una prioritat, per això estem satisfets de com s’han 
fet les coses i som conscients del que falta.  Apostem per una política 
adreçada a les dependències com la que s’està fent, i apostem també per una 
millora en els serveis de salut que necessita la nostra ciutat i el nostre territori.  
I cultura, i esports, i habitatge, naturalment, serveis públics de qualitat, que 
aquesta ciutat té i que en necessita molts més.  Serveis públics de qualitat.  
Identitat, espai públic, Nucli Antic, aposta pel barri de Mar.  Hem parlat 
concretament avui, ens han parlat excessivament de que fem volar coloms, de 
que eren projectes de no sé quants anys... Estem parlant de coses molt 
concretes, no estem fa tres anys enrere, estem avui.  Quan els hi parlo del 
teatre, ja ho sé que fa tres anys que està tancat, però s’obre ja.  Quan els hi 
parlo de l’auditori els hi dic que està ja adjudicat l’obra.  Quan els hi parlem de 
les obres de la residència, és una residència que ja estan fetes les obres, per 
cert, reitero, l’auditori i la residència amb empreses de la nostra ciutat.  I quan 
parlem de l’institut estem parlant de que l’institut està licitat i que s’ha 
d’adjudicar un dia d’aquests a qui l’hagi guanyat.  I que quan parlem del Centre 
d’Atenció Primària, és una realitat viva, existent, física, que començarà a 
funcionar d’aquí a uns mesos.  I quan parlem de cinema estem parlant d’un 
cinema que ja funciona.  I quan parlem de tantes i tantes coses que avui hem 
parlat, majoritàriament són realitats d’avui o realitats imminents.  I aquest és el 
nostre plantejament.  Sempre hem dit que no s’han de prometre més coses de 
les que es poden fer, i així ho fem.  I en el torrent de la Pastera tres quarts del 
mateix.  Vam dir que no prometríem res respecte al torrent de la Pastera fins 
que tinguéssim la garantia de que es podria fer.  Doncs ho podem dir, perquè 
tenim la garantia de que es pot fer.  Amb ambició de ciutat, perquè és el que 
s’ha de tenir, sense tapar-nos els ulls, naturalment, a la realitat dura de 
tantíssima gent, que els hi asseguro que, com vostès, tots veiem i vivim cada 
dia.  Però amb la il·lusió de que aquesta ciutat té moltíssimes oportunitats i que 
les pot fer possibles, com les ha fet en el passat i com les farà en el futur amb 
el lideratge d’un govern que està a l’alçada i que és coneixedor de les 
necessitats de la ciutat. 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Perfecte.  Senyor alcalde, la seva tàctica de desqualificació ens ha deixat clar 
que no té altres arguments i nosaltres... i que nosaltres anem bé.  No hi vull 
entrar, crec que no val la pena.  El que sí que li diria: afirmacions anònimes, no 
ho entenc per què diu això, les fem nosaltres.  Això són afirmacions anònimes?  
I estan basades en els nostres contactes amb empresaris, sindicats, gremis, 
associacions de veïns.  I les xifres, les xifres són les que són.  Suposo que les 
mateixes fonts que vostè utilitza per tenir la seva percepció.  
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I propostes en fem moltes, a les comisions en fem moltíssimes.  Precisament la 
d’aturar les obres a l’estiu la vam fer a la comisió i no es va acceptar.  Només 
per deixar clar aquest tema.  Però nosaltres creiem que en aquests moments hi 
han temes més importants i per a nosaltres en aquests moments creiem que 
cal actuar ràpid i de forma efectiva contra la crisi, que és el que en aquests 
moments més afecta al benestar de les persones i de les famílies.  I per aquest 
motiu vam ser el primer grup que vam fer propostes i per això ara proposem 
vint mesures de xoc que a continuació explicaré.  Tal com vostè ha exposat, el 
que ara fem és fer propostes i demanem que... que les tinguin en consideració.   
 
Començaríem per que creiem que cal coordinar esforços.  Considerem que 
l’Ajuntament ha de liderar i coordinar totes les accions que es portin a terme a 
la ciutat per pal·liar els efectes de la crisi.  Per aquest motiu, les dues primeres 
propostes van en aquesta línia.  La primera és la creació de la gerència 
anticrisi, com a organisme intern per controlar totes les accions transversals en 
aquesta matèria, sense increment de personal.  La segona mesura que 
proposem és establir un acord marc entre tots els agents socials de Vilanova i 
la Geltrú per redactar un protocol d’actuació per fer front a la crisi.  Creiem que 
totes les accions cal que siguin coordinades per tal que siguin del tot eficaces.   
 
Les següents mesures són pensant amb la ciutadania.  Cal que l’acció 
municipal sigui més eficaç i més àmplia i, per tant, proposem en primer lloc la 
creació d’una bossa solidària, per prestar ajuts, beques i otorgar microcrèdits a 
les persones i famílies més desfavorides, alimentada a partir de l’estalvi 
generat a través de noves mesures d’austeritat municipal, que després 
exposaré, i gestionada per la coordinadora d’entitats socials locals. 
 
La quarta mesura que proposem és... ja l’havíem proposat en alguna moció 
que es va presentar, és la reducció d’impostos municipals a les persones en 
atur prolongat.   
 
La cinquena proposta és l’ajornament del pagament dels impostos municipals 
en els casos de major penúria econòmica familiar.   
 
La sisena és el recolzament d’una campanya extraordinària de recollida de 
fons de Càritas, amb el compromís per part de l’Ajuntament d’igualar la 
quantitat recaptada per aquesta entitat. 
 
La setena proposta és la creació d’un menjador social al centre de la ciutat, tal 
com ja hem demanat, crec que dos cops, que hem presentat una moció sobre 
aquest tema.   
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Les següents propostes que fem, les següents mesures, van en la línia de 
buscar l’austeritat municipal, perquè creiem que l’Ajuntament ha fet un esforç 
notable de contenció de la despesa en el pressupost del 2009, però no obstant 
creiem que es poden adoptar mesures d’austeritat municipals addicionals.  La 
primera mesura que proposaríem en aquest aspecte, que seria la vuitena del 
total de mesures que presentem, és la reducció de la despesa en comunicació 
i publicitat institucional, especialment als mitjans en paper, potenciació dels 
canals digitals i major ús i recolzament dels mitjans de comunicació privats 
locals.  L’estalvi generat també podria alimentar la bossa de solidaritat. 
 
La novena proposta que fem és la cessió de la gestió de Neàpolis a la iniciativa 
privada, per a la seva millor rendibilització o simplement la venta de 
l’equipament.  Amb els diners obtinguts de la possible venda, destinar el 10%, 
que podria ser aproximadament 1’2 milions d’euros, a la bossa de solidaritat.  
O, en el cas de la cessió, destinar-hi el 10% del contracte de cessió.   
 
La desena proposta és l’eliminació del software de pagament dels ordinadors 
de l’Ajuntament i la seva substitució per programari lliure.  Amb l’estalvi generat 
es proposa donar suport a les famílies menys afavorides per a l’adquisició 
d’ordinadors portàtils escolars.   
 
Les següents propostes van en la línia de donar suport al comerç, perquè el 
grup de Convergència i Unió considerem que cal prestar una atenció especial 
al teixit comercial de la ciutat, i que cal que des de l’Ajuntament es prenguin 
mesures de xoc per ajudar a aquest col·lectiu d’emprenedors.  Concretament 
proposem, en primer lloc, otorgar ajuts als comerciants afectats per les obres 
de la via pública.   
 
La dotzena proposta és la creació d’un servei de captació d’inversors per 
regenerar l’activitat comercial i impedir la proliferació de locals buits al centre 
de la ciutat.   
 
La tretzena mesura és la creació de l’observatori municipal del comerç, per 
poder conèixer la realitat i l’evolució d’aquest sector tan complex i especialment 
afectat per la crisi.   
 
La catorzena proposta és la creació d’una escola de comerç, com la que hi ha  
a Terrassa, per exemple, que doni servei a l’àmbit geogràfic de la Vegueria 
Garraf-Penedès i del Camp de Tarragona.   
 
La quinzena proposta és la reducció d’impostos i taxes als comerciants 
progressiva, a canvi i com a premi per l’assistència i aprofitament de cursos i 
formació per a la modernització i innovació. 
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La setzena proposta és la creació del catàleg d’establiments singulars i 
exempció de tots els impostos i taxes durant cinc anys. 
 
De cara a les empreses, proposem, la dissetena proposta, fer efectiu el 
compromís que el govern municipal va adquirir al mes d’abril de pagar als seus 
proveedors en un termini màxim de trenta dies, des del registre de les factures.   
Aquest acord es va prendre en base també a una moció que vam presentar 
nosaltres i reclamem que es fagi efectiva aquesta mesura. 
 
La divuitena mesura és la creació d’un grup de treball Ajuntament – Cambra de 
Comerç – ADEG, per elaborar una estratègia pròpia de la ciutat per a la 
internacionalització de les empreses existents, per a l’actualització tecnològica, 
per a la inversió, per a la captació d’ajuts públics i per a la captació d’inversors.  
 
La dinovena proposta és la creació d’un servei d’ambaixada comercial 
municipal, que potenciï el producte i la marca Vilanova com a cluster industrial i 
logístic, en coordinació amb la Cambra de Comerç i l’ADEG, per tal de donar 
suport logístic, lingüístic i econòmic a les empreses que necessiten millorar els 
seus contactes internacionals i per a l’organització d’estratègies promocionals 
conjuntes. 
 
I la darrera proposta, la vintena, és que es celebri un Ple extraordinari per 
debatre la situació de la crisi a Vilanova i la Geltrú i adoptar mesures anticrisi 
de forma unànime. 
 
Des del grup de Convergència i Unió fem aquestes vint propostes i demanem 
al govern municipal que les tingui en consideració. 
 
ALCALDE 
 
Bé, amb relació a aquesta qüestió, si em permeten, només voldria fer un parell 
de consideracions.  Una desqualificació, cap.  És a dir, en tot cas la meva 
opinió respecte de que no fan propostes i de que allò que han plantejat doncs 
no ho tenia sustentat més que perquè vostè mateixa ha dit, doncs, un senyor 
m’ha dit... un empresari m’ha dit... un altre m’ha dit, no?, però es sustentava 
diguem-ne en... que no es sustentava en res més que el que diu un o el que 
diu l’altre, però no en posicionaments organitzats de... de la societat.  És la 
meva opinió.  De la mateixa manera que la meva opinió és que m’hauria 
agradat que haguessin dit en la seva primera intervenció propostes respecte 
de quin model de ciutat tenia i que la seva intervenció no fos, des del meu punt 
de vista, anecdotària, sinó més substancial respecte als temes que havia 
plantejat.  Però aquesta és una opinió, no és una desqualificació.  
Desqualificació és faltar al respecte a algú, és dir que algú pues és un no sé 
què, descualificar-lo personalment o un col·lectiu, o una organització.  Això és 
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opinió respecte de la seva intervenció.  Per tant, res de desqualificació, perquè 
res més lluny de la meva voluntat i em sembla que el to en cap moment ha 
estat aquest.  Cap desqualificació, opinió respecte del que vostè planteja.   
 
Respecte al conjunt de propostes que ha fet, penso que la qüestió de la crisis 
és suficientment dramàtica i important doncs perquè les propostes que fa 
qualsevol grup, i més especialment doncs si és el principal grup de l’oposició, 
han de ser analitzades, parlades i evidentment tingudes en compte, perquè en 
la mesura que una o vint siguin positives per a la ciutat, doncs evidentment 
s’han de tirar endavant.  Primer va ser l’escrit, des de que va començar la crisi, 
de la relació del govern amb el principal grup de l’oposició.  Recorda que vam 
aprovar el pressupost junts, vam aprovar les taxes junts, justament perquè 
consideràvem que en un moment com el que estàvem, ja he dit precisament 
perquè és una relació entre el principal grup de l’oposició i el govern municipal 
per, bueno, doncs mirar a vera què és el que proposava cada un i intentar 
sumar davant d’aquesta situació.   
 
Com pot imaginar, no em puc posicionar sobre propostes concretes com 
aquesta en aquest moment determinat.  Sí que li afirmo que algunes s’estan 
fent i, per tant, en tot cas les exposaré i, si són millorables, doncs millor que 
millor, i respecte... N’hi ha una que sí, que li afirmo que no és cert, que a la 
ciutat existeix menjador social, a la ciutat no hi ha cap persona que tingui 
necessitat d’aliments, que tingui necessitat d’aliments que li falti i, per tant, 
reitero, com va fer la senyora Grifell en el seu dia en el Ple, que la ciutat té 
menjador social, que quansevol persona que té necessitat d’aliments els té, no 
qualsevol, tots, no la majoria, no, tots, i que per tant en aquest sentit podem 
tenir la tranquil·litat, i malauradament cada vegada la demanda és més gran, 
de que això existeix, eh?, i malauradament excessivament usat, a 
conseqüència de la dramàtica situació en la qual estem.  
 
Res més a dir.  Insisteixo, les propostes les recollim.  Reitero que crec que 
algunes d’elles es fan, algunes doncs les han de concretar una mica més.  
Espais tindrem en aquests propers mesos per parlar-ne respecte o no de la 
necessitat de fer alguna d’aquestes mesures.  Gràcies. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Puc contestar-li jo, no?  Bé, senyor alcalde, jo crec que no val la pena que 
discutim si han estat desqualificacions o no.  S’ha sentit el que ha dit, jo crec 
que dir que no teníem arguments i que no havíem parlat amb ningú és una 
desqualificació, és un tema d’interpretació.  Però jo crec que hi han temes més 
importants com per ara parlar d’aquestes picabaralles, no ve al cas i no 
importa.   
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A veure, nosaltres hem fet un anàlisi molt detallat sobre l’estat de la ciutat i el 
que hem explicat -ho he exposat àmpliament, no ho repetiré tot- jo crec que 
reflecteix bastant l’actualitat de Vilanova.  Vilanova és una ciutat on no hi ha 
ocupació, i això és un dels... de les problemàtiques que més afecta el benestar 
dels ciutadans, que crec que és el benestar el que hem de buscar.  Els polítics 
jo crec que la nostra obligació és buscar el benestar dels nostres ciutadans, i 
precisament el tema primer que afecta al benestar dels ciutadans és poguer 
treballar, i en això a Vilanova hem suspès l’assignatura.  No hi ha feina i no 
anem bé.  També creiem que no es fa prou per... evidentment no és un tema 
que depengui només de l’Ajuntament, però sí que l’Ajuntament té possibilitats, i 
és qui ha de liderar aquestes iniciatives, és qui ha d’impulsar que l’economia, 
que les empreses vulguin vindre a Vilanova.  És qui ha d’impulsar que es 
generi activitat econòmica a la ciutat.  No veiem que es fagi res en aquest 
aspecte i així ho hem explicat i creiem que en aquest tema s’ha fallat molt i si 
això no es canvia ben aviat el rumb, jo crec que Vilanova està destinada a 
convertir-se en una ciutat més de l’arc metropolità, sense activitat econòmica.  
Jo crec que som moltes les persones que no volem aquesta Vilanova, sinó que 
volem una Vilanova mediterrània, una Vilanova amb activitat econòmica, una 
Vilanova com la que coneixem i com la que creiem que pot ser, perquè creiem 
que Vilanova té potencial i possibilitats. 
 
Referent als serveis, molt bé, també ho he explicat i tampoc ho vull repetir.  
Però, a veure, mandat rere mandat queden temes pendents, hi han inversions 
que fa molt que estan atrassades.  El tema del Fons Estatal d’Inversió ens ha 
dit que ara 600 llocs de treball.  Nosaltres, les últimes dades que teníem era al 
31 de maig i eren 95 llocs de treball.  Ens alegra molt que hagi augmentat tant, 
perquè realment de 95 a 900 que havien dit inicialment estàvem preocupats.  
Lamentem, per això, que només la meitat dels llocs de treball siguin de gent de 
Vilanova.  Creiem que altres ajuntaments han fet accions molt més efectives 
per tal d’intentar que realment l’ocupació anés a parar a la ciutat. 
 
I després voldria acabar la... voldria acabar presentant la nostra protesta, 
perquè vam presentar el 13 de juliol tota una sèrie de preguntes, que si eren 
complementàries a la documentació que teníem per presentar... per a aquest 
Ple, i avui fa dos mesos i mig, fa dos mesos i una setmana i no ens les han 
contestat, quan el termini per contestar preguntes és un mes.  I voldríem 
manifestar que creiem que això és una actitud que no és correcta i presentem 
la nostra protesta per aquest tema.   
 
De totes maneres, creiem que en aquests moments a la ciutat el més important 
és intentar solucionar els problemes immediats, especialment els derivats de la 
crisi i, com sempre, estarem a la disposició del govern municipal per fer les 
al·legacions conjuntes que calguin i en aquest sentit els agrairem que tinguin 
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en compte les propostes que hem fet, que creiem que poden ajudar molt.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Té la paraula el senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  En primer lloc, jo volia esmentar i abans de reprendre amb alguns 
dels ítems que m’he deixat en la intervenció inicial, no?, que els temps 
acostumen a ser molt importants sempre, i en política encara més, no?  I en 
aquest sentit, de la meva intervenció anterior, però també d’altres intervencions 
que hi han hagut posteriors, concretament la de la senyora Lloveras, valorem 
iniciatives d’aquestes característiques, com podem valorar que l’equip de 
govern, respecte de determinades coses que després citaré, doncs hagi 
canviat la seva opinió, no?  Però això no treu que els temps continuïn tenint la 
seva importància, i està clar, segurament resulta més senzill intentar cercar 
inversions per a la ciutat quan hi han èpoques de bonança econòmica, que no 
pas buscar inversions per a la ciutat ara en aquests moments en que estem en 
una situació complicada i financerament difícil.  Com també a vegades és més 
fàcil fer política d’habitatge municipal quan hi ha una certa expansió i un cert 
boom i els ciutadans tenen possibilitats, limitades, però tenen possibilitats 
d’accedir amb un habitatge, i a vegades els hi cal una mica l’empenta o els hi 
cal que des de l’administració municipal se’ls hi posi més a l’abast, que en el 
moment en el que hi ha una crisi important, en el moment en que el mercat de 
l’habitatge es troba en una situació dificultosa, en el moment en que les 
dificultats per accedir a les hipoteques són molt més importants que fa quatre, 
cinc, sis anys endarrere, doncs es facin polítiques d’habitatge.  Amb això vull 
dir, els temps en política són molt importants.  Ens hem passat, i per això a 
vegades hem de fer referència a anys enrere, però que ens hem passat vuit 
dels deu anys de govern tripartit queixant-nos perquè no hi havia política 
d’habitatge.  Escolti, i l’habitatge, i les polítiques d’habitatge arriben quan hi ha 
crisis de l’habitatge, que també és important, que també és important, però 
hem deixat enrere un munt d’oportunitats i crec que això no ho podem passar 
per alt.   
 
Quedaven un parell d’apunts sobre actuacions urbanístiques i reconeixements 
també, perquè miri, volem valorar positivament les actuacions que s’estan 
duent a terme en el Nucli Antic, però també hem de referir-nos al temps i hem 
d’apel·lar al temps.  Feia deu, dotze anys que aquest grup municipal 
reivindicava que s’adoptessin mesures en el Nucli Antic, perquè s’estava 
degradant progresivament.  I al final ha arribat a una situació de degradació tal 
que l’ha fet aquest projecte mereixedor de les aportacions de la Llei de barris.  
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Tant se val, lo important és que ara en aquest moment s’estigui treballant en 
aquest sentit.  Lamentar una vegada més les oportunitats passades i perdudes.  
Valorem també la rectificació des del punt de vista de planificació urbanística, 
en aquest cas tant del govern municipal com del grup de Convergència i Unió, 
pel que fa al Pla de... al Pla Especial de Millora de Cap de Creu.  No obstant 
això, estarem amatents a les evolucions d’aquesta modificació del Pla General, 
per tal de que pugui considerar-se ja plenament desafectada aquesta zona de 
la ciutat i plenament integrada en el Nucli Antic.   
 
L’alcalde fa tres anys, en el debat de fa tres anys, deia, i nosaltres hi coincidim 
molt, avui m’ha donat la impresió de que ja no tenia la mateixa importància, 
que hi han detalls, hi han petites coses que són importants i sobretot són 
importants per als ciutadans i nosaltres hi estem plenament d’acord. Per cert, 
perquè no se m’acusi de que citem ciutadans anònims, em permetrà que li 
digui que el ciutadà que ens havia fet arribar la queixa respecte als 
aparcaments que he esmentat en la meva primera part de la intervenció es diu 
Xavier.  No diré més per allò de la protecció de dades, però es diu Xavier.  I, 
miri, doncs tinc dos correus electrònics, un que ens envia el senyor Àngel, 
tampoc no diré més, en què ens aporta unes fotos, com segurament els hi han 
fet arribar a vostès, unes fotos d’espais de la via pública que estan en mal 
estat.  Però no només això, diu escolti’m, amb data 19 d’agost ho poso en 
coneixement de la Policia local perquè alguna d’aquestes... d’aquests elements 
pot provocar danys en els vianants.  I aquest senyor, un mes després ens té 
que enviar un correu electrònic dient: escolti’m, potser allò que és important per 
a mi no ho és per al govern municipal, però aquí pot prendre mal algú.  Jo fa un 
mes que he avisat, i és un clau que surt d’una passera, i això ningú se n’ha 
preocupat.  No sé quin deu ser els procediments, però per clavar un clau més 
d’un mes.  Un clau en una passera, que ningú pensi malament.   
 
Un altre correu electrònic que hem rebut avui mateix, i que segurament han 
rebut vostès, Alfred, sense citar més dades, ens adjunta doncs una fotografia 
de l’estat de neteja en què es troben alguns de... alguns contenidors concrets 
de la ciutat.  El senyor Ruiz ho deu conèixer perfectament, perquè ell l’ha rebut.  
Són petites coses que creiem que efectivament tenen la seva importància, i 
que no són de ciutadans anònims, són ciutadans de la ciutat.  Que podrem dir 
o no els seus noms, tant se val, el que és important per a ells almenys per a 
nosaltres també ho és.  I per tant, per això en volíem deixar constància. 
 
El que després de les intervencions que hem sentit, el que ens acaba 
preocupant d’aquest govern és la visió que cada un dels partits que en forma 
part tenen de la situació actual.  Evidentment que tenen que ser percepcions 
diferentes, que segurament per això el senyor Álvaro diu: oh, és clar, 
evidentment que sí.  Però el que a mi ens acaba de donar la impresió –i no és 
una crítica cap a ells, eh?, sinó cap a qui té... hauria de tenir el liderat del 
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govern municipal- és que estem en una ciutat que és molt d’esquerres, que és 
independentista, que és verda, que és progresista, que és sostenible, però no 
té llocs de treball per a la gent.  Perquè no s’ha parlat dels problemes de la 
gent.  Ara, això sí, esquerres, independentistes, verdes, progressistes, 
sostenibles, però no hi han llocs de treball.  I això no mereix el comentari, no 
mereix ni el més mínim comentari, ni el més mínim símptoma d’autocrítica i ens 
quedem tan tranquils ignorant la que està caient.  I quan nosaltres li parlem de 
resignació no és que estiguem criticant que l’Ajuntament assumeixi el paper de 
finançar determinades obres que li correspon fer a la Generalitat de Catalunya, 
si el que estem criticant és que això ho estem fent masses coses, i aquí ho 
diem però allà callem.  I amb això no n’hi ha prou.  Escolti’m, estem a la 
comarca que rep, em sembla que ja és la segona comarca que rep menos 
inversions de tota Catalunya i inversions que són necessàries per a la ciutat no 
s’inclouen en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.  Vostès callen, 
vostès no diuen res.  Això és la resignació.  El dir: escolti’m, si la Generalitat, 
amb un pressupost de 34... de 37.000 milions d’euros no arriba per finançar 
l’IES de la Sínia de les Vaques, ja ho finançarà aquest Ajuntament amb un 
pressupost de 60 milions d’euros.  Escolti’m, no, ens hem de fer sentir.  La que 
dirien vostès si el govern de la Generalitat fos d’un altre color polític.  La que 
armarien vostès!  La que ja havien armat vostès quan alguna vegada no 
arribava algun diner d’un altre govern de la Generalitat d’un altre color polític. 
 
Escolti’m, resignació és dir: escolti’m, no hi han diners per fer el CAP de baix a 
Mar i ja el finançarem nosaltres o ja buscarem la fórmula per finançar-lo 
nosaltres.  O nosaltres volem un hospital i el Departament de Salut li diu: 
escolti’m, no hi haurà hospital.  Miri, i en aquest sentit aprofito per dir-li: vostè 
ens ha demanat que estiguem al seu costat en aquest tema; nosaltres ens 
comprometem a estar en el seu costat, però li dic sincerament i li dic 
honestament, no com fa dotze anys enrere, quan era el Partit Socialista qui 
presentava mocions en aquest ajuntament demanant que a l’Hospital de Sant 
Antoni Abat es tanqués el seu tractament d’aguts.  I aquest grup municipal es 
va quedar sol defensant que Vilanova requeria d’un hospital d’aguts.  I rebíem 
bufetades de tot arreu.  I el Partit Socialista presentava mocions en aquest Ple 
demanant el tancament de l’Hospital d’aguts de Sant Antoni Abat.  Ens 
n’oblidem, ja han passat malauradament dotze anys i algú s’ha donat compte 
de que aquella decisió segurament era errònia i ara cal tornar a començar a 
lluitar per un hospital d’aguts a la nostra ciutat.   
 
Resignació també és que quan el govern de la Generalitat ens apuja els 
peatges, bueno, fer una carteta criticant-ho, però no aixequem massa la veu 
perquè és el govern amic.  Escolti’m, miri, no n’hi ha prou.  Doncs potser cal 
que adoptem conjuntament i en aquest sentit nosaltres ens oferim, tot el 
Consistori, estic convençut de que s’ofereix a adoptar, home, mesures una 
mica més consistents per tal de que el govern de la Generalitat no ignori 
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sistemàticament ni aquesta ciutat ni aquesta comarca.  I és que dóna la 
impresió que el fet de que el color polític dels governs sigui el mateix, o 
semblant, no sé si... la relació que tenen Vilanova amb el PSC, o el Partit 
Socialista de Vilanova amb el PSC, escolti’m, no ens prenguin pel pito del 
sereno, perquè al final és el que sembla que estan fent.  I vostè em diu: 
escolti’m, és que la Generalitat ens ha pagat la ronda Ibèrica, 5 milions d’euros!  
Té raó –acabo-, té raó –em tornaré a quedar sense temps, però acabo-.  Ens 
han pagat els 5 milions d’euros de la ronda Ibèrica, té raó.  Sap per què?  
Perquè hi va haver una Sentència judicial que obligava la Generalitat a pagar a 
l’Ajuntament de Vilanova 5 milions d’euros, i llavors la Generalitat va dir: miri, 
amb aquests 5 milions d’euros li faré la ronda Ibèrica.  Sí, per la concessió del 
segon tram de l’autopista Pau Casals.  I ens diu: la Generalitat ha fet els jutjats 
nous.  Sí, sap per què?  Una altra Sentència judicial que obligava a la 
Generalitat a indemnitzar l’Ajuntament pel manteniment de presos en 
instal·lacions municipals.  I la Generalitat va dir: escolti, miri, això ho 
arreglarem, farem aquest nou equipament.  Escolti’m, o no és així?  Sí, sí, 
repassi’s la documentació, és així.  Això és resignació, això és resignació, 
deixar de costat projectes emblemàtics i de capitalitat i de lideratge, com pot 
ser el soterrament de la línia del ferrocarril.  De la qual avui no se n’ha parlat i 
de la qual una ciutat que està en el cap de tothom, propera a Vilanova, doncs 
segurament havent-ho ideat bastant més tard, estiguin avançant per més bon 
camí que no pas la nostra ciutat.  Això és resignació, això és el que entenem 
per resignació.   
 
I aixins veiem –ja acabo, senyor alcalde-, així és com nosaltres veiem la ciutat, 
amb una incapacitat per part del govern de liderar el progrés dels ciutadans i 
ciutadanes.  Creiem que aquesta ciutat necessita un nou impuls i un lideratge a 
tots els nivells que substitueixi, precisament, aquesta resignació, si m’ho 
permet, resignació fins i tot metropolitana, utilitzant les paraules que feia servir 
la senyora Lloveras.  Creiem que s’ha de substituir per la il·lusió d’un futur 
d’una ciutat que s’adequa a allò que els ciutadans li demanen.  I en aquest 
sentit estem convençuts de que aquest govern municipal està esgotat.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Primera, els temps tenen importància, 
efectivament és veritat, perquè moltes de les coses que aquest govern ha anat 
fent durant aquests deu anys, el temps ha anat demostrant doncs que eren 
necessitats, no?, per a la ciutat.  L’aposta pels serveis públics, l’aposta pels 
centres cívics, l’aposta per assumir directament la responsabilitat de fer llars 
d’infants, l’aposta per implicar-se en els temes sanitaris, l’aposta per implicar-
se en els temes de la dependència, per exemple, els temes de la dependència.  
La residència aquesta és fruit d’una... d’un compromís del govern municipal en 
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assumir una competència des del punt de vista de la creació de residències, 
relativament del govern municipal, d’un ajuntament.  Doncs s’hi ha posat, 
perquè també creiem que la ciutat ha d’estar, l’Ajuntament ha d’estar allà on hi 
han els problemes de la gent, i és en aquest sentit que assumim 
responsabilitats en educació que no ens toquen, en salut que no ens toquen, 
en dependència que no ens toquen, perquè pensem que efectivament s’ha 
d’estar allà on hi ha els problemes de la gent i efectivament és una qüestió de 
temps.  Per això fa temps que vam apostar per aquesta implicació amb els 
serveis públics, no?  Gràcies pels reconeixements en els temes de matèria 
urbanística, els temes de Nucli Antic, de la Llei de barris i tot plegat, no?  Vostè 
té una percepció del que el govern de la Generalitat fa i les causes perquè les 
fa, absolutament esbiaixada des del meu punt de vista.  És evident que vostè 
és diputat i té que fer alhora oposició al govern de l’Ajuntament i al de la 
Generalitat.  Jo li recomanaria que faci oposició al govern de la Generalitat allà 
on correspon.  Però home, afirmar que el govern municipal ha deixat degradat 
el Nucli Antic i llavors el govern de la Generalitat s’ha vist obligat a concedir la 
Llei de barris, en castellà es diu rizar el rizo, eh?, diguem-ne, rizar el rizo.  O 
afirmar que s’han donat els 5 millons d’euros com a conseqüència d’una 
Sentència judicial, és cert, però com a conseqüència que la Sentència judicial 
diu que s’ha de donar 5 millons d’euros és fals.  El que deia la Sentència 
judicial és que l’adjudicació que va fer el govern de la Generalitat va ser a dit i 
mal feta, i emplaça, i emplaça, i es va guanyar, i emplaça.  Un recurs presentat 
pel grup socialista, a l’oposició em sembla en aquells moments, amb el suport 
de la resta dels grups, excepte el de Convergència.  Però es va fer aquell 
recurs, es va fer aquell recurs, es va guanyar, i la Sentència què diu?, la 
Sentència diu: posi’s d’acord, i el govern de la Generalitat es va posar d’acord 
en finançar un projecte.  El govern de la Generalitat podia haver estat donant 
tombs a la Sentència, a l’execució de la Sentència, durant molt temps, i va 
assumir el tema i ho va fer.  Afirmar que es fan uns jutjats que valen 10 millons 
d’euros perquè havien de pagar unes indemnitzacions de, em sembla, no sé 
quants diners, pels presos menors, amb relació a lo que costava, els jutjats 
també és rizar el rizo.  El govern de la Generalitat ha comès molts errors, 
naturalment, amb relació a la ciutat.  Nosaltres –ja en parlaré- ens hem 
posicionat al respecte d’aquests temes.  Afirmar que fer cinc escoles, alguna 
en mòduls, afirmar que la ronda Europa, que els jutjats, que la caserna dels 
Mossos, etc., etc., etc., és com a conseqüència de causes com les que vostè 
diu, a mi em sembla que només s’expliquen des de l’oposició en la que està 
instal·lat el Partit Popular, no des de la racionalitat de l’anàlisi fred de les coses 
com són realment.   
 
I hi ha una cosa que m’ha sabut greu, perquè... un parell de coses, el de les 
petites coses, perquè jo crec que són importants, i per això hem canviat el 
conveni de... el contracte de jardineria, perquè pensem que són importants les 
petites coses.  Per això hem tret un concurs de manteniment de la ciutat, 
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perquè creiem que calia millora, un concurs que, com saben, ja està funcionant 
i que permetrà que aquestes coses, de les quals vostè parlava, puguin ser 
resoltes.  Segur que moltes quedaran pendents, sempre n’hi han però són 
moltes les necessitats individuals, però que a més a més requereixen de 
resposta, però a vegades no s’hi arriba.  Però quan jo parlo de persones 
anònimes, a les quals en rebo infinitat, com vostès saben, estic referint-me a 
que l’oposició no es pot fer només des d’una anàlisi d’errors concrets, d’errors 
en un carrer, que no s’ha atès bé un () o que no s’ha tapat una claveguera.  
Naturalment que això és important.  Li ben asseguro que en la vida diària de 
l’alcalde, el que rep i els ímputs que més rep són justament d’aquestes, 
d’aquestes temàtiques.  I a les que intenta donar resposta buscant solucions 
globals, canviant el sistema de manteniment de la ciutat, canviant el sistema de 
la jardineria, que hi havien moltes queixes per les coses, hi havia pocs 
recursos i no es feia naturalment prou bé, perquè hi havia pocs recursos.  
Canviant el servei de... a través de la plica, el servei de jardine... ai, de brossa i 
de neteja de la ciutat.  Canviant i incorporant nous serveis, noves necessitats.  
Com a conseqüència d’això, de l’anàlisi de tantes i tantes i tantes demandes 
concretes.  Per tant, les denúncies dels ciutadans individuals, és clar que tenen 
importància, en tenen molta, i això el qui ho posi en dubte, el que cregui aquest 
alcalde que això és absolutament imprescindible i necessari ().   
 
El que m’ha sabut greu també és que digui que l’alcalde no s’ha posicionat 
davant del govern de la Generalitat quan ha calgut defensar els interessos de 
la ciutat.  Perquè això és directament injust, des del meu punt de vista.  Perquè 
en tots i cadascun dels temes en els quals hi ha hagut una... una discrepància, 
l’alcalde s’hi ha posicionat.  Per exemple, amb el peatge, la moció que hi ha 
hagut de tots dels grups, no només la va proposar el govern municipal a 
darrera de molts altres... ho van proposar altres grups, sinó també la va 
defensar i amb vehemència, aquí, a Barcelona i en tots els mitjans de 
comunicació que han volgut sentir la paraula de Vilanova per denunciar el 
peatge injust que patim.   Com la crisi de la RENFE, o sigui, la situació injusta 
en la qual s’està.  Però en el tema de l’institut, del CAP, més enllà de fer la 
crida de que s’ha de fer, s’han de buscar solucions, i si l’Ajuntament les pot 
donar les ha de donar, i aquest és el nostre capteniment i la manera que 
entenem de fer-lo, la manera que entenem que l’Ajuntament ha d’assumir les 
seves responsabilitats, assumir com a seves el que són les preocupacions de 
la gent, més enllà de que la Llei, la seva article X digui que la titularitat és una 
altra.  Això no és resignació, això és defensar els interessos de la ciutat, com 
crec que en el fons vostè pensa que és així.   
 
Finalment, canvis, hem fet canvis.  I és qüestió de temps, tots n’hem fet.  Per 
exemple, nosaltres hem canviat de posició respecte al PERI Cap de Creu.  En 
un moment determinat, vostès una mica abans.  És una qüestió de (), de 
temps, que també van canviar d’opinió, perquè també van votar el Pla General 
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en el que es preveia l’opertura.  Per tant, efectivament hi han canvis, per què?, 
perquè gràcies a Déu el cap el tenim per pensar i les orelles per escoltar, i per 
ser influïts, i per evolucionar, i en la mesura que un creu que el millor per la 
ciutat és un determinat canvi, sempre el farem, no? 
 
Disculpa, eh?, no t’he dit que tens la... que té la paraula el senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, gràcies.  Bé, és evident que és important que hi hagin en els grups 
polítics canvis en els seus posicionaments, però també jo crec que és 
important que hi hagi coherència en les seves actituds i en els seus 
posicionaments al llarg del temps.  Tampoc no vull emprar-hi massa temps, 
perquè ja ha estat prou debatut, però sí recordar que quan s’aprovava el Pla 
General aquest mateix regidor, que feia la intervenció en aquell moment, 
advertia de que l’obertura de la rambla Samà tenia una data de caducitat i que 
passada aquella data havíem de pensar una cosa diferent, i així és com ho 
vam fer en el llarg del temps i així és com sortosament al final ha estat una 
idea coincident per part de tots els grups municipals.  I, per tant, des d’aquest 
punt de vista, escolti’m, repereixo, nosaltres no ens cauen els anells per 
valorar-ho positivament.   
 
Nosaltres, quan li fem la crítica de la resignació davant del govern de la 
Generalitat bàsicament l’estem fent perquè vostès tenen una condescendència 
amb el govern de la Generalitat, sí, que no tenien quan hi havia un altre 
govern, que no tenien quan hi havia un govern de diferent color.  I no els hi 
recordaré jo ara debats que teníem en aquesta mateixa sala sobre la 
construcció d’una llar d’infants municipal, que el govern, tripartit també en 
aquell moment, no va volguer presentar el projecte a la Generalitat per rebre 
una subvenció i poder-lo tirar endavant.  Simplement, el que volem posar en 
evidència és aquesta diferència de capteniment que hi ha hagut en el llarg dels 
anys.  Evidentment que són instal·lacions que són necessàries, evidentment, i 
que s’han de fer i que s’han de tirar endavant, evidentment.  Però escolti’m, és 
que hi han dues coses, i no estic fent oposició al govern de la Generalitat, que 
la faig allà on em pertoca, ni pretenc fer oposició en el govern de la ciutat, sinó 
que pretenc explicar què és allò que nosaltres com a ciutadans pensem i 
creiem que s’hauria de fer d’una altra manera.  I el que no pot ser és que si la 
Generalitat de Catalunya, li repeteixo que amb un pressupost de 37.000 
milions d’euros no pot tirar endavant un Centre d’Assistència Primària a la 
nostra ciutat o no pot tirar endavant un Institut d’Ensenyament Secundari a la 
nostra ciutat, que ho faci l’Ajuntament, que ho faci l’administració local, que li 
recordo que la setmana passada estàvem aprovant -perdó, amb la seva 
abstenció- una moció que demanàvem una millora del finançament local, 
perquè és l’administració en aquests moments segurament més pobra del 
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conjunt de les administracions de l’Estat, i que això ho assumeixi 
l’administració local, escolti’m, perdoni, per a nosaltres això és que el govern 
municipal s’ha resignat i ha acceptat allò que d’alguna manera el govern de la 
Generalitat li ha posat sobre la taula. 
 
Escolti, quan nosaltres diem: escolti’m, és que la Generalitat li ha donat la 
subvenció per la Llei de barris per la degradació que patia el barri.  
Segurament no m’he explicat correctament i el que he volgut dir és que el barri, 
el Nucli Antic de la ciutat ha patit una degradació al llarg del temps fruit de la 
manca d’activitat, circumstància una.  I circumstància dos, la Llei de barris, i 
així ho diu la pròpia Llei, està destinada a intentar revitalitzar aquells barris més 
degradats de Catalunya.  Per tant, par tant, el Nucli Antic formava part d’un 
d’aquests barris més degradats de tot Catalunya i això, i això ho lamentem.  En 
qualsevol cas, endavant i creiem que és una bona actuació la que es pot fer en 
el Nucli Antic. 
 
Home, la relació entre les Sentències i les obres.  Bueno, pues és la que és, 
escolti’m, és la que és.  Però miri, li dic encara una altra cosa, si ho hi hagués 
hagut la Sentència del manteniment de presos, que la compensació va quedar 
assumida dintre de la construcció del nou edifici judicial, precisament perquè la 
compensa... sí, precisament perquè la compensació no era, no era suficient.  
D’edificis judicials se n’han fet, en molts altres indrets de Catalunya, sense 
necessitat de que hi hagués cap mena de Sentència.  Això són d’aquelles 
coses que, home, doncs també formen part d’allò que n’hem vingut a dir 
resignació.   
 
Escolti’m, i evidentment que s’han fet inversions a la nostra ciutat: la caserna 
dels Mossos d’Esquadra, noves escoles, només faltaria... o és que no es fan 
les inversions que es tenen que fer a tota Catalunya, no només a la comarca 
del Garraf.  Per tant, home, nosaltres el que els convidem és a que, escolti’m, 
si vol parlem-ne plegats tots els grups del Consistori, respecte d’allò que 
contemplen i no contemplen els pressupostos de la Generalitat per a la nostra 
ciutat, per poder-nos alçar tots amb una sola veu i dir: escolti’m, govern de la 
Generalitat, les necessitats que tenim són aquestes, i lo que no podem és 
deixar endarrera aquestes necessitats; i lo que tampoc no podem 
perpètuament o com un costum, és anar finançant les obres que li correspon 
fer a una altra administració.  I això és el que volia dir, bàsicament que no 
s’han posicionat amb suficient èmfasi sobre aquesta qüestió.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Arrufat. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, d’entrada dir-li que no m’ha agradat en absolut el to de la 
intervenció.  Entenc que és la resposta segurament a un discurs que tampoc 
no ha agradat, el de la Candidatura d’Unitat Popular, pel to o pel que sigui, o 
per la contundència de les afirmacions, o per segons quines coses que ha dit 
vostè, doncs, que són mentida, que ens les inventem, etcètera.   
 
No m’ha agradat d’entrada perquè als últims tres plens, després de la 
intervenció de la CUP es produeix mimèticament, o en el portaveu socialista o 
en l’alcalde, una explicació pedagògica de què és democràcia.  D’acord?  
Quan, a partir d’ara, i ja ho dic oficialment, quan parlo jo opino com a grup 
municipal de la CUP, no com a humanitat ni com a... ni com a ningú més, i 
quan parlen vostès ho prenen com a govern o com el que sigui.  I això jo crec 
que ho tenim tots molt clar, i a mi em sap greu i trobo una falta de respecte que 
facin aquesta pedagogia, a més a més amb aquest to tan pausat i això, perquè 
crec que no toca, crec que no toca, és una manera crec incorrecta de 
començar el debat i el diàleg. 
 
I ja els hi vaig dir a l’altre... a l’altre Ple, o sigui, treure les afirmacions de 
context i ridiculitzar-les tampoc crec que sigui la manera de rebatre els 
arguments.  No ho crec.  Poden dir que nosaltres exagerem, etcètera, però 
treure l’afirmació de context i ridiculitzar-la tampoc crec que sigui la manera 
que un alcalde ha de defensar les seves polítiques públiques.  
 
I després crec que l’opinió que té formada també sobre la Candidatura d’Unitat 
Popular està bastant carregada de prejudicis, eh?  Jo no diria 
desqualificacions, però bueno, dir que... dir que la Candidatura d’Unitat Popular 
no anem als museus i ens dediquem a fer pintades, crec que si no és una 
desqualificació, sí que és un prejudici o un cúmul de prejudicis que en res 
ajuden a mantenir un... un ambient que ens permeti justament anar a rebatre 
arguments i idees, i no pas actituds de les persones que les diuen.   
 
Bé, en tot cas, tornant al que ens ocupa, quan vostè ha començat l’exposició, 
d’altra banda molt ben, molt ben construïda al principi del Ple, sobre Vilanova, 
doncs ha parlat... diverses vegades ha comparat Vilanova amb Girona i amb 
altres ciutats de Catalunya.  Això també ho dic perquè ens ha dit que nosaltres 
no vivim a Vilanova, no ens enterem de res, no parlem amb la gent de 
Vilanova, vivim en un núvol i no se sap on estem.  Bueno, la gent de fora de 
Vilanova, majoritàriament, quan ve a Vilanova i la coneix, a part de que li 
encanta, és cert, i la troba curiosa i el que sigui, molt bé, quan li preguntes per 
la xifra d’habitants normalment no diuen 65.000 persones, diuen 20.000, 
perquè Vilanova –i no és culpa d’aquest govern-, Vilanova no ha estat al 
capdavant de les ciutats de Catalunya des de fa uns quants anys, no sé 
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quants, però des de fa uns quants anys.  Ha estat a la cua i els serveis que ara 
estan fent, que ara està fent aquest govern, tots aquests equipaments públics 
que mancaven, no és que s’estigui augmentant la qualitat de vida de Vilanova 
per sobre de no sé sap quina mitjana, sinó que es fa agafant, s’està recuperant 
el, el... aquest espai perdut entre el creixement urbanístic i una societat 
vilanovina majoritàriament de classe treballadora i en atur, per tant, no rica, 
doncs s’està atrapant tot això que mancava, una falta d’inversió pública, per 
arribar a uns estàndards mínims.  És a dir, està molt bé que ara es faci el CAP 
de Mar i que es projecti l’Institut i això, però és que a baix a mar feia molt de 
temps que feia falta.  I està molt bé que es faci el Centre Cívic del Molí de 
Vent, etc., però l’Esmeralda i Molí de Vent feia molt de temps que feien falta 
inversions.   
 
Estan... vull dir, m’ha agradat també perquè ha reconegut les felicitacions dels 
grups de Convergència i del Partit Popular envers la seva política, però a 
nosaltres no ens ha reconegut les felicitacions que hem fet en polítiques 
concretes al govern.   
 
Bé, d’altra banda, respecte... i ha fet una afirmació, ara quan ha rebatut els 
arguments de la CUP o bueno, ha explicat la seva idea del que és la CUP, ha 
fet una afirmació que a nosaltres, a mi personalment em preocupa, manipulats 
o no en aquesta explicació pedagògica del que és la democràcia, no?, com 
fent entendre doncs que la CUP no en sap, d’això que és la democràcia, que 
no la respecta, etc., doncs ha dit: “manipulats o no, lliurement els ciutadans de 
Vilanova van votar i van escollir majoritàriament el PSOE”, i evidentment que 
van escollir majoritàriament el PSOE, i ho sabem i així és.  “Manipulats o no, 
manipulats o no”, ha dit textualment, eh?, perquè parlava en referència a que 
nosaltres hem dit que els mitjans manipulen.  No, això és un prejudici seu que 
ens adjudica a nosaltres, que tots els mitjans manipulen.  Nosaltres hem parlat 
dels convenis que té signats l’Ajuntament, i els convenis concrets que té 
signats l’Ajuntament amb els mitjans petits, privats, i no és el Diari de Vilanova, 
ja dic el nom, amb els mitjans petits, no són justos, no és una bona política, ho 
hem expressat així.  I entenem que una política així només pot estar pensada 
per algú que d’alguna manera té por a que la gent no l’escolti prou, o que els 
mitjans no puguin respondre críticament a aquestes informacions que generi 
l’Ajuntament.  És a dir, l’obligació... signar amb mitjans privats l’obligació de 
publicar tots els articles, totes les notes de premsa de l’Ajuntament, sense 
capacitat de comentar-les, és més propaganda que notes de premsa, és més 
propaganda. 
 
Bé, ha parlat moltes vegades de capitalitat i de dinamitzar el comerç, etcètera, i 
estic d’acord en que la reurbanització de tot el centre de la ciutat va en aquesta 
direcció.  És cert que és molt més acollidora la ciutat, el centre de la ciutat amb 
tots aquests carrers de vianants.  Però, per com és Vilanova i per l’estructura 
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econòmica i social que té també simplement demanaria, no és una crítica, però 
demanaria que es fessin esforços perquè la rambla no... o sigui, perquè el 
model rambla, no?, de franquícies Inditex no s’estengui a la resta de Vilanova, 
perquè és una inversió de... doncs de poca durada, de poc recorregut, una 
precarització dels llocs de treball, i crec que justament –ho ha dit el regidor del 
Partit Popular- petites i mitjanes empreses, aquests comerços doncs arrelats al 
territori, de producció pròpia, són importants, com bé ho saben.  Justament 
economia pròpia. 
 
Ha parlat abans d’innovació i de desenvolupament de noves tecnologies, etc., 
que és evident que és el... són els aires dels temps, i és on s’ha d’estar, etc., i 
és on s’està... o s’intenten diverses vies des de l’Ajuntament de col·laboració 
amb la UPC, etc., amb Neàpolis, és evident.  Però també nosaltres volíem 
posar l’accent amb l’agricultura i amb el port, i amb la pesca.  Volíem posar 
l’accent perquè bé, hem parlat de la gestió consorciada de la costa dels Colls-
Miralpeix, però a la costa dels Colls-Miralpeix no hi ha peixos.  Vull dir... s’està 
degradant, vull dir que... que serveixi això justament perquè, a part de fer 
carrils bici pels Colls-Miralpeix, es recuperi l’ecosistema propi, perquè està 
mancat.  Cada vegada es pesca menys i el port, que és un productor de llocs 
de treball, no és el majoritari però és important a Vilanova, i a més forma part 
de la nostra identitat com a ciutat des de... des de l’inici, des de l’any... des del 
dia 1, any 1 de Vilanova i la Geltrú, doncs està perdent llocs de treball a 
marxes forçades i estan plegant molts pescadors.  I l’agricultura crec que 
també és important.  Després... és important promoure-la i és important 
promoure el seu consum, amb una agricultura arrelada al territori, una 
agricultura ecològica, biològica, etc., que estigui, que sigui, formi part de la 
identitat de Vilanova i del comerç vilanoví. 
 
Respecte al Pla Territorial Metropolità, ja vam posar expressament la paraula 
200.000, perquè responguessin.  No figura 200.000, no figura res, al Pla 
Territorial Metropolità.  Figura que augmentarà, que set ciutats de l’àrea 
metropolitana, en el seu conjunt augmentaran quasi un milió d’habitants, és la 
previsió que fa, és la previsió segons les variables econòmiques i 
demogràfiques que té sobre la taula, estén la previsió fins al 2026 un milió de 
persones en set ciutats.  Bueno, tenim raons per sospitar que si el Pla General 
de Vilanova actual, que ja fa anys que funciona, preveia aproximadament 
125.000 en el seu desplegament màxim, per què no, si torna el boom 
immobiliari, es pot canviar... no es pot canviar el Pla General i d’acord amb les 
previsions que més o menys deixa entreveure el Pla Territorial, () fins als 
200.000, qui ens ho fa preveure, qui ens ho assegura?  Si nosaltres ja fa temps 
que diem això del creixement desmesurat, ho hem posat nosaltres sobre la 
taula bastantes vegades, i per això ens vam presentar a les eleccions.  Per 
aturar el creixement desmesurat, que era... no perquè nosaltres siguem 
superherois i l’aturarem, no?, però era l’objectiu principal, diguéssim, era la 
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prioritat nostra.  Doncs sí, hem dit 200.000, vés, és un marge previst, perquè 
tota la part que va de la variant a l’autopista no assegura ningú al Pla Territorial 
que allò serà preservat.  Depèn de l’autonomia municipal, és un marge que es 
deixa a l’autonomia municipal, i l’autonomia municipal són els cinc partits que 
van pactar un Pla General que una mica més i es carrega el Cap de Creus o 
que preveu urbanitzar fins a l’Ortoll, etc.  Vull dir, tenim raons per pensar, 
perquè és la nostra llibertat, igual que la vostra és una altra, i no cal que 
després tornem als discursos pedagògics de la democràcia, perquè hi ha 
possibilitats de que pugui passar. 
 
Val, ja... doncs ja ho deixo aquí i després ja... 
 
ALCALDE 
 
A veure, jo només faig discursos pedagògics de la democràcia quan se 
m’acusa de no ser-ho.  I li tornaré a fer tantes vegades com () fer.  Jo faré 
discursos pedagògics sobre la democràcia cada vegada que digui que la 
participació que fa el govern municipal és per trobar coartades per fer lo que 
vol.  I quan diu que no es consulta el poble, afirmant de forma genèrica, 
dedueixo per la seva intervenció, que vostè sap ().  Jo li he dit que parli amb 
més gent quan he fet referència a que vostè ha dit que no va ningú a la Sala.  
Jo li he dit: parli amb més gent, perquè hi van 10.000 persones l’any.  Són uns 
quants. I 45.000 als centres cívics. Cada vegada que hi hagi afirmacions 
d’aquestes característiques, com la que va fer l’altre dia, a la qual va dir que hi 
han partits que sustenten la seva força en la democràcia i altres en els exèrcits 
i l’especulació i tal, com va dir l’altre dia, fent referència... ho va fer, textual, 
textual, textual... quan digui coses d’aquestes, doncs evidentment jo li 
respondré, naturalment, que () jo no estic d’acord i que, per tant, per a mi 
aquestes coses són intolerables i respondré. 
 
Quan diu que el PSOE ha oprimit i fa aquestes afirmacions, pues jo perdoni 
que li recordi, perdoni que li recordi, cada vegada que ho digui, que obté una 
àmplia majoria dels ciutadans, que forma que considero que això vol dir que 
aquesta percepció, carregat d’errors, però aquesta percepció, no la té el poble 
del qual parla.  Home, me n’alegro que ens hagi volgut... que fos conscient 
vostè quan ha dit que eren 200.000 que això no era veritat, perquè també 
indica una mica la manera que té de dir les coses, no?, perquè és clar, si ara 
vostè m’afirma que ja sabia que això que ha dit que el Pla Territorial anava a 
200.000 era mentida, no era veritat, però ho ha dit una mica per provocar, 
home, poc sèrio.  El Pla Territorial no prefigura, no té cap vinculació amb els 
plans generals, cap.  I per tant no parla de números el Pla Territorial 
Metropolità, i si vostè ho sabia, home, em sap greu que abans ho hagi dit, 
perquè si no hagués fet aquesta resposta jo, probablement hauria quedat en 
l’aire que el Pla Territorial Metropolità configura 200.000 persones a la ciutat de 
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Vilanova.  I em sembla que això, en fi, no sé si és massa, massa raonable 
actuar d’aquesta manera.  Miri, jo no tinc cap obsessió en dir-ho, senzillament li 
dic amb tota franquesa: cada vegada que vostè qüestioni la legitimitat dels 
altres, jo sí que li faré discursos pedagògics respecte de la democràcia.   
 
I finalment dir que estic convençut que aquest debat és útil per debatre sobre la 
ciutat, per debatre sobre el seu futur, per conèixer exactament quins 
plantejaments té cada formació política i els diferents representants sobre la 
seva ciutat, quina idea de Vilanova té, per quina idea de Vilanova treballa, 
quins són els seus plantejaments, quina és la solvència dels seus arguments i 
finalment quin és el seu capteniment amb relació al futur de la ciutat.  Estic 
convençut que és, en la seva totalitat dels vint-i-cinc regidors, el millor que 
cadascú creu per a Vilanova i la defensa, però sàpiguen que per part del 
govern municipal, naturalment, també.  Moltes gràcies. 
 
Té la paraula. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, moltes gràcies.  Ha quedat clar, ha quedat clar per bastant temps, 
diguéssim, quina serà aquesta... la dinàmica i la resposta d’un i altre, doncs, si 
s’utilitzen determinades formes.  No era una mentida 200.000, he dit que era 
una probabilitat contemplada en el Pla Territorial.  En tot cas, el Pla Territorial 
no dóna xifres, com tampoc dóna equipaments, ni on aniran els residus, ni com 
es gestionarà tota aquesta ampliació de l’aeroport i del port de Barcelona, que 
d’alguna manera ens afectarà a nosaltres directament, i que de sostenible 
tampoc ho és gaire, eh?, però... no és gaire sostenible un país que aposti per 
reconvertir-se en plataforma logística de mercaderies, de traspàs de 
mercaderies i fer córrer autopistes amunt i avall i trens d’alta velocitat amunt i 
avall, omplir el territori de centres d’intercanvi de mercaderies, com el del 
Penedès o com el de Granollers, etc., i basar l’economia, justament en el 
petroli, quan... el petroli en el transport de mercaderies. 
 
En tot cas, una cosa que... que recuperaré del regidor Santi Rodríguez, quan li 
ha dit, respecte a l’Institut, la paraula resignació, jo no sé, i amb això enllaçaré 
amb un altre tema, no sé a què es referia exactament el Santi Rodríguez, però 
jo entenc que quan ho ha dit jo he interpretat que per a mi aquesta resignació 
es manifestava en el fet que el seu mateix partit a la Generalitat, l’Ernest 
Maragall, aprova una Llei d’educació que ha de destinar molts més diners que 
abans amb l’educació pública, a l’operació que ha fet de subvencionar la 
privada, a través de la Llei d’Educació i, per tant, no hi ha diners per fer aquest 
Institut, perquè si els diners van a una banda no van a l’altra.  I llavors jo 
entenc la resignació això, és veure com el propi partit, amb la política que ha 
fet, ha tret diners d’una banda per posar-los a l’altra.   

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 
En general, crec, per tots aquests greuges comparatius que crec... creiem que 
té Vilanova i la Geltrú respecte segurament d’altres... d’altres ciutats, o... crec 
que alguna cosa funciona malament en la relació entre l’Ajuntament i la 
Generalitat, i el Partit Socialista d’aquí i el Partit Socialista de la Generalitat.  
Alguna cosa funciona malament.  És a dir, o l’Ajuntament... o l’alcalde no se li 
fa cas a la Generalitat o tot queda... o alguna cosa no funciona, és a dir, ha 
passat el mateix amb el port, amb el port de Vilanova, amb el vaixell draga. Ha 
passat el mateix amb l’Institut i amb el CAP de Mar, és a dir, inversions que hi 
havien de ser i que no hi han estat, tal i com es volia.  Per tant, pensem que 
potser el Partit Socialista i la Generalitat, o sigui, el Partit Socialista de Vilanova 
i el Partit Socialista de la Generalitat tampoc s’entenen gaire bé, o alguna cosa 
ens amaga. 
 
Jo volia fer la intervenció respecte sobretot les dues altres intervencions del 
govern, la d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa, però ara suposo que em 
quedarà poc temps.  És on més m’havia centrat, perquè són justament les 
polítiques que porten Iniciativa i Esquerra Republicana les que d’alguna 
manera més ens... més toquen els temes que tractem nosaltres, i també on 
més crítiques hi tenim a fer.   
 
M’he descentrat bastant... crec que deixaré aquí la meva intervenció.  No, crec 
que deixaré aquí la meva intervenció i donarem per acabat aquest Ple 
municipal. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, s’aixeca la sessió. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21:40 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
 

 


