
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE 23 DE GENER DE 2012 

 
 
Acta núm. 1 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 17 hores del dia 23 de gener de 2012, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
JOAN MARTORELL MASÓ 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

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



 

Excusa la seva assistència la senyora CLÀUDIA DURAN MAS. 
 
A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia, el qual és el següent: 
 

 
REDACCIÓ D’UN NOU PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 

NEUS LLOVERAS 
 
Comencem aquesta sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú amb un sol punt a l’ordre del dia que és redacció... la proposta per 
part dels grups del PSC i d’Iniciativa Catalunya Verds de redacció d’un nou Pla 
d’Ordenació Urbanística municipal de Vilanova i la Geltrú.   Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
Amb l’adaptació del nostre planejament a la realitat urbanística, social i 
mediambiental, així com a la realitat jurídica i normativa actual. 
 
Un nou Pla General que basi la seva formulació en base a les següents 
premisses: dotar-nos d’una ciutat compacta, viva, planificant les necessitats de 
creixement, de forma ordenada i en els termes que la pròpia ciutat decideixi, 
una ciutat que genera sòl per implantar noves activitats econòmiques, per 
generar nous espais verds i per a equipaments, que recupera el llegat que la 
història de la ciutat ens ha deixat i que té la voluntat de preservar els espais 
naturals.  
 
Amb l’adopció dels següents acords: 
 

“1. Iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú, durant el primer trimestre 
de l’any 2012, que contempli de forma concreta alguns dels eixos que 
cal preveure: 

 
� Posicionar la ciutat per al lideratge territorial i el 

desenvolupament econòmic. 
� Redefinir els sectors de creixement i la seva temporització, 

estudiant els sectors de l’Ortoll com un pulmó verd de la ciutat a 
protegir i el conjunt de Platja Llarga. 

� Definir el tractament natural i paisatgístic del sòl no urbanitzable, 
com un dels elements centrals del nou planejament. 



 

� Estudiar i revisar els sistemes viaris i de la mobilitat local a partir 
de les infraestructures planificades i de les necessitats futures a 
escala territorial, prioritzant la mobilitat sostenible. 

� Planificar nous elements per a generar qualitat de vida: habitatge 
protegit, equipaments, zones verdes... 

� Situar nous emplaçaments, ben comunicats i amb dotació de 
serveis per a l’activitat productiva i disposar de sòl públic al 
servei de la promoció econòmica amb impuls municipal, d’acord 
amb el que la ciutat prioritzi. 

� Analitzar el sòl per a les activitats econòmiques existent i els 
seus usos per a estudiar possibles modificacions per a noves 
activitats. 

� Posar al dia la validesa de propostes urbanístiques del 
planejament pendents d’executar. 

� Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
� Garantir el desenvolupament del planejament de l’Eixample 

Nord, partint de les bases actuals, amb un calendari que 
s’adeqüi a les necessitats de la ciutat i amb l’objectiu prioritari de 
servir inicialment com a espai per generar activitat econòmica 
relacionada amb la salut (nou hospital) i les tecnologies 
relacionades amb les dependències i amb la garantia de la 
preservació de Platja Llarga i el compliment dels convenis 
signats.  

 
2.  Consignar al pressupost municipal per al 2012 la partida suficient per a 

iniciar els treballs previs a la redacció del nou POUM. 
3.  Constituir l’Oficina tècnica del POUM a la societat municipal PIVSAM. 
4. Iniciar els tràmits per a la constitució d’un Consell Assessor Urbanístic, 

com a element per a vehicular el procés de consulta ciutadana general 
en matèria urbanística.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Compartiran aquesta primera presentació el senyor 
Elena i la senyora Sánchez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, de la lectura que ha fet el secretari s’extreu 
aquesta petició d’iniciar els treballs de la redacció del Pla General.  Partim d’un 
Pla general, l’actual, que té 10 anys.  I moltes coses han canviat.  Han canviat 
en molts àmbits moltes qüestions.  En l’àmbit de la mobilitat, en l’àmbit de la 
gestió urbanística, nova Llei d’urbanisme, normativa respecte a Habitatge, 



 

Medi Ambient, Costes... També en l’àmbit del Planejament de caràcter 
nacional, els Plans d’Ordenació que han anat aprovant el Govern de la 
Generalitat al llarg d’aquesta dècada.  També naturalment l’evolució de la 
ciutat.  Empreses que es troben avui i que desitgen continuar a la nostra ciutat i 
que es troben, pel creixement de la ciutat, en els límits de les zones 
residencials, nous barris, més equipaments, noves necessitats de la ciutat.  
També en un context avui de paràlisi econòmica, en una situació de dificultat 
econòmica del nostre país i del nostre... de la zona on ens ha... on vivim, com 
a conseqüència de la crisis econòmica.  No, i pensem que és un bon moment 
per aturar-nos i reflexionar respecte del futur del desenvolupament del 
planejament de la nostra ciutat.  Reflexionar sobre el full de ruta que ha de 
prendre el nostre Pla General, la planificació dels espais i sistemes, la 
correcció d’errors detectats en el Pla General vigent, com a conseqüència 
d’errors i també com a conseqüència de l’evolució de les coses.  Noves 
mirades, fruit també del pas dels anys i de l’evolució de la ciutat i definir el rol 
de Vilanova i la Geltrú en el context comarcal.   
 
També han passat coses evidentment a la nostra ciutat.  La resolució amb 
consens, amb un ampli consens, del conflicte al Cap de Creu, el Pla Especial 
del Port, la seva aprovació, el creixement de la ciutat, la preservació de Platja 
Llarga i el desenvolupament de l’Eixample Nord, la reurbanització del centre i 
del Nucli Antic i de la Geltrú, amb conseqüències evidents respecte els 
conceptes de mobilitat a la nostra ciutat, el Pla de Millora Urbana del Nucli 
Antic, importants inversions al barri de Mar o un canvi brutal del paradigma 
econòmic de les nostres societat.  Així doncs, pel moment econòmic que vivim, 
pel que fa al que ha passat a la ciutat durant aquests anys i també pels canvis 
de context general de caràcter legislatiu, pensem que és el moment que 
aconsella posar al dia, posar al dia, refer de nou i adequar la nostra norma més 
important, que és el nostre Pla General a les necessitats d’avui i de futur 
immediat i a mig termini de la nostra ciutat.   
 
Quatre raons ens ha portat a demanar-ho en aquest moment.  En primer lloc 
perquè ho portàvem al programa el nostre partit.  També perquè és un projecte 
que és llarg, perquè requereix per sobre de tot, o d’una forma molt important, 
com un element molt important, un ampli consens, i per tant vol temps, i és bo 
em sembla que es faci en el marc d’un mandat, d’una legislatura, i com vol 
temps i més enllà de les aritmètiques governamentals ha de transcendir-les i 
s’han d’arribar a acords amplis i estables perquè suposen doncs això, la 
principal normal que ens ha de regular a la nostra ciutat durant una dècada o 
més.  Pensem que requereix de temps i pensem, per tant, que és necessari i 
important que sigui al començament de la legislatura.   
 
Un altre element també és que el govern s’ha manifestat en el Pla de Mandat 
en principi en contra de tirar endavant la revisió general del Pla General i  a 



 

més a més ha fet referència a algunes modificacions que podem o no 
compartir, com per exemple la prioritat d’allargar el Dr. Zamenhof fins a Mar a 
través de l’Ortoll, que pensem que és necessari que es realitzi i es desenvolupi 
en el context d’una reflexió més general respecte de tot allò d’espai de la  
ciutat.  O també pel fet més puntual de que inicialment no hi havia una partida 
pressupostària assignada. Tot això fa, hem pensat que aquest era un bon 
moment per debatre i per aclarir, o en tot cas per posicionar-nos tots plegats 
sobre aquesta necessitat.  Perquè pensem a més a més que era un element 
que s’havia de reflexionar per ell mateix i no només en virtut de l’existència o 
no d’una partida pressupostària.   
 
Un Pla General que ha de ser per fer què? Des del nostre punt de vista moltes 
més coses, segur, perquè un Pla General és quelcom molt molt important.  
Però algunes pensem que són importants i creiem que poden haver consensos 
amb relació als mateixos.  Un és el redefinir sectors de creixement de la ciutat i 
la seva temporalització.  L’altre redefinir el tractament del Pla General del sòl 
no urbanitzable des de la perspectiva al tractament natural i paisatgístic i de la 
nova normativa existent d’àmbit estatal i nacional, molt especialment en aquest 
àmbit.  L’altre és l’anàlisi de les polítiques d’habitatge també emmarcades en el 
context de la nova legislació que existeix, notable i extensa, i també del context 
econòmic en el que estem.  L’altra solucions puntuals respecte d’indústries que 
volen quedar-se a la nostra ciutat i que requereixen i ens convenen a tots que 
tinguin nous espais.  L’anàlisi també de les urbanitzacions periurbanes i de la 
seva temporalització i de l’anàlisi de les existents.  També la de situar nous 
emplaçaments per a activitat productiva i per tant generació de sòl públic 
d’activitat per atraure activitat econòmica, d’aquella que nosaltres com a ciutat 
prioritzem, que creiem que és necessària en aquest sentit, en l’àmbit de les 
dependències, de les tecnologies -saben que sempre hem defensat que era un 
dels elements que la ciutat podria ser puntera-, com un element i com una 
peça clau, aquesta generació de sòl públic al servei d’atracció d’activitat 
econòmica,  transcendental, importantíssim en l’àmbit de la reactivació 
econòmica de la ciutat.  L’altra també per analitzar com deia, la mobilitat.  Han 
canviat moltes coses.  La nova C-15, el PERI Cap de Creu, la decisió que 
plegats vam prendre, la urbanització del centre, el propi creixement de la ciutat, 
pensem que aconsellen posar al dia la validesa de les propostes urbanístiques 
que contenen el Pla General.   
 
Jo crec que hi ha dos qüestions que s’han de, si em permeten l’expressió, de 
desmitificar o dos prejudicis que caldria acotar perquè no són, no són del tot 
certs.  Un primer és el calendari.  És a dir, l’aprovació de la voluntat d’iniciar 
una revisió del Pla General, de fer un nou Pla General, no implica que demà se 
suspenguin llicències, i per tant quedi paralitzat tot.  Hi ha un treball d’estudis 
bàsics, d’estudis previs, de reflexions polítiques que hem de  fer compartides 
per veure quins, quina línia, quins eixos, quina orientació té aquesta revisió del 



 

Pla General que en tota revisió del Pla General existeix, i això és un procés 
que ben bé dura un any de reflexió, d’estudis previs, d’anàlisis previs, ja havent 
iniciat la revisió del Pla General, però que no es comencen amb una suspensió 
de llicències l’endemà, sinó que hi ha un treball previ que necessariament s’ha 
de fer, per després iniciar la tramitació vinculada ja més a l’elaboració de la 
normativa concreta i dels nous planos i del nou Pla General, i de les noves 
qualificacions en el qual sí doncs ja queda en el marc de la suspensió de 
llicències, no?   
 
En aquest sentit primer la calendarització, en el qual és important que hi hagi el 
sossegament i el temps necessari perquè es puguin generar els consensos 
necessaris per poguer abordar aquesta revisió del Pla General.  I aquest és un 
camí que em sembla que hem d’iniciar de forma immediata en aquest sentit, 
no? Per què?  Perquè justament creiem que és necessari que, en la mesura 
del possible o gairebé tot el seu recorregut, es desenvolupi en un mateix 
Consistori, diguem-ne, en un mateix mandat.  Em sembla que això és 
important.  Un segon prejudici, si em permeten, és el del efecte de la suspensió 
de llicències.   Mirin, per fer un fer un Pla General no fa perdre cap oportunitat 
econòmica que pugui venir a la ciutat.  Cap oportunitat es perd, perquè s’han 
de definir els àmbits de suspensió i no es suspèn tot, es suspèn allò que 
s’acorda que s’ha de suspendre en funció d’allò nou que tu vols aprovar, de les 
línies bàsiques del que es vol aprovar. I perquè després, malgrat en alguns 
àmbits s’hagin generat suspensions, si hi ha el consens per part d’aquest Ple 
municipal amb relació a alguna suspensió de llicències que impedeix fer 
alguna, generar alguna activitat o atraure alguna activitat, o provocar alguna... 
l’arribada d’alguna activitat, també aquest Ple municipal té la capacitat per 
prendre decisions en aquest sentit.  En aquest sentit és molt explícita la llei, el 
Text Refós de la Llei d’urbanisme, en el seu article 73 i 74, així com al 102, 103 
i 104 del seu Reglament, que expliciten molt clarament que no es pot perdre ni 
es perden cap oportunitat com a conseqüència de la redacció d’un Pla 
General.  I per altra banda té una certa llògica.  Tarragona ha estat 4 anys des 
de que va començar fins que ha acabat el seu Pla General.  Les gran ciutats 
n’estan molts d’anys, no? I durant aquests períodes passen moltes coses a la 
ciutat, no s’aturen, i per tant hi ha mecanismes legals perquè totes aquelles 
qüestions que es puguin, que puguin generar activitat econòmica puguin ser en 
la mesura que hi hagi un consens majoritari, una voluntat per part del 
consistori, de poguer-se atraure, de poguer-les realitzar, no?   
 
Finalment voldria també explicitar que per part del govern se’ns ha suggerit 
alguna modificació que ens sembla raonable, perquè respon força a la intenció 
d’aquest, dels proposants, en el sentit per una banda de no acotar l’inici dels 
treballs del Pla General al primer trimestre i fer-ho durant l’any 2012. 
Completament d’acord en la mesura que en el primer trimestre s’estableixi un 
calendari.  La intenció és que el gruix del treball i del camí que comporta fer 



 

una revisió del Pla General es faci bàsicament en aquest mandat.  Pot ser que 
quedin coses, però que el recorregut principal es faci en un mandat.  Per tant, 
en la mesura que s’arbitri un calendari al primer trimestre i que s’iniciïn els 
treballs al llarg de l’any 2012, em sembla que és coherent i seria absurd que 
per part dels proposants -n’hem parlat- diguéssim: ah, no, no.. no tindria cap ni 
peus.  De la mateixa manera que l’afirmació de la partida suficient en aquest 
sentit, amb el fet de fixar només l’existència d’una partida en aquest 
pressupost, nosaltres hi estaríem d’acord.  I aleshores la d’encarregar, per 
exemple a PIVSAM, doncs que fixi una cantitat pels... un pressupost del que 
hauria de ser els primers treballs que al llarg del 2012 es desenvolupessin, no?  
Amb aquests dos, amb aquests dos elements doncs ho compartiríem i em 
sembla que podem iniciar els treballs d’una revisió del Pla General que, com 
totes, és ferragosa, crec que necessària, i que estic convençut que tindrem 
l’alçada de mires i la intel·ligència col·lectiva per fer-lo amb un ample consens 
d’aquest Ple municipal.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Bé, el nostre grup, també proposant del Ple... de la 
demanda del Ple extraordinari, i per altra banda doncs de la proposta d’acords, 
proposava ja en la campanya electoral i ho recollíem en el nostre programa 
electoral, que volem fer front a la crisi amb la implicació de tothom.  Estem 
convençuts que la nostra ciutat té prou recursos per resistir, per superar els 
obstacles i per aprendre dels errors.  Per això proposàvem la necessitat d’un 
Pacte de Ciutat, on tothom, forces polítiques i socials, treballéssim i 
acordéssim les prioritats concretes per edificar el projecte comú de la nostra 
ciutat, que revaloritzi els potencials de Vilanova i la Geltrú, sobretot per situar-
la en aquests moments en la creació de llocs de treball i de cohesió social. 
 
En aquest sentit, en el que en dèiem nosaltres el Pacte de la Ciutat, situàvem 
grans eixos i continguts polítics per a treballar.  Davant de la davallada de les 
hisendes municipals, doncs la priorització evidentment d’una despesa pública 
municipal, abocada a la protecció social a garantir drets, apostar decididament 
per una política d’habitatge social i de rehabilitació i també doncs generar un 
consens, un treball comú per reclamar els dèficits en el finançament local, tant 
de l’Estat com de la Generalitat de Catalunya. 
 
I com a punt també important, de contingut d’aquest Pacte de Ciutat, 
demanàvem, proposàvem en el nostre programa electoral, generar el debat i el 
consens polític per replantejar el nostre model de ciutat, tot adequant-lo als 



 

canvis que s’han produït des de l’última redacció del planejament urbanístic, 
redacció que es va iniciar el 1998, és a dir, en el segle XX, per tal de garantir 
oportunitats futures en aquest segle XXI. 
 
Al llarg d’aquests mesos de mandat hem vist com el govern doncs en minoria 
ens ha anat llançant, ha anat llançant a tots els grups d’aquest Consistori 
reiteradament el missatge de la seva obertura al diàleg, a escoltar, al consens i 
arribar a acords.  I ara vol concretar-ho en un Pacte de Ciutat.  I valorem 
positivament aquests missatges de pacte, tot i que podem interpretar que són 
més aviat fruit de la situació en minoria i que, per tant, doncs en mantenir 
aquesta certa estabilitat d’una veritable aposta per al consens, en mantenir una 
aparent estabilitat d’aquest consens.  I en això hem trobat una certa sensibilitat 
per part del govern de recollir aquestes propostes, que són coincidents en 
aquest cas doncs en la majoria, en una majoria dels grups municipals aquí 
representats, perquè ho portaven en el programa electoral. El PSC, la CUP i 
Iniciativa per Catalunya doncs portàvem en els nostres programes electorals la 
revisió inicial, la revisió del Pla General durant aquest mandat. 
 
Hem vist com en el PAM no ha estat recollit aquesta proposta, tot i que hi ha 
hagut també demanda dels sectors socials, de les entitats que han participat 
en el procés participatiu, que també doncs es recollia aquesta proposta.  I que 
inclús doncs algun dels grups d’aquest Consistori doncs ha posat com a 
condició doncs per valorar el pressupost, doncs que també es fes o s’iniciés i 
es plantegés clarament la revisió d’aquest Pla General. 
 
També hem constatat al llarg d’aquests temps, a la Comisió Informativa de 
Territori, doncs que no hem entrat, que no s’ha entrat encara en el debat de 
planejament, ni en plantejar el tema de la revisió del Pla General, ni en abordar 
temes doncs que en aquests moments tenim sobre la taula, com és el 
planejament de l’Eixample Nord, o com per exemple doncs la negativa del 
govern de la Generalitat en el tema dels plans directors comarcals, no?  En tot 
cas doncs són temes que estan pendents i creiem que doncs és el moment 
oportú per iniciar aquest debat, ampliar aquest consens i realment demanar al 
govern que fagi mostres clares d’aquesta voluntat de diàleg, d’obertura i de 
consens. 
 
Com deia al començament de la intervenció, per a Iniciativa el debat polític i 
ciutadà sobre la reformulació del nostre ordenament urbanístic és un element 
important del Pacte de Ciutat, d’aquest consens, d’aquest treball comú que 
hem de realitzar.  I ho és per... per dos motius de pes, uns de contingut, dos de 
continguts i un formal.   
 
Els de continguts; perquè realment la revisió del Pla General, al nostre 
entendre, ens genera dos grans oportunitats que no hem de perdre: la primera, 



 

enmig d’una crisi de valors com la que vivim, on s’ha desplaçat el sentit 
col·lectiu i cooperatiu pel de l’individualisme, crec que és el moment, creiem 
que és el moment de recuperar i enfortir la construcció comunitària.  I on sinó, 
on poder abocar un esforç conjunt en imaginar la ciutat que volem, en definir i 
concretar la ciutat que volem?  No és un bon moment per, plegats, valorar, 
protegir allò que tenim, allò que funciona bé, allò que ens ha dotat d’identitat, 
allò que ens ha fet ser una ciutat cohesionada, allò que ha permès millorar la 
nostra qualitat de vida?  I no és el moment també, a través d’aquest treball 
conjunt, de valorar, de descartar aquells errors, de corregir allò que no ens 
funciona bé, allò que ens empobreix, allò que ens disgrega, allò que ens 
retarda com a ciutadans i com a ciutat?  Per a nosaltres, per a Iniciativa, és el 
moment. 
 
La segona oportunitat és que, a part de... doncs d’una crisi de valors, també 
vivim -és evident- una crisi econòmica causada per un determinat model 
econòmic que ha provocat, doncs com tots patim, la destrucció de molts llocs 
de treball i l’empobriment de la majoria dels nostres ciutadans.  No és el 
moment, en aquest cas, per recuperar la iniciativa, l’impuls públic per fer 
possible que l’activitat econòmica a Vilanova i l’ocupació es recuperi?  No és el 
moment per intentar dotar-nos de mecanismes actius de gestió, àgils i 
facilitadors, per a generar aquests nous nínxols, aquest nou pols d’activitat 
econòmica?  Nosaltres entenem que sí. 
 
Nosaltres entenem que avui la realitat està canviant, que la nostra societat, la 
global i la local, està transformant-se, i creiem que cal plegats, junts, amb 
consens, no deixar-nos endur per les inèrcies o pels vents que bufen en contra.  
Cal moure’s, posicionar-se, preparar-se, protegir allò que és valuós per a la 
nostra ciutat i per a la nostra col·lectivitat.  I per això entenem que ara és el 
temps que moure’ns, de moure fitxa cap a un nou model de ciutat que miri 
d’entendre els barris i els espais de la ciutat de forma compacta, que generi 
nous pulmons verds i més protecció del nostre patrimoni, el natural i 
l’arquitectònic, i que articuli un model de mobilitat sostenible i que ens posicioni 
i ens faci liderar allò que puguem d’activitat econòmica, en el terreny 
sociosanitari, en el terreny de la sostenibilitat, en el terreny tecnològic, en el 
terreny del turisme.   
 
I com a últim motiu, el formal.  Entenem que és l’inici del mandat, i ho 
comentava en Joan Ignasi Elena, per tal de plantejar i contemplar la revisió del 
Pla General.  Perquè és a l’inici del mandat i quan es presenta la primera 
proposta del projecte pressupostari del mandat, el primer projecte 
pressupostari del mandat, que hem d’incorporar doncs en aquest sentit una 
veu que contempli l’inici dels treballs de revisió del Pla General. 
 



 

Iniciativa ha governat i no es resigna que, estant a l’oposició, no puguem 
aportar a la millora de la nostra ciutat.  I és per aquesta raó que considerem 
que és el moment de plantejar, com deia, la revisió.  Des del debat dels grups, 
però també des del debat amb la ciutadania, recollint les visions que té la 
ciutadania del seu futur i del futur que vol per a la ciutat. 
 
Recordem també que un POU per a nosaltres no és només un document 
tècnic normatiu, és sobretot un document polític, i en el sentit majúscul de la 
política.  És un document on la ciutadania expressa el seu projecte de ciutat.  
No creiem que aquest sigui el moment de formular doncs aquestes qüestions 
tècniques que impedeixen a vegades el debat polític, i entenem que és el 
moment de debat polític.   
 
També entenem nosaltres, i així ho expresava, valorant doncs els articles de la 
Llei d’urbanisme que determinen doncs com fer la revisió del Pla General, que 
hi ha raonaments tècnics per iniciar aquesta revisió del Pla General, que no 
suposa i que no ha de suposar cap aturada a la ciutat.  I per aquest motiu 
nosaltres demanem el vot favorable a la proposta i volem i esperem que el 
govern faci un pas i un gest per realment aplicar una política de consens i de 
pacte. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Per part del govern, senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bona tarda.  Començaré pel final, eh?, senyora Sánchez.  Aquest govern ha 
aplicat una política de diàleg, potser a vostès no els ha acabat d’agradar.  
Nosaltres hem aprovat unes taxes que no només les ha votat aquest grup i 
hem donat obertura per poder-ho fer, no?  Una altra cosa és que alguns grups 
polítics, deixi’m que ho digui, s’aproximen al debat amb aquest govern amb 
apriorismes i uns altres sense.  I això és el que ens fa partir també una mica 
del debat amb relació al Pla General, no?  No es fa por debatre, a aquest 
govern no li fa por debatre, perquè no podria governar si li fes por debatre.  
Però sí que li fa por l’apriorisme, el plantejar debats sense tenir en compte on 
anem, i aquesta és la dificultat que nosaltres plantegem.   
 
Aquest govern, senyor Elena, no... potser hi ha una confusió, segurament no 
ens hem explicat prou bé, eh?  En cap cas s’ha negat a la possibilitat de que hi 
hagués aquest debat, eh?  En tot cas nosaltres no ho tenim clar i crec que és, 
bueno, des de la humiltat més profunda, de la que volem fer gala, doncs no ho 
tenim clar, i no ho tenim clar perquè no sabem sincerament si la modificació del 
Pla General ara serà positiva o no per a la nostra ciutat.  Per tant, ja ens va bé 



 

obrir un debat per parlar-ne, però vostès, amb aquesta proposta... li agraeixo 
en tot cas la seva exposició, perquè sí que en la seva exposició parla vostè 
molt de debat, i li agraeixo en principi aquesta predisposició, però el que anem 
a aprovar o el que es planteja aprovar és la redacció d’un nou Pla General, que 
nosaltres, el nostre posicionament –i crec que això, després, amb el treball del 
calendari, crec que això es podrà acabar de definir-, el que volem és veure si 
realment, des del punt de vista ciutadà, més enllà del que ens plantegem des 
dels grups municipals, és necessari o no fer una modificació del Pla General.  
Per tant, fer-ho d’una manera o d’una altra ja ens va bé, ja ens va bé obrir el 
debat i començar els inicis dels treballs si és necessari, però sempre amb un 
punt de... jo crec que de reflexió, no?   
 
La modificació d’un Pla General no és una modificació política, des del nostre 
punt de vista és una modificació generacional.  Estem treballant per visualitzar 
la ciutat que volem deixar a la propera generació.  No estem fent un debat 
estrictament polític, tàctic o de negociar aquella o aquella esmena, no?  Estem 
dibuixant, o volem dibuixar, o volem començar a dibuixar el futur de la nostra 
ciutat.  Per tant, torno al principi, no és que no... que estiguéssim en contra, és 
que aquest govern entén que cal fer una reflexió profunda.  No estem parlant 
d’una cosa baladí i una cosa que es pugui doncs acabar de debatre en un Ple 
municipal, sinó que creiem necessària una reflexió de ciutat, on els agents 
socials: sindicats, empreses, entitats, associacions... tota aquella gent que es 
mou, que viu, que es mou a la nostra ciutat, pugui dir la seva, no?  I pugui dir la 
seva no només com tradicionalment s’ha fet en el món públic –i no ho dic per 
cap crítica ni fa deu anys, perquè segurament nosaltres també hi vem 
intervenir, evidentment-, sinó com s’ha fet tradicionalment qualsevol debat amb 
relació a l’àmbit públic des de les administracions, i és fent que la gent parlés, 
un cop s’ha decidit per part dels polítics o dels grups polítics com s’han de fer 
les coses. 
 
Entenem que la nova època, com ens deia la senyora Iolanda Sánchez, no?, 
ens obliga a fer un esforç des de la política, i aquest esforç ens obliga a que la 
gent pugui prendre les decisions.  No només ho siguem els polítics, sinó que 
realment incorporem al debat de la necessitat de tenir un Pla General nou o no 
els agents socials.  Sinó ens equivocarem, sinó ens equivocarem des del 
nostre punt de vista, des del nostre humil punt de vista.  Per què?  Perquè ho 
diem no?, hem de pensar en... quan intentem modificar un Pla General 
pensem en el futur i el futur vol dir pensar en l’interès de la cuitat i no en 
l’interès electoral, ni el nostre, ni el seu, ni el de cap grup municipal, sinó en 
pensar realment quina ciutat volem deixar per als nostres fills, per als nostres 
amics, per a aquella gent amb la que convivim dia a dia, i això no és fàcil, això 
no es debat en un Ple municipal única i exclusivament. 
 



 

I deixi’m que els hi digui, i ho ha dit el senyor Elena, ho ha anticipat i aquest 
equip de govern doncs farà algunes transaccions, ens ha sobtat.  I entendran 
que ens sobti la fórmula que vostès han empreat per portar-ho a debat, 
legítima, només faltaria.  Vostès, evidentment, legítimament porten al Ple 
debatre un Ple extraordinari sobre aquest tema, no?, quan sabien... escolti’m, i 
tenen tot el dret del món, torno a dir-ho, i tenen..., però a nosaltres ens sobta, 
ens sobta per què, no?, perquè l’alcaldesa ja els hi ha comunicat, ho ha fet 
públicament i ho ha fet amb cada grup municipal, la nostra voluntat com a 
equip de govern d’obrir un debat, un pacte de ciutat, en el qual doncs puguem 
debatre tot aquest tipo de matèries, per veure quines d’aquelles ens podem 
posar tots d’acord, no només els grups municipals, sinó també els agents 
socials, i veure com hem de, com a mínim, aquells tres o quatre punts que 
considerem que són importants per a la ciutat els podem tirar endavant durant 
aquest mandat, no?, evidentment, perquè no se li escapa a ningú: la 
complexitat que ens han deixat les pròpies urnes municipals ens obliga a tots 
plegats, escolti’m, a nosaltres però a vostès també, a debatre i a consensuar, 
perquè a vegades sempre es planteja que el govern és qui ha de tenir la 
voluntat d’arribar a consensos, l’oposició també.  El govern es pot obrir, obrir a 
tots els consensos del món, però torno a dir, si s’arriba al debat amb 
apriorismes, és difícil arribar a aquests debats i a aquestes...  Ho dic perquè a 
vegades la política incorpora aquesta part negativa, no?, el fet que un sigui 
d’unes sigles o sigui d’unes altres fa que sigui més difícil l’entesa, simplement 
per les sigles que portes al darrere, i no a vegades per les mesures que es 
porten en el paper. I crec que això, si entrem a debatre la modificació d’un Pla 
General, ens ho hem de treure de sobre, perquè si nosaltres ens aproximem a 
un debat del Pla General i resulta que després el que volem és imposar la 
nostra posicionament ideològic, ens equivocarem, ens equivocarem.  Perquè 
una ciutat ha de tenir una visió generalista, una visió en la que tots hi puguem 
sentir-nos còmodes, perquè si el que volem fer és una ciutat d’uns i no una 
ciutat de tots ens equivocarem, ens equivocarem.  No ens equivocarem 
políticament el govern o l’oposició, equivocarem el tir, perquè la gent no ens 
seguirà, i crec que això és important que tinguem clar com ho hem de fer, no? 
 
Ens plantegen –ho dic perquè el senyor Elena ho ha comentat-, nosaltres 
plantegem dos modificacions, eh?, jo crec que... ja ho ha dit ell però jo vull 
refermar aquest posicionament.  Evidentment votarem a favor si hi ha aquestes 
dues modificacions que, pel que entenc, doncs pel grup socialista, ens faltaria 
saber què diu el grup d’Iniciativa.   
 
Hi han dos coses que considerem fonamentals en tot aquest procés que 
puguin tenir-se per modificades.  Una és el tema del termini.  Enteníem 
insuficient el termini del primer trimestre del 2012.  Jo crec que aquest debat, i 
pel discurs que vostès mateixos han comentat doncs crec que compartiran 
amb mi, que aquest és un debat que necessita com a mínim d’un any, 



 

necessita d’un any de poder reflexionar, parlar-ne, parlar amb tothom, parlar 
fins i tot amb les administracions implicades.  Fer un Pla General, el senyor 
Elena ho ha comentat, aquí es va fer un Pla del Port, per exemple, incorpora el 
pensament d’altres administracions.  Quan fas un Pla General no només 
toques territori, per entendre’ns, tot i que tot és Vilanova, no només toques 
territori municipal, toques territori que afecta altres administracions.  Haurem de 
parlar amb la Generalitat, haurem de veure les modificacions de la Llei 
d’urbanisme que s’estan plantejant al Parlament com queden.  Vull dir, haurem 
de poder analitzar si en aquest moment oportú, durant aquest any, doncs 
considerem tots plegats, i nosaltres els primers, que aquesta modificació s’ha 
de fer d’una manera o d’una altra, o si val la pena o no, perquè potser després 
de tot aquest debat, aquest inici dels treballs, que no el posem en dubte, 
resulta que tots plantegem que, home, doncs potser no és el millor moment, 
hem de ser capaços tots plegats de poder-ho reflexionar.  Potser sí que és el 
millor moment, no ho poso en dubte, eh?, però potser no.  Jo crec que en 
aquest debat que es pugui produir, amb aquest calendari que el senyor Elena 
plantejava, que durant el primer trimestre establim el calendari per poder fer 
aquests treballs durant aquest any, doncs ho faríem. 
 
I el segon tema que entendran que vostès estan al debat pressupostari com 
nosaltres, i saben la situació que té aquest Ajuntament.  No se li escapa a 
ningú que la situació econòmica és molt complicada, i per tant nosaltres 
necessitem valorar d’una forma molt concreta, molt específica, molt segura, el 
que això ha de suposar a les arques municipals.  Per què?  Perquè és evident 
que hi ha una part que la podem internalitzar, i aquesta és la nostra voluntat.  
En tot cas internalitzar tot allò que sigui possible, o a través de la PIVSAM o a 
través dels propis treballadors municipals.  Però sens dubte, compartiran amb 
mi que hi ha alguna part que per bemols, no?, per dir-ho d’una altra manera, 
haurem d’externalitzar, i això hem de saber-ho, ho hem de valorar-ho, hem de 
saber econòmicament el que això pot suposar i també entre tots haurem de 
poder decidir d’on traiem els calés, perquè això no és tan senzill, eh?  Vull dir, 
no, quan es fa una modificació del Pla General, per la meva petita experiència 
al respecte, no estem parlant de 60.000 euros, eh?, estem parlant d’uns quants 
milers d’euros més tot plegat i per tant... si el volem fer bé, eh?, si el que volem 
fer és un pedaç llavors serà una altra història, eh?  Per tant haurem de veure 
com això ho financem, com ho treballem, com ho podem portar. 
 
Per tant, els hi torno a dir, no és que nosaltres no vulguem entrar en aquest, no 
volguéssim... no ho portàvem al Pla, és evident que no ho portàvem.  No 
portàvem ni la no modificació ni la modificació, no portàvem res, no ho teníem 
plantejat, és evident.  Aquest govern no ho hagués plantejat en aquests 
moments, però vist que hi han grups, uns que han presentat doncs una 
iniciativa aquí al Ple i altres que ho han plantejat doncs de forma d’un altre tipo 
de manera, és evident que hi ha un cert neguit per part dels grups de l’oposició 



 

en aquest moment per poder-ne parlar.  No estem tancats a parlar-ne.  Ara, 
ens agradaria que aquest no tancament d’aquest equip de govern tampoc el 
tingui l’oposició.  És a dir, que en puguem parlar obertament amb la 
tranquil·litat d’arribar a un consens necessari.  No volem una ciutat dividida en 
funció del que volem fer, no?   
 
Hi ha alguna de les coses que el senyor Elena comentava que al nostre 
entendre –en tot cas, com entrarem en el debat, segurament en un altre 
moment en podem parlar-, alguna de les coses que vostè plantejava i que té 
raó que s’han de fer en el tema de l’habitatge, en el tema del sector del 
coneixement, en el tema del sector de l’aplicació de la Llei, de la modificació de 
la Llei d’urbanisme, nosaltres enteníem, enteníem modestament, que no calia 
fer una modificació del Pla General, per adaptar-nos-hi, eh?  Ho seguim 
considerant, però en tot cas no és una cosa incompatible amb l’altra, és 
evident que podríem entrar en aquest debat, no?  Com tot el tema del sòl 
públic, no?  Nosaltres tenim un problema amb el sòl públic i vostè té tota la raó.  
De fet tenim problemes per poder llogar espais que hi han al sòl públic que no 
podem portar a terme, no?  No podem que hi hagin empreses que s’hi 
instal·lin, no ho tenim clar.  Per tant, jo crec que serà bo en aquest any de 
reflexió que ara, amb aquesta modificació, siguem capaços de poder-ho... 
nosaltres considerem que hi han altres mesures a part de la modificació del Pla 
General per reactivar l’economia, no?  L’alcaldesa demà mateix doncs se’n va 
a Manresa, no?, entre d’altres coses per explicar... doncs a Igualada, perdó, 
explicar doncs el que volem fer com a ciutat.  Vem anar fa poc a Manresa.  
Nosaltres també considerem que potser és més oportú en aquests moments 
aquest tipo de mesures poc costoses des del punt de vista econòmic, que 
iniciar una modificació del Pla General. 
 
Però en tot cas, si ens hi posem, ens arremangarem.  I serem els primers en 
fer-ho, i per tant, com serem els primers en fer-ho i ens arremangarem, és 
evident que arribarem a bon port o en aquest any.  Sense apriorismes, 
nosaltres sense apriorismes, no sé si els altres grups actuaran de la mateixa 
manera, però nosaltres intentarem doncs arribar a un model de ciutat, a un 
model de ciutat que ens permeti a tots sentir-nos còmode, eh?  Per tant, no 
entro a valorar ni els pulmons verds sí, o els pulmons verds que vostès 
plantegen, perquè alguns d’ells, deixi’m un punt, eh?, perquè aquests pulmons 
verds fa uns anys que podien haver sigut pulmons verds, fa uns anys que ho 
podrien ser.  Però en tot cas, escoltin, no passa res, eh?, vull dir, és evident 
que no tot es pot fer quan un governa, i només faltaria que vostès no 
tinguessin ara l’oportunitat de fer el que considerin oportú i de presentar-nos 
aquest tipo de coses, no? 
 
En tot cas, i per acabar, no?, escolti’m, li agraeixo una cosa, eh?, senyora 
Sánchez, li agraeixo que vostè parlés de comunitarisme, li agraeixo, perquè ve 



 

una mica als principis del partit en el qual jo milito, no? És un partit 
comunitarista i per tant crec que ens podrem entendre si parlem de comunitat. 
Si parlem de comunitat entesa com una globalitat, i no una comunitat com una 
part, segur que ens entendrem i serem capaços d’arribar a acords des del punt 
de vista polític, perquè és evident i estic d’acord amb vostè que un Pla General 
no és un document ni tècnic ni econòmic, és un document polític que dibuixa 
l’horitzó d’una ciutat a vint o vint-i-cinc anys vista, no a deu, perquè jo crec que 
l’error és dibuixar-la a deu, sinó que l’hem de dibuixar més enllà.  I aquesta 
ciutat –li dic perquè vostè també ha comentat una cosa-, home, deixi’m que li 
digui com a mínim que algunes coses durant aquests mesos nosaltres hem 
desencallat, i el nostre regidor ho ha fet.  Tenim Eixample Nord, tenim Consorci 
de l’Eixample Nord.  Escolti’m, fa quatre mesos potser no l’haguéssim tingut.  I 
els hi dic així de clar, és gràcies a la voluntat d’aquest govern i del regidor en 
concret que ha fet una feina ingent per poder-ho solucionar, que seguim tenint 
Consorci.  Perquè tot i que el govern de la Generalitat evidentment considerant 
que el govern de la Generalitat el que volia era no tenir Consorci, era menjar-
s’ho tot ell, no?, per què?, perquè amb els recursos propis poder-ho portar a 
terme.  Tenim Consorci.  Per tant, què hem fet tenint consorci?, salvaguardar 
els interessos d’aquesta ciutat, no els interessos de la Generalitat, sinó els de 
la ciutat.  Ho dic perquè hi han coses que sense fer una modificació del Pla 
General es poden portar a terme, i jo crec que s’han fet durant aquests mesos, 
eh?  Entendran que nosaltres els haguem d’argumentar. 
 
En tot cas, i per acabar, nosaltres hi votarem a favor sempre i quan hi hagin 
aquestes modificacions que hem plantejat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sánchez.  Obrim un torn de paraules.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  Bé, en primer lloc dir que aquest grup municipal 
òbviament està d’acord amb iniciar els treballs per a la redacció d’un nou 
POUM a la ciutat.  Creiem que ja ho hem deixat clar per activa i per passiva 
durant els últims anys, de que des de la CUP som partidaris de redefinir un nou 
PAUM, un nou POUM, perdó.  De fer-lo més racional, de que es fagi pensant 
en les necessitats de la ciutat i no en el creixement pel creixement i els 
interessos immobiliaris i un nou POUM fet a partir d’unes premises molt més 
sostenibles que el que tenim actualment.  Pensat, a més a més, des dels 
mateixos vilanovins, pels mateixos vilanovins, i que l’objectiu final i únic, o 
bàsic, sigui millorar-ne la seva qualitat de vida. 
 



 

Precisament aquest ha estat un dels camps de batalla més importants de la 
CUP i on hem centrat bona part dels nostres esforços des de ben bé el dia de 
la nostra creació.  De fet, des del primer moment els seus membres hem sortit 
públicament denunciant el desgavell que enteníem que suposava el gran 
creixement urbanístic de la ciutat que teníem en aquells moments.  Parlem 
d’unes altres èpoques, d’unes èpoques en què tot s’hi valia, tot anava sobre 
rodes.  No era un problema només de Vilanova, creiem que el país va 
confondre la indústria amb la construcció.  No és el mateix fabricar cotxes, 
fabricar ordenadors.  En aquells moments ens pensàvem que fabricàvem 
pisos, com un altre bé de consum més.  I no és així, l’objectiu de fabricar pisos 
en el fons és que serveixin perquè la gent hi visqui i no té cap sentit el fet de 
tenir edificis on no hi vagi ningú a viure, o tenir edificis per tenir un bé, un bé 
tancat, un bé que generava una suposada augment econòmic, un augment de 
diners, però que realment era totalment fictici.   
 
Tot aquest problema ens va portar doncs a que l’especulació es fes la 
mestressa de l’urbanisme.  Els ajuntaments hi va haver un moment que 
semblaven competir a veure qui construïa les zones residencials més grans, a 
veure qui aconseguia atraure més habitants, a veure quin alcalde podia treure 
més pit dient doncs que la ciutat que ell representava tenia tants milers o 
encara molts més milers de ciutadans que altres ciutats del costat.  Tot aquest 
procés, tot aquest procés especulatiu, tot aquest creixement fictici que al final 
ens ha dut a la situació que ens ha portat actualment de crisi econòmica, no 
només això, sabem que la crisi és de nivell europeu, de nivell planetari, però el 
nostre país s’ha vist molt agreujat per culpa d’aquest model, d’aquesta manera 
de veure l’economia, d’aquesta manera de veure el progrés.   
 
Doncs, com deia, tot això ens ha portat a la situació aquesta de la bombolla 
immobiliària.  Bé, com dèiem, a tota aquesta política s’hi van sumar sobretot 
els partits de dreta, però també s’hi van anar sumant els partits d’esquerra.  
Ens van venir amb aquell argument de que com més pisos féssim, més barats 
serien; de que com més pisos féssim, més assequible seria la vivenda, amb la 
famosa oferta de la llei i la demanda, quan això realment no ha estat així.  Ens 
deien que la bombolla no era tal bombolla.  Quan després hem descobert que 
sí, que era una bombolla immobiliària, que tot ha esclatat. Hi havia tota una 
tendència a tractar d’il·lusos aquelles persones que pagaven lloguers en 
comptes de comprar un pis i pagar una hipoteca, perquè realment estàs pagant 
una hipoteca i el dia de demà valdrà el doble.  Anàvem als bancs a comprar un 
pis i sortíem amb el pis, amb un cotxe nou, amb els mobles per amoblar el pis, 
si convenien diners per pagar un creuer pel Carib al mes d’agost... I mentre tot 
això passava les institucions miraven cap a una altra banda i, per desgràcia, 
els ajuntaments els van acostumar a una entrada de diners que al final creien –
i repeteixo, eh?, no estic parlant d’aquest ajuntament, sinó de tots els 
ajuntaments del país-, que això no era una entrada de diners extraordinària, 



 

que venia deguda a una bombolla immobiliària, sinó que realment es va creure 
que era una entrada de diners ordinària, i per tant en podíem fer ús, que 
aquesta entrada de diners seria il·limitada en el temps, perquè el model no 
s’esgotaria, perquè el model continuaria, i per tant, amb tots aquests diners 
que aconseguíem de la construcció podíem anar a pagar guarderies, podíem 
anar a fer infraestructures, podíem anar a fer coses molt necessàries, que 
moltes vegades han estat molt positives, però el problema ha estat que quan 
això s’ha aturat, quan aquest model ha deixat de ser vigent, amb tots aquests 
diners que comptàvem, que teníem hipotecats com a pressupost ordinari, de 
cop hi hem deixat de comptar.  I això en gran part doncs ens ha portat a les 
situacions que tenim avui en dia la majoria d’ajuntaments del país. 
 
Com deia, per allà l’any 2006, aquest grup municipal, tal i com ja feien algunes 
organitzacions i entitats del país, vem començar a denunciar tota aquesta 
situació.  Vem començar a posar el model en dubte i sobretot a posar en dubte 
els models i el ritme de creixement de la ciutat.  En aquell moment, en què 
governaven els dos partits que avui ens porten aquesta proposta al Ple 
ordinari, estaven en marxa o en breu es posarien en marxa sis sectors 
urbanístics a la ciutat.  Parlem de l’Eixample de Mar, el Sant Jordi, la 
Carrerada, el Solicrup, el Llimonet II, el Llimonet III i a més a més ja plantejava 
sobre la taula el conveni amb l’INCASÒL i Subirats Berenguer per tal de salvar 
la Platja Llarga; com ja hem dit en vàries ocasions doncs amb una finalitat molt 
lloable, però que ens comprometia en aquell moment i en principi a 
desenvolupar o començar a desenvolupar l’Eixample Nord a partir de l’any 
2011.  En total estem parlant de prop de 10.000 habitatges, 10.000 habitatges 
nous a la ciutat, en un espai ben just de temps.  Perquè ens fem una idea, la 
famosa urbanització del Pocero a Seseña, un dels models que més il·lustren 
doncs aquest model sense límit de construcció i de que tot s’hi valia per fer 
pisos, aquest barri fantasma estem parlant de 13.500 habitatges, i és un model 
() a tot Europa; a Vilanova plantejàvem 10.000 habitages en ben pocs anys. 
 
He volgut començar la nostra intervenció una mica fent aquest recordatori 
històric, perquè creiem que bé, la necessitat o el fet de que alguns demanem i 
reclamem aquest nou planejament i un planejament amb uns altres principis, 
no neix avui, no neix a les passades eleccions, i que com deia, ja hi ha gent 
que fa molt de temps que demanem.   
 
Des de la CUP, tot i això, volem deixar ben clar una cosa, no pretenem 
reclamar la paternitat de la demanda d’un nou Pla General a la ciutat.  Ni 
l’exclusiva tan sols de la voluntat de fer un nou POUM molt més racional, més 
al servei dels vilanovins i que tingui més en compte les futures generacions, 
com apuntava al principi.  Més que res de fet perquè això no tindria cap mena 
de sentit.  La CUP té tres regidors a l’oposició i per tant necessitem buscar 
complicitats per tirar endavant aquest nou Pla General. 



 

 
També és obvi que l’única manera de tirar endavant aquest Pla General és que 
el grup majoritari i el grup que governa estigui d’acord en fer-ho.  No té cap 
sentit doncs que tretze regidors a l’oposició vulguem tirar un Pla General si 
realment des del govern no es creu que s’ha de tirar endavant.  Per això des 
d’aquest grup municipal ja fa temps que estem parlant amb Convergència en 
aquest cas, amb el govern, que estem mirant-los de convèncer de la necessitat 
d’aquest Pla General i, com deia abans des del senyor Elena, doncs és una 
feina que hem de fer entre tots, que hi han d’haver realment complicitats i que 
hi ha d’haver... hem de tenir maneres per poder arribar tots a uns acords de 
mínims que ens permetin tirar la ciutat endavant. 
 
Tot i això, tal com deia, també creiem que tot i no reclamar aquesta paternitat, 
sí que és funció nostra una mica posar cadascú en el seu lloc i veure una mica 
els antecedents que hem tingut aquests darrers anys.  Realment no acabem 
d’entendre fins a cert punt l’estratègia política del Partit Socialista i Iniciativa, 
que ens han portat avui a la convocatòria d’aquest Ple pensant que són dos 
partits que han governat durant dotze anys i que fins fa ben poc, poc menys de 
mig any, estaven governant la ciutat. 
 
Sí que és veritat que ens han dit que ara és el moment, perquè comença una 
nova legislatura, això ho entenem, però també és cert que és possible, 
probable –tant de bo no- que moltes vegades aquests processos acaben 
durant –esperem que no- més d’una legislatura.  Per tant entenem, i des del 
principi que dèiem abans, que ens hem de posar tots d’acord, o una majoria 
d’acord, per tal de que aquest Pla sigui... duri durant uns quants anys, que en 
tot cas aquesta tasca, o aquest començar a fer el Pla General podíem haver 
començat abans i ara ja haguéssim avançat una mica.  Si en tot cas ens hem 
de posar la majoria de grups d’acord, era igual començar-lo fa un any, fa un 
any i mig, que començar-lo ara en una nova legislatura. 
 
Com deia, durant la passada legislatura, desgraciadament, com a mínim els 
únics que ho dèiem en veu alta que tocava i que tocava ja la revisió del Pla 
General hem estat la CUP.  Un Pla General que, recordem, com a mínim en la 
seva redacció inicial, després per sort s’ha anat modificant, contenia el PERI 
Cap de Creu o contenia la Platja Llarga.  I un Pla General que va estar aprovat 
per unanimitat. 
 
Quan des d’aquest grup municipal, com deia, a la passada legislatura hem 
demanat per activa i per passiva i hem tret al Ple en nombroses ocasions la 
necessitat de la revisió del Pla General, doncs des del govern, des de com a 
mínim que formaven els dos grups que han presentat la moció, la instància per 
fer aquest Ple, ens han tractat en el millor dels casos d’il·lusos, d’utòpics, o fins 
i tot ens han ignorat.  De fet, en aquesta mateixa sala de plens ens van dir que 



 

ens dedicàvem a fer urbanisme angelical.  D’això fa tot just un any, el 
desembre de l’any 2010, per defensar precisament alguna de les coses que 
s’estan defensant en aquest document, com podria ser la preservació de 
l’Ortoll. 
 
Però és que a més a més, fa ben bé quatre dies, al final del seu mandat, 
s’estava negociant la cessió de terrenys de l’Ortoll, part dels terrenys a què té 
dret l’Ajuntament com a equipaments quan es desenvolupés l’Ortoll, s’estava 
negociant avançar aquesta cessió per tal de poder-hi fer la nova comisaria de 
la Policia Local i per tal de poder-hi fer un temple religiós.  No entenem com 
ara estem parlant, o sembla que hi ha un interès per tal de preservar l’Ortoll, 
quan s’estava plantejant de donar drets urbanístics per construir a l’Ortoll fa 
quatre dies, amb el que tot això implica.  Que com sabem només té tres 
sortides: o per una banda urbanitzem l’Ortoll, o fem un canvi de cromos i 
donem aquests drets urbanístics en un altre indret de la ciutat, o bé 
indemnitzem econòmicament aquests drets que normalment és un carreró 
sense sortida, ja que els ajuntaments no disposen de prous diners com per 
poder indemnitzar aquest tipo de convenis. 
 
Si parlem exclusivament del PSC, com ells diuen, ho portaven això en el seu 
programa, però la veritat és que nosaltres vam ser els primers sorpresos quan 
–com a mínim nosaltres, en tot cas em corregeixen- la primera vegada que 
hem sentit parlar en veu alta de recalificar certs espais com puguin ser l’Ortoll i 
de replantejar la tipologia de sòl a Vilanova, va ser justament l’endemà de les 
eleccions municipals, en les quals van perdre la... o van deixar de ser el partit 
més votat. 
 
Tot i això, com deia abans, entenem que la revisió del POUM és un procés 
llarg, on hi ha d’haver un dur procés de negociació i la veritat és que, tot i això, 
i aquests contres una mica que estava expresant, des de la CUP ens alegrem 
de que el Partit Socialista, que és el principal partit a l’oposició, i Iniciativa 
s’hagin, o almenys el que entenem nosaltres, una mica acostat a les postures 
de la CUP.  També pot ser, i en tot cas aquí ho deixo, que les seves postures 
sempre hagin estat més o menys les que ara defensen i que en tot cas la CUP 
no les haguem sapigut entendre o no les haguem sapigut interpretar. 
 
Ara bé, també hem de dir que entenem que en el procés, en l’actual procés de 
negociació dels pressupostos, segurament hagués estat una mica no lleial, 
però potser sí que hagués estat més natural que com a mínim a l’hora de 
forçar a que es comencés a fer aquest Pla General i, per tant, introduir una 
partida pressupostària en aquest pressupost, com a mínim n’haguéssim sentit 
parlar primer en les primeres reunions prèvies on hem estat discutint temes de 
pressupost municipal. 
 



 

Realment a vegades tenim la sensació –i això ens va passar també quan vam 
presentar la moció sobre el tema d’urbanitzacions il·legals, al qual nosaltres ja 
havíem presentat una moció, havien tingut dos anys per tal de moure i de 
poder començar a fer aquest estudi de les urbanitzacions il·legals o 
perirubanes-, la sensació una mica de que ara tenen molta pressa perquè el 
nou govern fagi tot allò que potser vosaltres, vostès, o no van tenir temps de 
fer o no van poder fer, o en el seu moment no els hi va interessar. 
 
I ens fa por una altra cosa, que tot això es planteja d’aquesta forma, entenem 
que sense haver buscat complicitats amb la resta de grups.  Sí que és veritat 
que a nosaltres se’ns va avisar 24 hores abans de presentar la demanda 
d’aquest Ple extraordinari, però de quina manera...  A nosaltres ens arriba 24 
hores abans, ens arriba un text tancat, en el qual suposo que ens hi podríem 
haver sumat, però sense ni parlar-ne abans, ni poder modificar-lo, ni poder 
parir-lo, en el bon sentit de la paraula, des del principi.  A nosaltres ens arriba 
aquest document, tot i que saben tant des del PSC com des d’Iniciativa doncs 
que aquest grup municipal ja fa molt de temps que està expresant la seva 
voluntat de modificar aquest Pla, aquest Pla General que tenim actualment. 
 
I tots aquests fets... doncs ens fa una mica de por el fet de que no sigui una 
mica una cortina de fum el fet de fer aquesta demanda ara, justament quan 
s’està plantejant la redacció i la negociació dels nous pressupostos, que tot 
això no sigui una mica doncs una cortina de fum, una manera de que el PSC 
tapi una mica el fet de no entrar a negociar aquests pressupostos, de no ser 
una mica còmplice des de l’oposició de mirar d’aconseguir solucions a l’actual 
situació financera de l’Ajuntament que, com tots sabem, és molt complicada, i 
una situació financera de la qual fins a cert punt, com a mínim el Partit 
Socialista és corresponsable i en la qual entenem que hauria d’entrar molt més 
a col·laborar i a proposar solucions i a proposar alternatives per tal de tirar 
endavant el govern i la tresoreria de la ciutat. 
 
Entrant ja a valorar el Ple extraordinari i el document que ens aporten per a la 
seva aprovació, primer de tot dir que estem d’acord amb les seves línies 
generals, òbviament, com ja hem apuntat al principi.  Però que creiem que 
aquest document, el que aprovem avui, ha de permetre redefinir la ciutat partint 
des de zero, i quan diem des de zero volem dir que no hi hagi cap mena de 
premisa des del moment de començar per tal que la ciutadania, per tal de que 
els grups municipals amb representació aquí, fins i tot partits polítics que no 
tenen representació al Consistori, puguem debatre entre tots el futur de la 
ciutat.  I això ho dic perquè des del grup municipal de la CUP els demanaríem 
o bé l’eliminació o bé l’esmena de dos dels punts que es plantegen en aquest 
document.  El primer de tots seria l’últim apartat del punt 1, on es diu 
textualment: “Garantir el desenvolupament del planejament de l’Eixample Nord 
partint de les bases actuals, amb un calendari que s’adeqüi a les necessitats 



 

de la ciutat i amb l’objectiu prioritari de servir inicialment com a espai per 
generar activitat econòmica relacionada amb la salut (nou hospital) i les 
tecnologies relacionades amb les dependències i amb la garantia de la 
preservació de Platja Llarga i el compliment dels convenis signats”. 
 
Bé, segurament estarem tots d’acord en que si algun dia hi ha un nou hospital 
a la ciutat, el seu emplaçament idoni segurament és el que hem imaginat tots i 
el que fins ara s’ha projectat, que és davant de l’actual hospital de Sant Antoni.  
Ara bé, amb el que ja no estem tan d’acord des d’aquest grup municipal és el 
condicionar prèviament el debat amb el fet que l’objectiu prioritari de l’Eixample 
Nord sigui generar activitat econòmica relacionada amb les tecnologies de les 
dependències.  En tot cas, creiem que això va ser una aposta en el seu 
moment que va fer l’anterior govern; des d’aquest grup municipal no ens 
tanquem en banda amb aquesta possibilitat, però entenem que no és bo 
condicionar prèviament aquest debat, que hem de començar des de zero, que 
hem d’obrir tots una mica les mires i no tancar-nos en allò que segurament ja 
tenim prefixat, tant perquè ja hi hem estat pensant, perquè hi hem estat donant 
voltes, sinó que creiem que sobretot quan es planteja un debat a la ciutadania 
el debat ha de ser totalment obert i potser entre tots podem pensar algun 
objectiu prioritari, més encertat fins i tot que aquest. 
 
Per una altra banda, en aquest mateix punt parla de compliment dels convenis 
signats.  Bé, tots estem d’acord que els convenis hem d’intentar complir-los, el 
que està clar és que els convenis signats en aquesta matèria s’han anat 
modificant.  Per tant, els convenis signats, si ara aprovem això, entenem que 
són els que hi ha en el dia d’avui i, com deia abans, per sort els convenis els 
hem pogut canviar, sinó ara mateix tindríem excavadores treballant a 
l’Eixample Nord.   
 
I l’altre punt que no acabem de veure clar, i que demanaríem que es 
modifiqués o que s’eliminés, és el punt 3, quan diu: “Construir l’Oficina tècnica 
del POUM a la societat municipal PIVSAM”.  Entenem la voluntat d’aquest 
punt, i els asseguro que la compartim, que és la... entenem que és la 
d’encarregar el màxim de feina possible a una empresa municipal com és 
PIVSAM, abans que fer-ho a una empresa privada, a una empresa de la qual 
l’Ajuntament no hi està del tot vinculada.  Ara, nosaltres, des del coneixement 
que tenim ara mateix de tot plegat, de les capacitats de PIVSAM, doncs la 
veritat és que se’ns fa complicat veure la capacitat que té aquesta empresa 
municipal de tirar endavant aquesta tasca o no, o fins i tot si aquesta tasca que 
podia dur a terme des de la pròpia Regidoria d’Urbanisme.  Per tant, en aquest 
sentit els demanaríem de reescriure aquest punt, o deixant-ho més com una 
voluntat en el sentit del que hem expressat, o bé eliminar-ho. 
 



 

Per altra banda, hem trobat a faltar –en tot cas aquí ho deixo, si ho volen 
recollir doncs ho agrairíem- el fet de que, tot i que ja sabem que actualment, 
per la legislació vigent, és obligatori que hi hagi un procés participatiu molt 
important en la redacció de qualsevol POUM, el que des d’aquest grup 
municipal sempre hem defensat, i crec que seria positiu deixar-ho clar en un 
principi –si és que la resta de grups hi estan d’acord- és que entenent com que 
és un dels principals documents que s’aproven, que es poden aprovar en un 
Ple municipal i per un ajuntament, ja com dèiem abans és un planejament a 
llarg termini, que tot aquest procés abans de l’aprovació definitiva passés per 
una consulta popular, un referèndum, en el qual ens obligués als partits 
representats aquí a explicar realment què és aquest POUM, què implica aquest 
POUM, quines ventatges té per a la ciutat, si algun dels grups municipals no hi 
està d’acord doncs que pugui expresar el perquè, i per tal de legitimar un 
document tan important com aquest, doncs és voluntat de la CUP que, en el 
final de tot el procés, que hi pugui haver un referèndum on la ciutadania es 
pugui expresar. 
 
Per altra banda, i entrant ja breument una mica a contestar algunes de les 
coses que s’han apuntat, sí que entenem, com ens deia el Partit Socialista, que 
aquest planejament ha de servir per ordenar la ciutat, per redefinir sectors, per 
millorar polítiques d’habitatge, per aconseguir més sòl industrial, per parlar de 
les urbanitzacions periurbanes, però entenem que una de les grans necessitats 
en si és ja el desfer-nos del model en el qual... del model econòmic que ha 
portat a fer aquest Pla, aquest Pla General.  Entenem que tot en si, no diré que 
és un cúmul de despropòsits, però sí que les premises en les quals es basa 
creiem que estan ja més que obsoletes, sobretot en el que deia, no?, en les 
premises i en els principis que es basa.  Per exemple, i només a tall d’exemple, 
dintre del POUM hi ha una frase que crec que defineix en gran part els seus 
objectius i cap on va, que diu textualment: “Créixer, permetrà obtenir ingressos 
per cobrir les necessitats de la ciutat.”   O sigui, una mica estem parlant d’un... 
com les típiques estafes piramidals, no?, una mica en el sentit de “sí home, 
hem de créixer per aconseguir recursos per pagar el que ja tenim abans, per 
seguir creixent, per tal que el nou creixement pugui pagar l’últim creixement 
que hem fet”.  Entenem que això ja s’ha acabat, que ens hem de replantejar 
totalment la ciutat, que ens hem de replantejar totalment sobretot l’urbanisme i 
que per tant sí que creiem que ara és el moment oportú per tirar endavant 
aquest planejament i per tant, com ja he dit abans, votarem a favor, sobretot ho 
agrairíem si recollissin les dues aportacions que hem fet a nivell d’esmena i si 
es pogués aportar l’altra, que entenem que és més complicada, en quant a que 
finalment, al final del procés de... de tot el procés del Pla General, doncs hi 
hagi un referèndum o una consulta a nivell ciutadà.  Gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldesa.  En primer lloc per posicionar el grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya davant d’aquesta petició d’encetar... global, petició 
global, d’encetar els treballs de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
En primer lloc el que volem deixar clar, ho diem ara, però crec que és vàlid per 
a totes, almenys les nostres intervencions, és que nosaltres no tenim la veritat 
absoluta, ni molt menys, no tenim la raó indiscutible, expresem la nostra humil i 
honesta posició respecte cadascun dels punts que se sotmeten a debat i a 
votació en aquest Ple.  I, fent-ho d’aquesta manera, correm el risc d’encertar 
algunes vegades amb el posicionament expresat i altres vegades possiblement 
equivocar-nos.  És a dir, reafirmant aquesta... aquest posicionament de que és 
la nostra opinió allò que expresarem i no pas un dogma de fe i una veritat 
absoluta, com entenc que és el que fan la resta de grups municipals, encara 
que alguna vegada no ho sembli. 
 
Per posicionar-nos sobre aquesta petició, que ja avancem que tindrà el nostre 
vot en contra, volem utilitzar varis tipus d’arguments.  Els primers arguments 
que volem expresar són arguments econòmics.  S’han esmentat per part dels 
proposants d’aquest Ple ordinari per encetar aquest debat, intentant minimitzar 
els efectes d’una possible suspensió de llicències, que efectivament són 
suspensions de llicències que afecten amb uns àmbits determinats, i certament 
el problema és limitat, també és limitat en el temps, però al nostre entendre 
aquest no és el principal problema econòmic que pot representar, el principal 
problema econòmic que pot representar és les incerteses i la inseguretat que 
genera en el moment en què s’enceta un procés de revisió del Pla General.  I 
el nostre grup creiem que no és el moment adequat perquè aquesta ciutat es 
pugui permetre sembrar d’incerteses i sembrar d’inseguretat a l’hora del 
planejament urbanístic i a l’hora de poder intentar promocionar econòmicament 
la ciutat, per tal d’intentar generar i crear llocs de treball, que prou falta li fan als 
nostres conciutadans. 
 
Dintre dels arguments econòmics, no només hi han aquests que en podríem dir 
externs, que són aliens a la situació pròpia de l’administració local, del propi 
Ajuntament, sinó que també entenem que n’hi han d’interns.  I els arguments 
interns que hi ha és, i ho ha esmentat el senyor Sánchez en representació de 
l’equip de govern, no tant per la –que també-, no tant per la interiorització de 
costos que pot fer la pròpia administració, sinó per l’elevat cost que representa 



 

encetar un procediment d’aquests.  I recordo perfectament com se’ns ha 
explicat quina és la situació financera d’aquest Ajuntament.  I, escolti’m, tenim 
un pressupost damunt de la taula en el qual ningú sabem com trobar recursos 
per cobrir les necessitats bàsiques d’aquest Ajuntament.  I per tant encetar ara 
un procediment d’aquest, que té un cost important, entenem que el que fa és 
afegir més incerteses a la situació econòmica i financera d’aquest Ajuntament.  
Per tant, dintre dels arguments econòmics hi han aquestes dues vessants que, 
des del nostre –insisteixo- humil punt de vista, considerem que no fan 
adequades la revisió del Pla General. 
 
Arguments polítics.  I respecte del propi Pla General, entenem que 
efectivament hi han situacions, hi han elements que sí que aconsellarien que 
s’encetés una revisió d’aquestes característiques.  De fet, el grup Popular, el 
Partit Popular no ho portava en el programa d’aquestes eleccions, però sí que 
ho portava en el programa de les anteriors, de les del 2007.  Per cert, igual que 
altres forces polítiques, algunes de les quals han tingut responsabilitats de 
govern i no ho han fet.  I el portàvem en el 2007 perquè enteníem que era 
necessari que es comencessin els treballs d’una revisió del Pla General per 
alguns arguments que ara explicaré, i no l’hem portat en el 2011 precisament 
perquè consideràvem que la situació econòmica no aconsellava encetar els 
treballs de revisió del Pla General.  No coincidirem en plantejaments sobre 
l’Ortoll, no hi coincidirem, ja ho dic a l’avançada.  Segurament tampoc no 
coincidirem, dic segurament perquè, cregui’m, eh?, a vegades des del Partit 
Popular hem tingut dificultats en saber exactament els equips de govern que 
s’han anat succeint durant els darrers 12 anys quin era el posicionament 
respecte el propi Pla General, perquè s’han arribat a donar llicències per 
construir edificis i a l’endemà despertar-se i dir: no, això ara ho protegirem i en 
farem un paratge absolutament natural.  Clar, un s’arriba a preguntar, escolti’m, 
quina utilitat pot arribar a tenir el Pla General, si de la nit al dia canviem el 
posicionament d’allò que s’ha anat treballant –per cert, aquell Pla General es 
va cavalcar durant tres legislatures, no senceres, però sí que es va cavalcar 
durant tres legislatures.  No sé si coincidirem sobre l’Eixample Nord.  Nosaltres 
som del parer de que, tal com està ara l’Eixample Nord, que no és com estava 
previst en el Pla General, sinó que vostès també ho van canviar, i quan dic 
vostès em refereixo a tot el Consistori, excepte la CUP que no hi era en el 
moment en què es van aprovar els convenis de Platja Llarga, s’ha densificat a 
l’Eixample Nord.  I nosaltres en el seu moment, igual ens equivoquem, però ho 
vam dir en el seu moment i ho continuem mantenint avui, creiem que aquest és 
un error important de ciutat, i per tant justificaria una revisió de Pla General la 
revisió de l’edificabilitat de l’Eixample Nord.  I per tant, per compensar els 
perjudicis de Platja Llarga, que no oblidem que continua sent una llosa que 
pesa sobre aquest Ajuntament, buscar alternatives per compensar 
l’edificabilitat compromesa amb INCASÒL i no amb Subirats Berenguer, 
perquè no van formar part d’aquest acord directament, però sí amb l’Institut 



 

Català del Sòl, que al final és qui en aquest moment té la paella pel mànec, 
més o menys té la paella pel mànec pel que fa al desenvolupament de 
l’Eixample Nord, fruit, insisteixo, de la situació que es va generar amb el tema 
de Platja Llarga.   
 
Hi han elements que a nosaltres també ens agradaria veure concretats en un 
nou Pla General, com és la descalificació de la zona de Cap de Creu, entenem, 
i veure també, veure també un Nucli Antic unificat, en el sentit de que no hi han 
diferentes categories de Nucli Antic, sinó que hi ha un únic Nucli Antic 
classificat.  Per tant, aquests són alguns dels elements que des del nostre punt 
de vista recomanarien la revisió d’un Pla General. Al tanto, no partint de zero, 
perquè s’ha de dir, algun grup ha dit: “hem de partir de zero”.  Escolti’m, no 
partim de zero, perquè la ciutat hi és, la ciutat és la que és i lo que no podem 
fer és arrasar-la per fer-la de nou.  Però igual que hi és la ciutat, també hem de 
tenir en compte que hi han expectatives creades amb un Pla General.  I 
aquestes exceptatives generen drets, i aquests drets s’han de respectar, 
perquè si no es respecten s’han de pagar, i massa sobrats de recursos em 
dóna la impresió que no anem.  Per tant, home, partint de zero tampoc.  Tenim 
la realitat que tenim, hem generat les expectatives que hem generat i s’han de 
respectar uns mínims, s’han de respectar uns mínims en la revisió del Pla 
General.   
 
Finalment, dintre dels arguments polítics que podrien semblar que n’hi han de 
positius per donar suport en aquesta proposta, n’hi ha un que al nostre 
entendre és el que fa capgirar la situació i fa que nosaltres diguem: escolti’m, 
no estem d’acord en que ara s’iniciïn els treballs del Pla General.  I és 
simplement l’aritmètica municipal -ho ha esmentat del representant de la CUP-, 
si hi hagués una consonància respecte de la voluntat de tirar endavant el Pla 
General dels dos grups majoritaris d’aquest Ajuntament això es podria veure 
d’una altra manera, però l’aritmètica municipal a nosaltres ens fa veure que no 
hi ha una majoria suficientment estable com perquè es puguin endegar els 
treballs del Pla General amb el consens necessari.  I per tant això també fa 
absolutament desaconsellable, des del nostre punt de vista, repeteixo humil, 
que s’encetin els treballs de revisió del Pla General.   
 
Em permetran també que afegeixi un altre element que tenia apuntat al final i 
que, disculpin, m’he descuidat de citar: la previsió de construcció de noves 
infraestructures, fa uns anys segurament més a mig termini i jo crec que ara 
molt més a llarg termini, com pot ser la línia del ferrocarril orbital, que afecta 
d’una forma important, o podria afectar d’una forma important la ciutat, seria un 
altre d’aquests arguments a favor de la revisió del Pla General, però que 
insistim, creiem que un cop posats els arguments a favor i en contra a la 
balança, es decanta més pel posicionament contrari. 
 



 

I finalment n’hi han arguments d’oportunitat política, que jo crec que 
bàsicament són els que ens han portat avui aquí a debatre aquesta qüestió.  
Tenim molt la sensació que aquells que han passat de l’urbanisme angelical –
no ho dic per vostès, eh?-, sinó que aquells que pensaven que alguns 
defensaven l’urbanisme angelical, doncs ara pensen més aviat en un 
urbanisme oportunista.  I el que segurament busquen és, a través d’aquest 
urbanisme oportunista, intentar obtenir una majoria alternativa a la de l’actual 
govern.  Perfectament legítim, perfectament legítim, però nosaltres no 
compartim, no que hi hagi una majoria alternativa a un determinat govern, que 
pot ser-hi perfectament, sinó que s’utilitzi precisament l’urbanisme i s’utilitzi una 
eina tan important com el Pla General per intentar dir: “ei, hi ha una majoria 
alternativa a l’actual govern”. 
 
Dit tot això, el nostre grup en aquesta votació no canviarà de posició respecte 
d’allò que pensa.  Si pensem que no és oportú, votarem que no.  El que no 
farem és dir: “escolti’m, no és oportú, però miri, per no perdre la votació 
votarem que sí”, com fa el grup del govern.  Nosaltres votarem i direm que no.  
Dit això, si això prospera, i sembla que prosperarà, perquè tots els grups han 
anunciat el vot afirmatiu, gairebé tots els grups, el nostre grup, com sempre ha 
fet, participarà amb tota la voluntat, amb tot el desig i amb les millors 
aportacions que siguem capaços de fer en la discusió d’un nou Pla General per 
a la ciutat.  Això sí, des del convenciment que haurem comès un error en 
encetar aquest debat en aquests moments.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Torno a donar la paraula als grups que ho han 
presentat.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, i començaré pel... gràcies alcaldesa... començaré pel final, no?, de 
l’oportunisme de la proposta.  Si hem de prejutjat absolutament totes les 
decisions i totes les propostes que fan els grups en funció d’interessos ocults, 
és a dir, interessos que no són els que expresa en la proposta, cauríem en el 
parany de que ningú podríem fer propostes, perquè totes podrien ser 
analitzades des d’aquesta perspectiva.  La de tots els grups, la que presenten 
absolutament tots els grups i en tots els terrenys.  Home, hi ha una certa 
explicació que he fet i coherència amb relació al que... a les raons per les quals 
aquesta proposta es presenta en aquests moments.  Nosaltres portàvem 
aquest plantejament, nosaltres ho hem defensat en diferents ocasions 
públicament, que crèiem que havia arribat el moment de plantejar la redacció 
d’un nou Pla General.  I es produeixen un conjunt d’aconteixements: la no 
presència d’aquesta proposta en el pressupost, la no presència d’aquesta 



 

proposta en el Pla de Mandat, ep, i afegeixo, quan algunes entitats ho havien 
demanat, segons consta en el document de participació que ens ha passat el 
govern, en el qual en un dels àmbits de 61 propostes, n’hi havia 17 que eren 
prioritàries i una d’elles era la vinculada a la redacció d’un nou Pla General, i el 
govern la rebutja.  És el moment en el qual un creu que és el moment en el 
qual s’ha de plantejar aquest debat en el si del Ple municipal.  Amb una 
vocació –insisteixo- d’arribar a acords, de tirar-ho endavant i amb una actitud 
que no ha de ser amb prejudicis, dels quals també després en parlaré.  
Perquè... i per tant, en aquest sentit –i va per les intervencions que hagin pogut 
fer referència a l’oportunisme o no d’aquesta proposta- té clarament aquesta 
vocació i aquest moment polític, en el qual el govern parlar de l’obertura del 
Zamenhof fins a Mar i creiem nosaltres que ha d’anar acompanyada d’una 
reflexió respecte del Pla General en el seu conjunt.  Però una sèrie 
d’arguments, que poden ser vàlids o no, però que estan sustentats i que 
formen part de la nostra opinió que ens hem conformat com a partit, en la qual 
creiem que és el moment polític per tirar endavant la revisió del Pla General.  
Creure que tot allò que proposa un darrere té una intenció obscura, o una altra 
intenció, jo crec que ens portaria –insisteixo- en el parany de pensar i de dubtar 
de totes i cadascuna de les propostes que fan tots els grups.   
 
Respecte de les reflexions que ha fet el senyor Sánchez amb relació al Pla 
General, miri, deixi’m dir també una cosa que no feia referència al Pla General, 
però que fa referència a com ens hem aproximat com a grup en el grup 
majoritari i en el govern municipal.  Jo no tinc la percepció que hagi estat amb 
apriorismes, això és una percepció subjectiva, naturalment, de tots plegats, 
però aquest grup municipal va presentar una proposta de taxes, negre sobre 
blanc, tres setmanes abans de que s’aprovessin les taxes i publicades.  I que 
el govern no va acceptar.  Que algú podria dir que són demagògiques perquè 
fixava una congelació de taxes, però els recordo que és lo que van fer, no l’any 
anterior, sinó l’any anterior i l’anterior, per tant una certa coherència amb el que 
havíem fet.  Una certa coherència amb el que havia fet aquest govern els dos 
anys anteriors sí que tenia.  Es pot compartir o no es pot compartir, però una 
certa coherència tenia.  I crec que és molt evident per com ha anat tot el 
procés, en el que una voluntat per part del govern municipal d’arribar a una 
entesa amb el grup socialista no va existir i no ha existit des del començament 
de la legislatura, en termes generals. És la nostra opinió.  No hem anat amb 
prejudicis, no hem anat amb prejudicis i no anirem amb prejudicis.  I crec que 
és injust que es manifesti aquesta consideració, perquè no ha estat el 
capteniment del grup socialista en cap moment, en tot el procés, ni en el 
procés del cartipàs, ni en els processos posteriors, ni en les votacions que hi 
han hagut en aquest Ple, ni una voluntat obstruccionista.  Per tant, en aquest 
sentit l’apriorisme, l’apriorisme amb el qual ens acostem als temes, no existeix, 
ni en favor ni en contra.  Ho dic perquè vostè ha dividit l’oposició en dos grups, 
els bons i els dolents, els que s’aproximen amb apriorismes i els que 



 

s’aproximen sense apriorismes.  I aquesta... textualment ho ha dit, textualment 
ha dit que hi han grups que s’acosten amb apriorismes i grups que s’acosten 
sense apriorismes.  Doncs senyor Sánchez, col·loqui’m en el cantó dels que 
s’acosten sense apriorismes, si us plau. 
 
Respecte de la... d’altres consideracions que s’han fet.  Insisteixo, aquest tema 
s’ha parlat, aquest tema ha estat objecte de reflexió a les diferents converses i 
diàlegs i participació que s’ha produït en el marc del Pla de Mandat.  I per tant 
en aquest sentit hi ha hagut un posicionament per part d’algunes entitats que 
ha estat rebutjat pel govern, i és normal que qui defensi això, home, doncs ho 
vulgui plantejar, no?, en el marc del Ple municipal.   
 
Respecte de les esmenes que s’han plantejat, ja ho he comentat.  Clar, és 
veritat, ho hem fet en un Ple extraordinari.  Nosaltres desconeixíem que hi 
havien converses amb un grup per convènce’ns uns als altres, diguem-ne, 
respecte de la voluntat o no de que hi hagi un Pla General.  Ho dic amb 
franquesa.  Bueno, aquí s’ha manifestat que existien converses entre dos 
grups per... i per tant desconeixia que existien aquestes converses i sento 
haver interromput aquestes converses amb aquesta proposta.  Ho dic, ho dic 
amb... perquè s’ha dit, vull dir, i no ho dic amb mala intenció, els ho dic amb 
tota franquesa.  Lleialtat tota, ho plantegem en un Ple en el qual tots podem 
plantejar les nostres posicions.  Carai, jo també me’n vaig enterar pels mitjans 
de comunicació que un grup condicionava l’aprovació del Pla General... ai, del 
pressupost municipal i del Pla de Viabilitat de PIVSAM a que hi hagi una 
partida que fixi un Pla Gene... una partida que fixi que es parlarà del... que es 
desenvoluparà el Pla General.  I els hi ben asseguro que no ho vaig considerar 
una agresió.  Torno a lo d’abans, és a dir, tot allò que fem els grups municipals 
no hem de considerar-ho com una tropelía en contra d’un altre grup municipal 
o en contra del govern, sinó que plantegem les nostres posicions, i quan un 
grup planteja que creu que per a ell és molt important aquest tema i és 
imprescindible que existeixi aquesta partida per negociar el Pla General, 
perquè ho considera crucial, home, jo sincerament no estic pensant que té una 
segona derivada, senzillament té la derivada que llegeixo, que és que ho 
consideren important, que ho portaven al programa i que ho defensen.  I també 
demano en el grup del Partit Popular que quan fem aquesta proposta nosaltres 
consideri exactament que és el mateix, que és el mateix. 
 
De la mateixa manera que del pressupost en volem parlar amb una actitud de 
diàleg, com vam intentar també tenir en el tema de les taxes, que volem parlar 
a fons del pressupost municipal, i que plantejar una cosa no vol dir que vulguis 
amagar-ne una altra.  Perquè podem fer dos coses alhora, diguem-ne, podem 
defensar que hi ha d’haver un Pla General, la discusió d’un Pla General, i 
alhora podem parlar de les finances municipals, que n’hem parlat bastant.  I 
ara del pressupost municipal.  Naturalment, des de la lleialtat, naturalment, i 



 

per tant els plantejaments que es fan des dels grups polítics no són 
necessàriament perversos, carai, sinó que plantegen allò que defensen els 
grups, amb absoluta lleialtat i legitimitat per plantejar-ho.  I en aquest sentit vull 
agrair al grup de Convergència i Unió el fet... i al govern, per tant, que hagi 
acceptat amb alguna modificació, que ja n’hem parlat, el fet de que s’iniciï 
aquest procés de debat respecte del... que s’iniciïn els treballs del Pla General.  
És un capteniment compartit per la majoria dels grups municipals.  Nosaltres 
és veritat que la legislatura passada no ho vam tirar endavant, perquè era un 
Pla General que s’acabava l’any 2009, a final del 2009, i vam considerar que 
era precipitat amb els temes que hi havien oberts, després d’haver acabat 
l’acord respecte del PERI Cap de Creu, quan estava la ciutat en plena 
transformació, amb un conjunt de... que no era el moment idoni per iniciar-lo a 
un any de les eleccions.  És raonable pensar que això, que això fos així. I que 
ara és un moment idoni per fer-ho, més enllà de les aritmètiques, perquè 
sempre existiran.   
 
De fet, el Pla General del moment, el que és vigent, va ser aprovat per 
unanimitat.  I probablement està carregat d’errors, però que són errors que, si 
em permeten, són fàcils de veure ara, deu anys després.  És com fer travesses 
els dilluns.  Però hi ha moltes coses que probablement ara les farien diferents, 
primer perquè hi han mirades diferents de les coses, però també perquè han 
evolucionat molt les coses, i perquè s’ha vist la perversitat d’altres, no?, i on 
ens han portat determinades pràctiques.  I en aquest sentit és evident que 
aquests deu anys, com els propers deu, com els propers deu aprendrem i 
haurem de modificar coses.  És des d’aquest capteniment en el qual es 
planteja la revisió del Pla General.  En aquest sentit algunes de les 
consideracions que han fet respecte al fons algun dels grups, no hi entro, 
perquè crec que ha de ser... especialment el Partit Popular, crec que ha de ser 
objecte justament del debat i reflexió que iniciem respecte a la modificació del 
Pla General.   
 
I en quant a les consideracions que ha fet la Candidatura d’Unitat Popular 
respecte de les modificacions que planteja, que si no me n’he deixat cap, 
perquè s’han dit moltes coses, jo diria que una és la que fa referència a la 
PIVSAM, el text exacte el que planteja és constituir oficina tècnica del POUM a 
la societat PIVSAM el que es podria fixar és una... delegar a la PIVSAM tots els 
treballs de redacció del Pla General en tot allò que estigui al seu abast, no?, o 
la voluntat de trasladar a PIVSAM, no sé, busquem una fórmula diguem-ne, 
tota la feina diguem-ne que sigui... que es pugui fer.  És evident que 
determinats encàrrecs topogràfics o altres coses, o altres anàlisis que no es 
poden fer ni des de l’Ajuntament ni des de la PIVSAM i han de ser encarregats 
a fora, no?  I després... però sí que el gruix de l’activitat sigui trasladada a la 
PIVSAM com un element més, que a més a més ja en vam parlar quan lo del 
Pla de Viabilitat.  I respecte... jo suggeriria que es pogués afegir en el punt 



 

quatre, en el qual al que es fa referència és al Consell Assessor Urbanístic, és 
a dir, la idea de que hi hagi un Consell de Participació en tot el procés 
d’elaboració del Pla General, es podria incloure... ho dic perquè jo ara dir si 
fem un referèndum al final o no, difícilment el grup socialista ho pot dir ara, 
difícilment els altres grups ho podem dir on line en aquests moments sobre la 
marxa, però hi ha altres mecanismes de participació que podem acordar entre 
les parts o una cosa d’aquest tipus, que obri la via doncs a altres mecanismes 
de participació, que em sembla que són idonis, però que potser sobre la marxa 
es fa complicat. 
 
Vull insistir que aquest grup planteja la revisió del Pla General des de la 
convicció de que és una oportunitat per a la ciutat i que s’ha de fer amb 
vocació de consens i amb vocació de dotar-nos d’un instrument al servei d’un 
millor planejament de la ciutat i de generar més i millors oportunitats 
econòmiques per a Vilanova i la Geltrú, i una ciutat més adequada a les 
necessitats d’avui, al que els ciutadans desitgen, anhelen i aspiren en la 
societat d’avui, després de tot el que hem après durant tots aquests anys.  I 
des d’aquesta perspectiva em sembla que hem de treballar tots i des d’aquesta 
vocació és amb la qual aborda aquesta proposta el grup socialista, insisteixo, 
sense cap altra dimensió que no sigui exactament aquesta que plantegem.   
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, crec que també hi havia la proposta d’eliminar l’últim de l’acord. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, jo crec que l’últim punt... 
 
ALCALDESSA 
 
Crec que la Candidatura d’Unitat Popular proposava això.  També 
l’acceptarien? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Em sembla raonable, perquè és una consideració que fa referència al contingut 
i d’això en tot cas ja en parlarem, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, d’acord.  També trauríem... seria treure aquest últim punt i el punt 
tercer redactar-lo de manera que fos una voluntat sempre amb totes aquelles 
tasques que siguin possible passar-ho.  D’acord. 



 

 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Molt ràpidament i segurament crec que no arribaré a contestar doncs algunes 
de les qüestions que s’han plantejat, però per deixar clares algunes coses.  
Sense apriorismes, però sense apriorismes no vol dir que ens afegim al treball 
de la revisió del Pla General amb valors, amb principis i evidentment tenint una 
concepció de com volem transformar la nostra societat i el model social, 
econòmic, etc., sense apriorismes, però evidentment amb els principis i amb 
els valors.  I a partir d’aquí sabem molt clarament quina és la realitat que tenim, 
la ciutat que tenim i fins a on podem arribar.  Sempre el nostre grup ha 
treballat, segurament per una tradició historicofilosòfica, si vols, de la nostra 
formació, tenint en compte l’anàlisis de la realitat concreta, i a partir d’allà 
treballar amb ideals, digues-li també amb utopies, en algun moment 
determinat, però sí amb capacitat i ganes de transformar.  I avui en dia el que 
es porta és l’urbanisme concertat, i buscant solucions clares i adients doncs 
per trobar-nos i canviar i modificar i transformar aquesta realitat.  I és el que 
hem vingut aplicant i com es comentava doncs en un moment en què el nostre 
Pla General tenia un termini i acabava el 2009, i que en aquest sentit, des del 
govern anterior, ja havíem plantejat la necessitat d’aquesta revisió.  Potser no 
era el moment oportú, i per això dèiem que és el moment de l’inici d’un mandat, 
i aquesta era claríssima la nostra voluntat, però sí que havíem treballat en una 
línia clara de debat urbanístic i de proposta urbanística durant el passat 
mandat molt clara.  En aquest sentit, plantejar que avui a Vilanova i la Geltrú 
s’havia de treballar sobre la ciutat compacta: el Pla de Millora Urbana del Nucli 
Antic, la revisió del Pla de Catàleg i Patrimoni de la nostra ciutat, la valoració 
de molts dels elements i posar-nos a plantejar qüestions i reptes importants 
que teníem i en aquest sentit doncs desencallar temes que per a nosaltres 
canviar aquesta realitat, inclús tenint un instrument com el que teníem, canviar 
la realitat de Platja Llarga a través de fomentar doncs aquest urbanisme 
concertat, que no vol dir doncs que haguem d’arribar i l’Ajuntament desallotjar 
el que sigui. 
 
Avui l’aritmètica d’aquest Ple, segons deia el PP, no permetria aquest joc de 
majories, mentre que el grup principal de l’oposició majoritari al govern doncs 
tinguessin aquest acord per una revisió.  Però en tot cas aquí avui, en aquest 
Ple, hi ha una aritmètica democràtica, crec que també legítima, per plantejar 
legítimament qualsevol canvi, transformació, voluntat, proposta que sigui bona i 
alternativa per a la nostra ciutat.  I en aquest sentit doncs potser estem 
acostumats amb una altra forma de fer política, que era el joc de les majories 
per canviar o modificar les coses.  Avui és la realitat que tenim, l’aritmètica 



 

democràtica que en aquest sentit doncs planteja doncs que iniciem aquest 
treball de consens. 
 
I en aquest cas doncs ens alegrem doncs que el govern, pels símptomes que 
hem tingut, la constatació que hem tingut durant aquests mesos, que 
claríssimament en algunes reunions que hem tingut sobre... plantejava i 
raonablement ho ha exposat en aquest sentit, doncs que no valoràveu en 
aquest sentit que fos el moment de la revisió del Pla General, doncs en aquest 
sentit doncs ens alegrem, no sé si pel convenciment de... amb les relacions o 
amb el tracte que heu tingut amb altres formacions polítiques, concretament la 
CUP, doncs hagi estat possible doncs a través d’aquest diàleg aquest 
convenciment de canvi d’això –és pel que s’ha dit-, doncs ens alegrem en 
aquest sentit doncs que iniciem doncs aquesta proposta, aquest canvi. Res 
més. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Senyor Rodríguez, jo estic convençut, perquè sinó... estic 
convençut que el Partit Socialista no fa això per buscar una alternativa diferent 
al govern.  N’estic convençut, n’estic absolutament convençut.  Estic convençut 
de que no farà això.  Espero no equivocar-me, eh?, perquè entendria que 
llavors no estaríem fent política, sinó politicaria, eh?, i per tant estic convençut 
que no és la seva voluntat aquesta.   
 
Escolti’m, jo senyor Elena, d’apriorisme... jo no he parlat del Partit Socialista, 
és que potser vostès s’han sentit al·ludits, però jo no he parlat del Partit 
Socialista, no, bueno, no he parlat del Partit Socialista, no hi he parlat.  Per 
tant, que tinguin també clar que si vostès s’han sentit al·ludits en algun moment 
donat, però no era la meva voluntat parlar de vostès, eh? 
 
Senyora Sánchez i senyor Elena, jo he entès perfectament el senyor de la 
CUP, eh?  No hi ha cap conversa, no hi ha cap contuberni entre la CUP i 
Convergència i Unió, no hem fet -deixi’m, deixi’m explicar-me, home deixi’m-, 
no hem fet reunions per veure... no, escolti’m, els senyors de la CUP ho han fet 
públicament, ho han anunciat a la premsa, ho han dit, que volien convèncer el 
govern d’incorporar als pressupostos una partida en la qual doncs es pogués 
plantejar el Pla General.  No hi ha cap conversa.  Ho dic perquè llavors sí que 
em fan entendre una altra cosa, perquè si la voluntat de vostès és venir al Ple 
i... escolti’m, plantejar aquesta situació oberta, perquè tots en parlem, perquè 
puguem debatre d’una forma oberta, transparent, i sense cap segona intenció, 



 

els senyors de la CUP no n’han tingut cap tampoc de segona intenció.  Vull dir, 
no crec que ells hagin volgut dir en el debat que avui hem tingut al Ple que 
tenien un preacord amb aquest govern, no ho han dit en cap moment, eh?  Jo 
volia constatar això, eh?, que no anava des d’aquest punt de vista. 
 
Senyor Elena, absolutament d’acord, i senyora Sánchez, que vostès tenen tot 
el dret del món a portar en aquest Ple i posicionar els seus grups respecte a 
això.  Jo només els hi demano una cosa, és la seva voluntat portar-ho.  Ho dic 
perquè a vegades dóna la sensació, amb algun argument que han donat, 
potser jo no ho he entès bé, eh?, que és per l’actitud del govern que fan això.  
Sí, el senyor Elena ha dit que perquè el govern no ha acceptat no sé què del 
PAM, o perquè el govern no sé què de Zamenhof...  No, escolti’m, vostès tenen 
la voluntat política de portar en aquest Ple doncs aquest debat, i em sembla 
absolutament legítim que ho facin des del seu propi convenciment, no des del 
nou posicionament del govern, perquè és legítim, senyor Rodríguez, que el 
govern... vostè ha manifestat clarament que vostè estava en contra i ha 
manifestat un seguit en punts amb els quals nosaltres, el nostre posicionament 
dubtós, que és el que jo he manifestat que té el govern, i crec que... escolti’m, 
en política també ens hem de començar a acostumar que la gent no tingui les 
decisions preestablertes, i nosaltres no la tenim preestablerta amb el Pla 
General.  Per això no ho portàvem al programa electoral.  No ho portàvem al 
programa electoral perquè nosaltres no tenim clar que s’hagi de fer això, ho he 
manifestat avui aquí i ho torno a manifestar.  No ho tenim clar, perquè tenim 
algunes dels dubtes que vostè ha manifestat, que vostè ho manifesta d’una 
forma rotunda, però nosaltres tenim dubtes.  Però d’aquests dubtes esperem, 
vist la composició que hi ha al propi Ple, que siguem capaços de decidir-los en 
aquest any.  Miri, li dic una cosa, perquè el senyor de la CUP ha manifestat 
una cosa que a mi em sembla molt interessant, em sembla molt interessant.  
Jo el que crec que seria més llògic, en tot cas, i que ho podem valorar i 
començar a parlar, entenc que el referèndum o intentar portar-hi a la gent la 
decisió sobre el Pla General seria més llògic fer-ho al principi i no al final del 
debat.  Perquè clar, si ens gastem –i perdoni que sigui des d’aquest punt de 
vista molt economicista-, si jo ara des de l’Ajuntament m’he de gastar no sé 
quants diners en no sé quin planejament fer, perquè després la nostra població 
ens ho tiri enrere, doncs potser ens ho hem de plantejar al revés.  Jo no ho 
descarto, i amb aquest grup el tindran obert tots els altres grups per parlar-ne, 
perquè potser és més llògic que li portem aquest debat a la població abans de 
començar a gastar-nos el primer euro, perquè jo crec que és més llògic des 
d’aquest punt de vista fer-ho així, no?  És el nostre posicionament.  No dic que 
ho haguem de fer, dic que ho hem de debatre, eh?  No dic que ho haguem de 
fer.  Crec que és un debat molt més profund.  El senyor Elena ho ha dit, que 
ara no és el moment de que el Partit Socialista es pogués posicionar, i ha dit 
que el partit... la coalició, en aquest cas la federació de Convergència i Unió no 
podia manifestar-se, segurament no, però estem oberts a parlar-ne.  Perquè, 



 

home, si ho hem de fer, o si considerem tots que ho hem de fer és més llògic 
fer-ho al principi que no al final, perquè llavors sí que faríem una torta que no 
tindria cap sentit, no?  És més llògic fer-ho així. 
 
Torno a dir, ho fan, que ja han portat aquest debat aquí, jo crec que de forma –
li torno a dir, eh?, senyor Elena-, crec que ho han fet sense cap altre tipo de 
segones, només faltaria, eh?  Ah, també li dic una cosa, vostè manifesta 
l’opinió política del Partit Socialista, deixi’m que li manifesti l’opinió política del 
govern, només faltaria.  Jo crec que vostès ara manifesten, i estic 
absolutament d’acord en que ho manifestin així, que tenen tota la voluntat del 
món de parlar amb nosaltres amb el pressupost.  Estic convençut d’això, no, i a 
part li dic de veritat, igual que penso que no es van aproximar de la mateixa 
manera en el debat de les taxes.  I és la meva opinió, la meva opinió política, 
que vostès evidentment no comparteixen, però és la meva, i entendran que 
igual que puc respectar la seva, jo crec que vostès s’aproximen ara d’una 
manera i el mes d’octubre o novembre es van aproximar d’una altra.  I per tant 
crec que el govern té el dret, tot el dret del món, a veure’l de formes diferents.  
Igual que vostès diuen doncs que nosaltres no teníem cap voluntat de pactar 
amb vostès –ho ha manifestat vostè ara en aquest Ple, cosa que jo li nego 
manifestament-, crèiem simplement que la seva proposta en el moment de 
plantejar el tema de les taxes era una proposta perquè nosaltres no la 
poguéssim entrar a valorar.  Aquesta és la nostra opinió política, que no té 
perquè ser, com diu el senyor Rodríguez, la veritat absoluta, eh? 
 
Alguns dels arguments que s’han donat perquè no... per no... perquè el senyor 
Rodríguez doncs votés en... votin en contra el grup del PP, no?  Nosaltres 
alguns d’ells els compartim, senyor Rodríguez, i esperem –li dic sincerament- 
que en el debat que s’obri, perquè per tant per això també hem demanat que 
aquest debat sigui molt més ampli, siguem capaços d’esvair-los.  Perquè és 
evident que el que no podem fer si iniciem els tràmits del Pla General, la 
modificació del Pla General, és que aquest Pla General vagi en contra dels 
interessos de la pròpia ciutat, i és evident que de la ciutat, i els interessos 
econòmics locals, públics, de tota la gent que hi pugui participar.  I compartim 
amb vostès també el fet que plantegen de que la ciutat té una construcció 
determinada i la ciutat té una vida determinada, i crec que quan jo he parlat 
que no es aproximéssim des de cap apriorisme no volia dir que tiréssim la 
ciutat enrere, sinó que amb els espais que en aquests moments, després de 
tots els convenis i de tot allò, com vostè deia clarament, doncs tots aquells 
interessos que hi hagin generats amb el nou Pla General, puguem discernir 
quins són aquells espais de la ciutat que queden i veure com els podem fer 
segurament més amables o més humans, no?  Però aquesta ha de ser la 
voluntat de tots plegats.  Jo li dic, eh?, nosaltres iniciem aquest debat amb la 
voluntat o amb la idea de que es fa des de la transparència i des de la voluntat 
de fer només, només, que és molt, un debat sobre l’urbanisme de la ciutat.  



 

Sense cap altre interès.  Entenem que no hi ha cap altre interès.  I per tant, 
sobre aquesta base, crec que hi ha treball suficient perquè la gent que voti en 
contra, la gent que voti a favor o la gent que tingui un altre tipo de 
posicionament fora d’aquest Ple, doncs hi pugui treballar.  Que esperem que 
poder treballar.... igual que pensem, senyora Sánchez, que no pot haver un Pla 
General sense Convergència i Unió, creiem que tampoc pot haver un Pla 
General sense el PSC.  Perquè, per sort o per desgràcia, representem doncs 
una part molt important dels vots d’aquesta ciutat.  És evident que vostès són 
molt importants, tots els grups són molt importants, però l’aritmètica del Ple 
determina que els dos grans grups d’aquest Ple som nosaltres, i que 
evidentment sense la nostra participació crec sincerament que quedaria coix, 
igual que sense la participació del PSC, seria igual.  I crec que tindrem la 
voluntat tots plegats de si iniciem els treballs i aquest debat és així, que sigui 
sense apriorismes.  I sense apriorismes, no des del punt de vista de la redacció 
del Pla, sinó sense apriorismes de les necessitats que té la ciutat, no només de 
les necessitats que ideològicament cadascú puguem plantejar, sinó les 
necessitats que tots globalment puguem entendre.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Obrim un segon torn de paraules. Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
 Sí, gràcies.  Intentaré ser breu.  Primer de tot agrair al Partit Socialista i 
Iniciativa la inclusió de les esmenes que fèiem al document.  En segon lloc, ja 
que de cop hem aparegut al centre del debat sobre les nostres converses... 
bueno, diguem que la majoria de grups han intervingut sobre les nostres 
converses, deixar clar dugues coses, primer no és cert, i m’imagino que s’ha 
equivocat al dir-ho el senyor Elena, de que nosaltres vem condicionar el Pla de 
Viabilitat de PIVSAM a un Pla General, ho he entès així, o almenys ho ha dit 
així, vull dir que és rotundament fals.  Nosaltres l’únic que hem condicionat, i 
de fet ho vem fer públicament i vam fer en roda de premsa, va ser que el 
nostre possible vot a favor o la nostra negociació pel tema pressupostos 
passava que inclogués una partida per al nou POUM.  Això ho vem fer, ho vem 
fer amb llums i taquígraf, ho hem fet davant de la premsa, fins i tot 
Convergència i Unió se’n va assabentar per la premsa d’aquest fet, i després sí 
que vem parlar amb ells per veure què els hi semblava i més o menys ens han 
vingut a explicar doncs el que estan explicant avui. 
 
En segon lloc, dir senyor Elena també que compartim en part la preocupació 
de l’elongació del carrer Zamenhof sense que tinguem, ja no dic un POUM, o si 
un estudi una mica més seriós o amb tot el que comporta, o diguem tenint més 
clara la mobilitat a la ciutat en el seu conjunt.  Ho dic perquè ha sortit abans 



 

com un dels motius per a la redacció del nou POUM, des de la CUP doncs en 
aquest tema hi estem d’acord. 
 
Per altra banda dir-li que potser sí que des de la CUP hi veiem cert 
oportunisme, cert, no ens posarem alarmistes ni tampoc passa res.  O potser 
no seria la nostra manera d’actuar si fóssim el grup majoritari de l’oposició.  
Ens sembla bé el sistema potser de fer-ho públicament, de fer aquest debat 
públicament en un Ple extraordinari, però potser en comptes d’anar a buscar... 
amb tots els respectes per Iniciativa, eh?, potser hagués estat més coherent 
anar a parlar també amb Convergència i mirar, ja no parlem com a CUP, que 
he defensat abans que potser haguéssim estat al seu costat doncs signant o 
proposant aquest Ple, però potser sí que Convergència que al final és qui ha 
de liderar si es tira endavant tota la planificació, doncs que potser hagués estat 
interessant fer-ho una mica de bracet tots plegats. 
 
Per altra banda, i contestant breument el Partit Popular, quan parla de tot el 
tema de suspensió de llicències, d’incerteses, sí que és cert que en algun 
moment hi pot haver algun problema d’aquest tipus.  El que creiem que potser 
és excessivament alarmisme és com he sentit –ja no ho dic per vostès, eh?, 
sinó fins i tot en altres àmbits-, doncs com si des del primer dia que fem el Pla 
General aquí se suspenguessin llicències i fins al dia que l’aprovem no es pot 
fer absolutament res.  Hi ha tot un procés anterior fins que s’aprova l’avanç del 
Pla i una vegada s’aprova l’avanç del Pla es fan suspensions en tot cas en 
zones concretes i per a activitats concretes, sempre i quan els acords que es 
recullen en aquest avanç de Pla entrin en contradicció amb els del POUM 
anterior.  Per tant, no és una llicència ni a tota Vilanova ni té perquè ser una 
llicència a tot un sector concret.  Per tant, sí que hi poden haver suspensions 
de llicències, però en tot cas, si l’avanç de Pla va en contra del planejament 
que teníem anteriorment, doncs és obvi que no es poden donar llicències 
perquè aniria contra la voluntat ja expresada en aquest avanç de Pla pel futur 
de la ciutat. 
 
I pel que fa al referèndum que comentava el senyor Sánchez, home, entenc 
que el fet de fer un nou planejament sigui una decisió política que entenc que 
ens porta a nivell de perquè hi ha certa presió ciutadana o en tot cas únicament 
perquè decidim els grups municipals, entenem que la participació hi ha de ser 
en tot moment durant el procés de redacció, però si home, que el moment 
màxim i àlgid de participació, que és aprovar una consulta, un referèndum, 
entenem que és sobre el resultat final.  Aquest, com a mínim, és el 
posicionament d’aquest grup municipal. 
 
I ja per últim doncs dir que ens alegrem que s’aprovi el document, tal i com 
sembla que passarà finalment.  Que esperem veure doncs les negociacions 
que s’han marcat d’aquest trimestre, tema calendaris, i a veure com anirà tirant 



 

això endavant.  Que esperem a veure com es reflecteix això en els 
pressupostos i que confiem i esperem que, tal i com ha dit el senyor Sánchez 
en nom de Convergència, doncs que quan això tiri endavant Convergència 
realment agafi un paper doncs de, com deia, de tirar aquest Pla endavant i de 
lideratge de tot aquest procés que serà llarg. 
 
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Molt breument i la meva intervenció va exactament en la mateixa 
línia.  He començat la meva intervenció dient que estàvem convençuts de que 
no expresaríem la raó absoluta, sinó que expresaríem el nostre posicionament, 
a risc d’estar equivocats, no?  I això és lo que li vull dir, senyor Sánchez, jo he 
expresat el nostre posicionament i les nostres opinions a risc de considerar 
equivocades.  Jo lo que li demano és que consideri la possibilitat, una 
possibilitat que alguna de les seves, algun dels seus pensaments també estigui 
equivocat.   
 
I sobre la rotunda intervenció, o la rotunda posició que he expresat, no ho 
interpretin més enllà d’una posició, encertada o no, però no més enllà d’una 
posició.  No per la rotunditat volia expresar una raó o una veritat que crec que 
en política no la té ningú.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  El senyor Elena havia demanat la paraula. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Vist que el senyor Sánchez està d’acord amb tots, voldria només matitsar 
alguna consideració.  Una és... 
 
ALCALDESSA 
 
No em sembla que ho hagi dit, però bueno... Ara li passarem la paraula amb 
ell, en tot cas.  Digui, digui. 
 
 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
Ho dic perquè també té una tendència a vegades a dir que un ha dit una cosa, i 
així li contesta.  I clar, això és fotut, perquè clar, tens raó en la contesta, però 
no és el que he dit.  Jo no he parlat de contuberni, satanàs, jo no he vingut 
aquí a fer esgrima.  De veritat, no he vingut a fer esgrima, de veritat.  És a dir, 
hem fet una proposta que ens sembla raonable, que ens sembla necessària, 
que no és oportunista i que es caracteritza també, com altres que hi han hagut, 
com la que va plantejar en el seu dia la Candidatura d’Unitat Popular amb 
relació al pressupost, que es caracteritza també per tenir llums i taquígraf, no?  
I és veritat, amb relació a una cosa que ha comentat la CUP, que el govern ha 
de liderar això.  Això és evident.  Però l’acostament del govern amb relació a 
aquest tema, la seva posició era molt clara, era molt clara.  Inicialment era 
clara que no l’acceptava, perdó, que no era el seu plantejament fer un Pla 
General.  Però en el desenvolupament que s’ha produït després del Pla de 
Mandat, s’ha produït una explícita negativa per part del govern a que això tiri 
endavant.  S’ha produït una explícita negativa, com així ens van manifestar en 
la Comisió Informativa, no sé quina, en la qual es parlava del Pla de Mandat, 
en el qual se’ns va informar que hi havia vuit propostes de les que havien 
plantejat els ciutadans, les entitats, en el procés participatiu que havien fet, que 
explícitament les havien rebutjat, o no les havien inclòs, i una era aquesta.  Per 
tant, és normal que en aquest moment polític un vegi que o ara es fa aquest 
debat amb tots els grups, o la posició del govern ja està fixada, que és la del, 
en principi, no veure clar que s’ha de fer el Pla General, el que explícitament 
diu no a les propostes de les entitats que plantegen que s’ha de fer.  I per tant 
en aquest sentit ja veus un posicionament polític i per tant és natural que en 
seu de Ple municipal plantegem aquest debat amb tots els grups per fer 
possible que això tiri endavant.  I el govern fa el pas de dir: fem-ho i jo ho 
lidero, que em toca.  Naturalment, que és el govern municipal, no?  És aquesta 
la raó per la qual un fa un plantejament no directament adreçat al grup 
majoritari, perquè el grup majoritari ha explicitat molt clarament quina és la 
posició respecte d’aquest tema al llarg del procés. 
 
Finalment un aclariment.  Jo sempre vaig interpretar-ho, Marc Font, en aquest 
sentit lo del plantejament del... però vist està, corregeixo, hi havia el que la 
CUP va plantejar, doncs, és el demanar doncs que hi hagués una partida 
vinculada al Pla General per entrar en el debat i la reflexió respecte del 
pressupost municipal i no respecte de lo del Pla de Viabilitat de la PIVSAM, 
malgrat alguna interpretació havia estat en aquest sentit.  Tant se val, si al final 
el que ho heu escrit sou vosaltres i per tant sou els que dieu el que veu fer, i 
s’ha acabat.  I per tant corregeixo el que he dit abans. 
 
Finalment, també en la línia del que comentava al final la Candidatura d’Unitat 
Popular, la proposta número quatre, o el punt número quatre, que parla de que 



 

hi hagi un procés de participació en tot aquest procés, creiem que és necessari 
que s’arbitrin altres formes de participació, tal com hem dit, i... home, seria 
raro, parlem-ne, eh?, que lo primer que facis és debatre sobre si s’ha de fer o 
no en els ciutadans, perquè probablement els ciutadans et diran: bueno, però 
per fer què?, perquè depèn perquè estic d’acord amb fer un Pla General, 
depèn perquè no.  És a dir, hi haurà gent que pensa radicalment diferent uns 
dels altres i tots dos et podrien dir que estan d’acord en fer el Pla General nou, 
però per fer coses diferents.  I per tant en aquest sentit és natural que el procés 
el que es faci és al final.  És a dir, el que quedarà és això: ciutadans, què 
opines?, entitats, què opineu? Fer un procés de participació, el que sigui, què 
opineu?, no prèviament o en qualsevol cas on ha d’haver més intensitat en la 
consideració de la pregunta, de la gent, del contrast, és quan ja saps el que 
vas a fer, concretament com queda.  I en aquest sentit doncs abonaria més 
que el procés ha de ser tota la seqüència, tal com es proposa en la moció, i 
finalment doncs el procés que s’estimi més adequat en el tram final. 
 
I gràcies a... fonamentalment, naturalment al govern, que voti favorablement, i 
a tots els grups, al grup de la CUP i fins i tot també als qui voten que no.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Senyor Sánchez, per tancar aquest debat. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, molt breument, eh?  Jo tampoc estic aquí per fer esgrima, senyor Elena, 
però en tot cas sí per comentar-li a vostè, és que no és la primera vegada que 
ens diu en el Ple que estem d’acord amb tothom.  Escolti’m, nosaltres intentem 
arribar a acords amb tothom, forma part, deixi-m’ho dir, eh?, de la nostra forma 
de treballar.  Nosaltres busquem la () política, potser és que vostès l’hauran 
perduda i encara no l’han trobada, però m’entén?  Vull dir, clar, nosaltres 
intentem pactar allò que considerem oportú i amb la gent que considerem 
oportú.   
 
Segona, no m’agafi vostè el rave per les fulles, eh?  I ja està, i aquí ho deixem, 
eh?  I torno a dir, no agafi d’un posicionament en un debat del Pla d’Actuació 
Municipal, en el qual –perdoni, eh?- definim algunes de les línies argumentals 
d’aquest govern, les més importants en aquest moment... ja li he dit, si li donc 
la raó en una part, ja li faig la roda de premsa, perquè ja entenc que vostè 
després el que voldrà dir de tot això... nosaltres ho entenem i forma part del 
debat polític, vostè el que intentarà dir segurament, i l’entenc, eh?, és que 
vostès han fet que el govern canviï d’opinió o han arrastrat el govern a fer tot 
això.  Em sembla absolutament doncs respectable que intentin fer això.  Però 



 

jo els hi dic: nosaltres, en el debat del PAM és donar veu... per cert, deixi-m’ho 
dir, segurament és la primera vegada que es fa amb la intensitat i de la forma 
que s’ha fet aquesta vegada, clar, vull dir, les coses... si vostè m’ho treu, jo li 
he de dir, sinó no m’ho tregui.  Clar, si vostè em treu que nosaltres hem fet un 
debat amb les entitats i amb tothom al respecte del PAM, serà perquè l’hem 
fet, perquè d’altres vegades no s’havia fet d’aquesta manera.  En tot cas hem 
prioritzat algunes coses, no vol dir que les altres les haguem rebutjat, sinó 
simplement que hem prioritzat unes.  És evident, no hi era el Pla General, no hi 
era en la nostra prioritat política, però en tot cas no vol dir que no entrem en el 
debat per liderar-lo, amb vostès conjuntament, perquè ho he dit i ho he dit en 
aquest Ple, sense vostès i sense nosaltres un Pla General a Vilanova no té cap 
sentit, perquè no aportaria la majoria del posicionament polític de la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Jo crec que les postures han quedat prou clares.  Jo només voldria, ja 
que s’ha parlat vàries vegades del Pla d’Actuació Municipal que s’acaba de 
tancar, sí que voldria deixar clar en aquest sentit que ha estat un procés sense 
precedents a la ciutat, que partia d’un document del govern el qual s’ha enriquit 
amb moltes aportacions.  Tal com es va explicar el dia del Pla que es va 
presentar el Pla definitiu, un 90% de les propostes més votades que es van fer 
en el debat amb les entitat van ser acceptades.  Evidentment, el 100% no es 
poden incorporar, això enriqueix però parteix d’un document base del govern i 
és evident que s’incorporen les propostes que van en coherència amb aquest 
document bàsic, eh?  I per tant... tot i així els hi haig de dir que el govern en tot 
moment, des de que s’ha obert aquest debat sobre la revisió del Pla General, 
ha manifestat, i crec que així ho poden vostès tots donar perquè ha estat així, 
ha manifestat en tot moment que estàvem oberts a parlar-ne, que no ens en 
tancàvem, que crèiem que no era el moment adequat, més adequat, però que 
estàvem oberts a parlar-ne.  I per aquest motiu avui la postura del govern és, ja 
que s’ha obert aquest debat, ja que hi ha aquesta proposta, participar, perquè 
creiem que en aquests moments la manera de tirar endavant la ciutat és 
treballar tots a una.  Aquí la nostra... el treball que estem fent aquestes 
darreres setmanes i mesos per arribar a un gran pacte de ciutat entre tots, que 
creiem que és el que ara Vilanova necessita.  I per aquest motiu també aquest 
govern en aquest Ple ha volgut tenir aquesta postura d’escoltar, de participar i 
d’accedir a aquesta proposta que han fet dos grups d’obrir aquest debat.  Per 
aquest motiu el vot a favor. 
 
De fet havíem tancat el debat, eh?, senyor Elena, però digui, digui. 
 
 
 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
Només... hi ha una cosa que no m’agrada gens fer que és “i nosaltres fèiem...”, 
perquè queda una mica fatal, eh?, però home, a vegades queden constància 
de coses que no em semblen adequades i vull... No és veritat que sigui la 
primera vegada que es contrasta un Pla de Mandat.  Els plans de mandat es 
presentaven en tots els barris, en consultes obertes amb presència de tots els 
ciutadans, que després aportaven el que estimaven oportú i es recollia o no es 
recollia, com sempre.  Ho dic perquè és que sinó sembla que quedi fixat això 
com a tesi i no és veritat.  És evident que un pensa que el que fa és esplèndid i 
millor que el que fan els altres, és condició humana, la seva, la meva i la de 
tots, per tant no li critico que vostè digui que no s’havia fet mai tan bé.  
Estupendo, però abans també es feia. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, disculpi’m que li hagi de dir que això no és correcte.  És la 
primera vegada que es fa un procés... on es fa un procés participatiu amb les 
entitats i poden fer aportacions.  Sempre s’havia presentat el Pla un cop estava 
fet, i és correcte, s’havia presentat a les entitats, però mai havia hagut aquest 
procés on s’ha enriquit aquest document amb les aportacions de les entitats.  
Bé, porto vuit anys a l’Ajuntament, hem seguit aquests processos i això és així. 
 
Res, jo crec que no val la pena donar més voltes en això, això no és el tema 
que avui ens ocupa, i per tant, si els hi sembla, ara passem a la votació.   Vots 
a favor?  Vots en contra?  Per tant queda aprovat amb els vots a favor del 
govern, del PSC, d’Iniciativa i de la CUP, i amb els vots en contra del Partit 
Popular. 
 
Moltes gràcies.  Aixequem aquesta sessió i si els hi sembla fem un descans 
fins començar el proper Ple, fem un descans de deu minuts fins abans del 
proper Ple. 
 

 
Es vota la proposta, amb les modificacions acceptades, la qual s’aprova amb 
el resultat següent. 
 
   Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
   Vots en contra: PP (3) 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 



 

“1. Iniciar els treballs previs de la redacció d’un nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú, durant aquest any 2012, que 
contempli de forma concreta alguns dels eixos que cal preveure: 

 
� Posicionar la ciutat per al lideratge territorial i el 

desenvolupament econòmic. 
� Redefinir els sectors de creixement i la seva temporització, 

estudiant els sectors de l’Ortoll com un pulmó verd de la ciutat a 
protegir i el conjunt de Platja Llarga. 

� Definir el tractament natural i paisatgístic del sòl no urbanitzable, 
com un dels elements centrals del nou planejament. 

� Estudiar i revisar els sistemes viaris i de la mobilitat local a partir 
de les infraestructures planificades i de les necessitats futures a 
escala territorial, prioritzant la mobilitat sostenible. 

� Planificar nous elements per a generar qualitat de vida: habitatge 
protegit, equipaments, zones verdes... 

� Situar nous emplaçaments, ben comunicats i amb dotació de 
serveis per a l’activitat productiva i disposar de sòl públic al 
servei de la promoció econòmica amb impuls municipal, d’acord 
amb el que la ciutat prioritzi. 

� Analitzar el sòl per a les activitats econòmiques existent i els 
seus usos per a estudiar possibles modificacions per a noves 
activitats. 

� Posar al dia la validesa de propostes urbanístiques del 
planejament pendents d’executar. 

� Protecció i gestió del patrimoni històricoartístic de la ciutat. 
 
2.  Consignar al pressupost municipal per al 2012 la partida necessària per 

finançar el procés de participació a desenvolupar respecte als treballs 
previs a la redacció del nou POUM. 

3.  Constituir l’Oficina tècnica del POUM a la societat municipal PIVSAM, 
encarregant-li els treballs que es considerin adients i que siguin assumibles 
en funció dels recursos tècnics i humans de l’empresa. 

4.  Iniciar els tràmits per a la constitució d’un Consell Assessor Urbanístic, 
com a element per a vehicular el procés de consulta ciutadana general en 
matèria urbanística, i instrumentar altres formes de participació.” 

 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19.10 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 


