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INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA EN LA PRIMERA SESSIÓ FÒRUM 
DE L’ADEGP (15/09/2015) 

 
 
 
 
SALUTACIÓ 
 
Bon dia.  
 
Permeteu-me saludar el Sr. Jordi Solé, president de l’ADEGP, i a tots els 
presents, que representeu diferents empreses, entitats i la universitat del 
nostre territori. 
 

 

REFERÈNCIA AL FÒRUM I A L’ADEG 
 
Un plaer obrir aquest Fòrum Empresarial de l’ADEGP: un espai per obrir 
debat, per reunir propostes, que afavoreixi interacció i generi idees. 
 
Una vegada més, l’ADEG impulsa punts de trobada entre agents de 
diferents sectors amb la voluntat de construir, de contribuir al progrés del 
territori, de promoure el creixement, la competitivitat i la salut de les 
activitats que s’hi desenvolupen, sabent que això beneficia els ciutadans i 
les ciutadanes.  
 
Per això penso que tot el territori del Gran Penedès hem d’estar molt 
orgullosos de la tasca que feu des d’aquesta entitat empresarial.  
 
Concretament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú agraïm a l’ADEGP 
l’actitud constructiva, col·laborativa. Des de la seva fundació, l’ADEGP ha 
estat un bon company de viatge per a l’Ajuntament, per als projectes de 
ciutat i comarcals.  
 
L’ADEGP s’ha anat fent gran, però continuem tenint la mateixa relació de 
complicitat i col·laboració. De fet, juntament amb l’ADEGP estem dibuixant 
el pla estratègic de la nostra ciutat, que volem que ens porti cap a la 
Vilanova i la Geltrú que volem ser d’aquí a 10 anys. 
 
Per tant, repeteixo que és un plaer ser avui aquí i agraeixo molt la 
invitació.  
 
 
 



 
 
 
 

 
 
  

 

 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 2 

QUATRE ANYS PER ENDAVANT 
 
El títol de la meva intervenció és “La ciutat davant un nou quadrienni”.  
 
Quatre anys permeten fer moltes coses. Potser no consolidar projectes, 
però sí impulsar-ne, posar bases, canviar inèrcies... Ara som tot just al 
principi d’un nou mandat municipal i per tant ens trobem en aquell punt 
tan il·lusionant de quan les coses comencen. Tenim moltes idees, sabem 
que tenim molta feina i que ho podem fer. Ara bé, els 4 anys d’experiència 
anterior també ens han permès comprovar que 4 anys passen molt de 
pressa i que és prou temps com perquè sorgeixin moltes situacions 
imprevistes.  
 
En qualsevol cas, ara que estem a les portes de complir els 100 primers 
dies de govern, puc afirmar que en aquests primers mesos de mandat ja 
hem definit la missió del govern municipal, els objectius que hem d’assolir 
i tenim ja a la ment alguns projectes que cal desenvolupar en aquest 
mandat. Som conscients que la nostra ciutat té molts reptes a encarar a 
curt i a mig termini. 
 
Com sabeu, el govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en aquest 
mandat 2015-2019 està format per un total d’onze regidores i regidors, de 
CiU i PSC. No hem pogut formar una majoria sòlida de govern, però és 
una qüestió que no ens preocupa excessivament. Hi veiem avantatges: 
aquesta situació ens porta a debatre molt més amb la resta de grups, a 
negociar més, a escoltar-nos més, a esforçar-nos per arribar a acords... 
I això, vist des d’un punt de vista de representativitat democràtica, penso 
que és positiu.  
 
Tenim l’experiència de l’anterior mandat, en què CiU vam governar amb 
minoria, només amb 9 regidors. Va ser complicat, va requerir un gran 
esforç de negociació, de buscar equilibris, de tenir voluntat d’entendre’s 
amb tots els grups; però vam aconseguir aprovar cada any el pressupost, 
vam poder tirar endavant la majoria de projectes, i penso que el resultat 
va ser bo perquè cada decisió important contenia diverses veus 
representades.  
 
Ara som 11 regidors i penso que l’actitud ha de ser la mateixa: escoltar, 
conversar, entendre’s amb tothom. 
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MISSIÓ 
 
Quina és la missió del govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú? Crec 
hi ha una missió general molt clara, qualsevol govern d’un ajuntament vol 
que la seva gestió serveixi per incrementar la qualitat de vida de la 
ciutadania. Fa uns anys es partia d’una base més alta, la població gaudia 
d’un nivell de qualitat de vida més alt i es feien polítiques perquè fos 
encara superior: construir equipaments nous, reurbanitzar barris, impulsar 
programes socials i culturals...  
 
En aquests moments, el punt de partida és més baix: hi ha una part molt 
important de la ciutadania que pateix greus dificultats i també 
l’Ajuntament es troba en una situació econòmica molt complicada. Per 
tant, les polítiques que hem d’impulsar per incrementar la qualitat de vida 
de la ciutadania en aquests moments són molt diferents. 
 
OBJECTIUS 
 
Efectivament, a l’hora de planificar l’acció de govern hi ha factors que ens 
marquen molt:  
 

- La urgència social, d’una banda. És evident que l’Ajuntament ha de 
posar tot l’esforç possible a atendre les situacions d’urgència social. 
Per donar-vos unes dades, 606 famílies són usuàries del nou servei 
de lliurament de queviures, l’Economat; d’altra banda, en el que 
portem d’any l’Oficina Local d’Habitatge ha obert ja prop de 400 
expedients per assessorament a persones amb problemes per pagar 
l’habitatge; els serveis socials municipals en els darrers anys han 
incrementat l’atenció a problemes derivats per ingressos econòmics 
insuficients i això es reflecteix en els pressupostos municipals. 
D’altra banda, patim una taxa d’atur molt elevada, vosaltres això ho 
coneixeu perfectament. A finals d’agost al Garraf ha fregat el 17% i 
a Vilanova i la Geltrú quasi ha estat del 17’8%. La situació, doncs, 
continua essent preocupant. 

- La situació econòmica de l’Ajuntament, d’altra banda. En els darrers 
anys hem aconseguit estabilitzar la situació, hem reduït els 
pressupostos, hem renegociat els crèdits i ara estem en condicions 
d’equilibrar els pressupostos cada any. Ara bé, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en aquests moments té un deute i una tresoreria 
que dibuixen una situació molt delicada.  
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- Ara bé, des del govern municipal pensem que no podem fer una 
política estrictament subsidiària i d’austeritat, perquè això ens 
portaria a una situació sense sortida. Per tant, la nostra actitud és 
prioritzar les polítiques que permetin sortir d’aquesta situació, tenir 
una actitud proactiva, d’impuls d’iniciatives que contribueixin a 
generar activitat econòmica i llocs de treball.  

- En això, comptem amb el suport de l’ADEGP i de tots els qui sou 
aquí. Avui en dia no podem concebre una manera de governar 
unilateral, sinó amb la implicació de la societat des de tots els 
àmbits. Des del govern som conscients que hi ha un clam de la 
societat de ser més presents en la presa de decisions, d’opinar, 
d’incidir en les polítiques col·lectives. En el mandat anterior ja vam 
impulsar més processos participatius dels que s’havien fet mai en un 
mandat, i tenim la intenció de continuar aquest treball directe amb 
la ciutadania i amb els agents socials, econòmics, culturals i 
acadèmics de la ciutat. 

Per tant, amb tots aquests factors, els objectius generals del govern 
municipal per al mandat 2015-2019 serien:  

- Treballar per enfortir el teixit econòmic de la ciutat i atraure noves 
activitats econòmiques, per consolidar un nou model de ciutat 
generador de riquesa i ocupació, una capacitat que exerceixi 
lideratge a la comarca i al territori.  

- Assolir una sortida de la crisi sense deixar ningú enrere, garantir 
polítiques per una major igualtat d’oportunitats. 

- Perseguir una major eficiència des de l’administració, restablir la 
situació econòmica de l’Ajuntament. 

- Tot això, situant les persones en l’acció del govern municipal, amb 
una major implicació de la ciutadania i de les entitats en els afers 
públics. 
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EIXOS DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
Hem elaborat un document que estableix les bases del govern per aquest 
mandat 2015-2019, amb quatre eixos estratègics: IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL; OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA; TERRITORI  I ESPAI PÚBLIC; TRANSPARÈNCIA I 
PARTICIPACIÓ.  
 
Tots quatre eixos tenen una importància fonamental per assolir la nostra 
missió com a govern municipal. I tots quatre eixos estan vinculats entre 
sí.  
 
A grans trets, en l’àmbit de promoció de la Igualtat d’oportunitats i la 
cohesió social, en aquests moments estem centrats en el Pacte Social 
entre l’Ajuntament i les entitats del Tercer Sector, que estan treballant en 
propostes conjuntes i preveuen aquesta tardor concretar un pla de xoc, 
vinculat al pressupost.  
 
En l’àmbit de Territori i Espai públic, una de les principals accions que 
abordarem serà la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), amb la voluntat que incideixi també en generar nous espais 
d’activitat econòmica. I ens preocupa la mobilitat, tenim elaborat el Pla de 
Mobilitat que ara cal desenvolupar.  
 
En l’àmbit de Transparència i Participació, per a mi hi ha dues línies 
prioritàries. D’una banda, reforçar la publicació d’indicadors, desenvolupar 
el govern obert, ser un ajuntament el màxim de transparent i públic. 
D’altra banda, fomentar la participació, continuar treballant en processos 
participatius i a reforçar els fòrums i consells amb les entitats dels 
diferents sectors. La transparència i la participació, van molt vinculades, 
una fomenta l’altra.  
 
Abordem l’àmbit de l’Ocupació i la Promoció Econòmica, que ens afecta 
més directament avui aquí. Quines són les principals iniciatives que 
preveiem?  
 

- Calendarització i impuls del Pla de Desenvolupament Econòmic i 
Social del Garraf i del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica de 
Vilanova i la Geltrú. 

- Potenciació del sector del Turisme. Destinació Turisme Familiar. 
Implicació de les empreses del sector.  
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- Reforçar la capitalitat de Vilanova i la Geltrú en els àmbits del 
comerç urbà i la gastronomia. Potenciar el producte Km 0 i de 
proximitat. Millorar la gestió i l’impuls dels nostres mercats 
municipals. Crear i consolidar nous eixos comercials urbans, com 
l’Eix del carrer de la Llibertat al barri de Mar. 

- Atraure nova inversió empresarial:  

o Reordenació i condicionament dels polígons industrials. VNG 
forma part d’un projecte de desplegament de fibra òptica de 
les 4 ciutats de l’Eix Diagonal, a partir del qual abans d’acabar 
l’any es preveu que 3 polígons industrials tinguin la fibra 
òptica connectada: Roquetes 1, 2 i 3; sector Marquès i Masia 
d’en Frederic. Neàpolis està treballant en un projecte de 
reordenar, millorar la connectivitat, els serveis i la 
sensorització dels polígons, que es preveu presentar al 
concurs estatal Red.es i confiem que es pugui tirar endavant.  

o Defensar la rebaixa del cost del peatge de l’autopista C32. 
Reivindicar la millora de la zona tarifària i inversions per 
dignificar Rodalies.  

- Altres projectes interessants:  

o Reordenació de la façana marítima.  

o El Far, patrimoni mariner. Centre d’acollida dels visitants. 

o Continuar apostant per la ciutat del coneixement. Molí de Mar 
– projecte universitari. Portar a VNG estudis universitaris en 
nàutica. Ser al costat de la UPC, dels centres d’investigació. 
També de les escoles de formació especialitzada i dels instituts 
que ofereixen formació dual.  

o Impuls de la Unitat de Projectes Internacionals de Neàpolis, 
que treballa en la captació de projectes subvencionats en els 
quals podem participar. Exemple, projecte Urban, en el qual 
estem participant juntament amb 5 municipis catalans més. 
Projecte de “smart city” que vincula l’eficiència energètica de 
recursos, amb l’estalvi econòmic i la reinversió de l’estalvi en 
projectes socials. 
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- Polítiques d’ocupació:  

o Mantenir els programes de formació ocupacional, continuar 
convocant plans d’ocupació en la mesura que puguem.  

o Principalment, però, volem crear un Pacte Local per 
l’Ocupació, amb la implicació de tots els agents econòmics i 
socials.  

- Millorar la coordinació i col·laboració entre institucions: Ajuntament, 
consell comarcal, Node, Neàpolis, la UPC, l’IMET, les entitats 
empresarials... També entre comarques, buscar sinèrgies, treballar 
conjuntament per ser un territori més atractiu, més competitiu i 
amb més activitat.  

 

 
COMPTEM AMB TOTHOM. ELABORACIÓ DEL PAM 
 
Com he dit, això són les bases del que preveu el govern municipal per 
aquest mandat. Aquí hi ha molt a concretar, moltes accions i projectes 
que s’han de definir. Aquesta tasca de concreció d’accions, de definició i 
de planificació quedarà estructurada en el Pla d’Actuació Municipal 2015-
2019, que s’està començant a redactar.  
 
Com he anat repetint en diferents ocasions de la intervenció, comptem 
amb el conjunt de la societat vilanovina, no pot ser d’altra manera. Per 
això, la redacció del Pla d’Actuació Municipal l’obrirem al conjunt de la 
ciutadania, a títol individual o en representació d’entitats i col·lectius. 
Aquest serà el primer procés participatiu del mandat, com ja ho vam fer 
quatre anys enrere.  
 
Pensem que aquesta és una manera de fer el PAM més ric i més adequat a 
les necessitats de la ciutat, recollint les idees de tothom. Això comportarà 
un procés d’uns mesos, calculem tenir-lo redactat a principis de l’any que 
ve. Però el procés val la pena per obtenir un document de necessitats 
sòlid, consensuat i representatiu de les inquietuds dels vilanovins i les 
vilanovines.  
 
 



 
 
 
 

 
 
  

 

 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 8 

 
Aquest és de manera resumida el punt de partida d’aquest nou mandat 
que estem obrint.  
 
Encarem aquests quatre anys amb molts reptes i amb la convicció que els 
podem fer realitat.  
 
Gràcies per la vostra atenció.  
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
 
Vilanova i la Geltrú 
15 de setembre de 2015 
 


