
 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-13-06-2015/ 
 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta. 

 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ  

DEL NOU AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015 
 
 
 
Acta núm. 8 
 
 
A la Casa Consistorial de Vilanova i la Geltrú, quan són les dotze hores del dia 
tretze de juny de 2015, es reuneixen a la Saló de Plens d’aquest Ajuntament, 
de conformitat amb els articles 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, i l'art. 37.1 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, les regidores i els regidors electes que el 
passat dos de juny van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona, 
com a conseqüència dels resultats de les últimes Eleccions Locals convocades 
pel Reial decret 233/2015, de 30 de març d’enguany, que a continuació es 
relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors i regidores electes 
d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits pel secretari general de 
la Corporació, que dono fe de l’acte, i per l’interventor 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Regidors i regidores electes Candidatures 
 
Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA CIU 
Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO CIU  
Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA CIU 
Sr. GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ CIU 
Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN CIU  



 

Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL CIU 
Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ PSC-CP 
Sra. TERESA LLORENS CARBONELL PSC-CP 
Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ PSC-CP 
Sr. JOAN MARTORELL MASÓ PSC-CP 
Sra. GISELA VARGAS REYES PSC-CP 
Sr. JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT CUP-PA 
Sr. RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO CUP-PA 
Sra. MARTA JOFRA SORA CUP-PA 
Sr. JOSEP ASENSIO ALBÀ CUP-PA 
Sra. BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA CUP-PA 
Sra. QUETI VINYALS I FLORENCIANO ERC-AM 
Sr. JORDI MEDINA I ALSINA ERC-AM 
Sra. OLGA ARNAU I SANABRA ERC-AM 
Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS ERC-AM  
Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN C’s 
Sra. CARMEN REINA PADILLA C’s 
Sr. ENVER AZNAR MÉNDEZ SOM VNG 
Sra. DEBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR SOM VNG 
Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ PP 

 
Secretari general  
 
Sr. ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
Interventor 
 
Sr. CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
 
En primer lloc, intervé l’alcaldessa de l’anterior mandat, Sra. NEUS LLOVERAS 
I MASSANA: 
 

Hola, molt bon dia, tots i totes, amics, amigues, regidors, regidors sortints... en 
tenim molts aquí al centre de la sala, nous regidors, Defensor de la Ciutadania, 
els mitjans que també ens acompanyen, sigueu tots molt benvinguts a aquest 
acte de constitució de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i elecció 
d’alcalde/essa. 
 
És el desè ajuntament democràtic i fem aquest acte en aquesta... es veu que 
estem acompanyats per algun animalot... res, continuarem amb aquesta 
companyia... 
 
Doncs realitzem aquest acte en aquesta sala noble, que se’ns queda petita per a 
molts actes.  Gràcies a tots per la voluntat i la paciència d’estar aquí aquesta 
estona, tot i que estem tots molt estretets.  I res, ara passaré de manera 



 

immediata la paraula al senyor secretari, que serà el que en primer lloc explicarà 
l’objectiu de l’acte i el procediment a seguir i seguidament es farà la constitució 
de la Mesa d’Edat, que estarà constituïda pels regidors o regidores electes de 
major i menor edat, que són en aquest cas les senyores Queti Vinyals i 
Florenciano i la senyora Berta Belaskoain Comaposada.  Per tant, passo de 
manera immediata la paraula al senyor secretari perquè comenci amb aquest 
acte.  Gràcies. 
 

Seguidament pren la paraula el secretari general per manifestar als presents 
que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament 
d’aquesta Ciutat, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 22 de 
maig, data de celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels 
membres de les Corporacions Locals. 
 
El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
disposa la legislació vigent, i d’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria, 
implica la realització de les operacions següents: 
 

1. Constitució de la Mesa d’Edat.  (0:07) 
2. Comprovació de les credencials presentades i acreditació de la 

personalitat dels/les regidors/es electes.  (0:09) 
3. Presa de possessió dels/les regidors/ores electes.  (0:09) 
4. Declaració de constitució de la Corporació per part de la Mesa d’Edat. 

(0:16) 
5. Fixació dels candidats a l’elecció de l’alcalde/essa.  (0:16) 
6. Elecció de l’alcalde/essa.  (0:19) 
7. Presa de Possessió de l’alcalde/essa.  (0:30) 

 
 
 
1.   Constitució de la Mesa d’Edat, formada pels regidors o regidores 

electes de major i menor edat presents en aquest acte.  
 

Declarada oberta la sessió, a l'objecte de formar la Mesa d’Edat, el secretari 
general convida les regidores de major i menor edat, Sres. Queti Vinyals i 
Florenciano i Berta Belaskoain Comaposada, a ocupar la Presidència de 
l’estrada. Un cop acreditada la seva personalitat, la Mesa d’Edat resta 
conformada com segueix: 
 
Presidenta: Sra. QUETI VINYALS I FLORENCIANO, regidora de major edat. 
 
Vocal: Sra. BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA, regidora de menor edat. 
 
Secretari: Sr. ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, secretari general de la Corporació. 
 



 

 
2.  Comprovació de les credencials presentades i acreditació de la 

personalitat dels/les regidors/es electes, davant la Mesa d’Edat. 
 

A continuació pren la paraula la presidenta de la Mesa d’Edat, Sra. Queti 
Vinyals i Florenciano, declara oberta la sessió per a la constitució de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i indica que té la paraula el secretari 
general, a l’objecte d’anar cridant de forma individualitzada a cada regidor/a 
electe/a a l’efecte d’acreditar la seva personalitat. 
 
Els membres de la Mesa d'Edat procedeixen a la comprovació de les 
credencials presentades. 

 
 

3.   Presa de possessió dels/les regidors/ores electes. 
 

Acte seguit la presidenta de la Mesa convida els regidors i regidores electes 
perquè exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els 
articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, després de la 
qual cosa, i obtingut com a resultat que als reunits no els afecta cap causa 
d'incompatibilitat sobrevinguda, es procedeix a la presa de jurament o promesa 
dels regidors i regidores electes, i a aquest efecte el secretari de la Mesa d'Edat 
formula la pregunta següent: 
 

"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb lleialtat al rei, i respectar 
i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya?" 
 

En resposta a la aquesta pregunta llegida pel secretari de la Mesa, els regidors 
i regidores formulen les promeses i juraments que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
 
Ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar a continuar lluitant per la 
independència de Catalunya. 

 
(Aplaudiments) 
 

GLÒRIA GARCÍA I PRIETO  
 



 

Ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar a continuar lluitant per la 
llibertat del nostre país, per la independència de Catalunya. 

 
(Aplaudiments) 
 

ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
 
Sí, ho juro per imperatiu legal, i sense renunciar al dret a la lluita per la 
independència del meu país, de Catalunya. 

 
(Aplaudiments) 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal, i al servei de la llibertat de Catalunya. 

 
(Aplaudiments) 
 

JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
 
Ho prometo per imperatiu legal, i lluitant també per la independència de 
Catalunya. 

 
(Aplaudiments) 
 

BLANCA ALBÀ I PUJOL 
 
Ho prometo per imperatiu legal, i sense renunciar a la independència de 
Catalunya. 

 
(Aplaudiments) 
 

JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
 
Sí, ho prometo. 

 
(Aplaudiments) 
 

TERESA LLORENS CARBONELL 
 
Sí, ho prometo. 

 
(Aplaudiments) 
 

GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
 
Sí, ho prometo. 



 

 
(Aplaudiments) 
 

JOAN MARTORELL MASÓ 
 
Sí, ho prometo. 

 
(Aplaudiments) 
 
 

GISELA VARGAS REYES 
 
Sí, ho prometo. 

 
(Aplaudiments) 
 

JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT 
 
Ho prometo per imperatiu legal, i per treballar per les classes populars d’aquesta 
ciutat i per la independència dels Països Catalans. 

 
(Aplaudiments) 
 

RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal, i juro treballar perquè el poble sigui govern, 
per les classes populars vilanovines, vinguin d’on vinguin, per repartir la riquesa i 
el treball, per estar a l’alçada dels que ens han precedit en la lluita, pel 
feminisme, per la defensa de la naturalesa, pel socialisme llibertari i per uns 
Països Catalans lliures i solidaris. 

 
(Aplaudiments) 
 

MARTA JOFRA SORA 
 
Ho prometo per imperatiu legal, i prometo treballar per l’alliberament de les 
persones i dels pobles i per la igualtat en les relacions humanes i amb la natura. 

 
(Aplaudiments) 
 

JOSEP ASENSIO ALBÀ 
 
Ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar a lluitar per conquerir els drets 
socials i d’autodeterminació que ens retornin la dignitat a les classes populars, a 
Vilanova i arreu dels Països Catalans. 

 
(Aplaudiments) 



 

 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal, i lluitaré perquè l’Ajuntament estigui al servei 
de les persones, recolzant els col·lectius que fan de Vilanova una ciutat rica, 
social i culturalment. 

 
(Aplaudiments) 
 
 

QUETI VINYALS I FLORENCIANO 
 
Ho prometo per imperatiu legal, i resto a la disposició del nou Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i del nou Parlament de Catalunya que es configuri després 
del 27 de setembre d’enguany i de la voluntat del poble català d’esdevenir una 
república lliure, justa i sobirana. 

 
(Aplaudiments) 
 

JORDI MEDINA I ALSINA 
 
Ho prometo per imperatiu legal, restant a disposició del nou Parlament de 
Catalunya que es configuri després del 27 de setembre d’enguany i de la 
voluntat del poble català d’esdevenir una república lliure, justa i sobirana.  I 
personalment, molt especialment en record i memòria d’aquells que ja no hi són. 

 
(Aplaudiments) 
 

OLGA ARNAU I SANABRA 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal, restant a disposició del nou Parlament de 
Catalunya que es configuri després del proper 27 de setembre i de la voluntat 
del poble català d’esdevenir una república lliure, justa i sobirana. 

 
(Aplaudiments) 
 

ADELAIDA MOYA I TAULÉS 
 
Ho prometo per imperatiu legal, restant a disposició del nou Parlament de 
Catalunya que es configuri després del 27 de setembre i de la voluntat del poble 
català d’esdevenir una república lliure, justa i sobirana. 

 
(Aplaudiments) 
 

FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
 
Sí, lo juro. 



 

 
(Aplaudiments) 
 

CARMEN REINA PADILLA 
 
Lo juro. 

 
(Aplaudiments) 
 

ENVER AZNAR MÉNDEZ 
 
Ho prometo per imperatiu legal, fins que el poble recuperi la sobirania i es 
puguin iniciar processos constituents. 
 

(Aplaudiments) 
 

DEBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR 
 
Sí, prometo per imperatiu legal acatar la Constitució fins que el poble recuperi la 
sobirania i pugui iniciar processos constituents. 

 
(Aplaudiments) 
 

CARLOS REMACHA LÓPEZ 
 
Sí, ho juro. 

 
(Aplaudiments) 
 
 
4.  Declaració de constitució de la Corporació per part de la Mesa d’Edat. 
 
Realitzades les operacions anteriors, la presidenta de la Mesa declara 
constituïda la Corporació, en concórrer la majoria absoluta dels regidors i 
regidores electes, en la forma següent: 
 
Regidores i regidors que integren la Corporació: 
 
Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA CIU 
Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO CIU  
Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA CIU 
Sr. GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ CIU 
Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN CIU  
Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL CIU 
Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ PSC-CP 
Sra. TERESA LLORENS CARBONELL PSC-CP 



 

Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ PSC-CP 
Sr. JOAN MARTORELL MASÓ PSC-CP 
Sra. GISELA VARGAS REYES PSC-CP 
Sr. JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT CUP-PA 
Sr. RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO CUP-PA 
Sra. MARTA JOFRA SORA CUP-PA 
Sr. JOSEP ASENSIO ALBÀ CUP-PA 
Sra. BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA CUP-PA 
Sra. QUETI VINYALS I FLORENCIANO ERC-AM 
Sr. JORDI MEDINA I ALSINA ERC-AM 
Sra. OLGA ARNAU I SANABRA ERC-AM 
Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS ERC-AM  
Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN C’s 
Sra. CARMEN REINA PADILLA C’s 
Sr. ENVER AZNAR MÉNDEZ SOM VNG 
Sra. DEBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR SOM VNG 
Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ PP 
 
Vots eleccions 
 
CiU..............................................................................  6.004  
PSC-Candidatura de Progrés......................................  4.429 
CUP-Poble actiu..........................................................  4.421 
ERC-Acord Municipal..................................................  3.655 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía...........................  2.609 
Aprupació d’Electors SOM VNG.................................  1.977 
PP................................................................................ 1.469 
 
Seguidament la presidenta de la Mesa anuncia que tot seguit es procedirà a 
l’elecció de l’alcalde o alcaldessa, per la qual cosa té la paraula el secretari 
general, a l’objecte d’explicar-ne el procediment. 
  
 
5.  Fixació dels candidats a l’elecció de l’alcalde/essa. 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari General, manifestant que tot seguit es procedirà 
a l’elecció del nou Alcalde o Alcaldessa, de conformitat amb el procediment 
previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 
mitjançant el sistema de votació secreta, contemplat a l’article 14 del 
Reglament Orgànic Municipal, és a dir, mitjançant la formulació de votació a 
través de paperetes per cada Regidor i Regidora, que es dipositaran en l’urna, 
sent escollit alcalde o alcaldessa el candidat o candidata que obtingui la majoria 
absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, qui encapçali la llista més 
votada en les eleccions. 



 

 
Poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seves 
corresponents llistes. 
 
Després d’això, la presidenta de la Mesa d’edat, senyora QUETI VINYALS I 
FLORENCIANO fa la pregunta següent: 
 

“Quins regidors i regidores que encapçalen les seves corresponents llistes 
presenten candidatura?” 

 
A continuació la presidenta de la Mesa d’Edat dóna la paraula als caps de llista 
de les diferents candidatures, en ordre de major de menor, perquè indiquin si la 
seva candidatura presenta candidat o candidata a l’alcaldia. 
 
A la vista de les intervencions, manifesta que queden proclamades les cinc 
candidatures següents: 
 
 
Candidats Llista electoral   
 
SRA. NEUS LLOVERAS I MASSANA.   CONVERGÈNCIA I UNIÓ  
SR. JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –  
 POBLE ACTIU  
SRA. QUETI VINYALS I FLORENCIANO  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – 
 ACORD MUNICIPAL 
SR. FRANCISCO ÁLVAREZ MARIN CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA.  
SR. CARLOS REMACHA LOPEZ  PARTIT POPULAR  

 
 
 

6.  Elecció de l’alcalde/essa. 
 

La presidenta de la Mesa explica als regidors i regidores que a mesura que 
se’ls anomeni, poden dipositar el seu vot a l’urna. 
 
Tot seguit té lloc al votació. 
 
Efectuada la votació i realitzat l'escrutini, es produeix el resultat següent: 
 
Candidats  Vots obtinguts 
 
Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU)   11 VOTS 
Sr. JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP-PA)    7 VOTS 
Sra. QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC-AM)  4 VOTS  
Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARíN  (C’s)    2 VOTS 
Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ  (PP) 1 VOT 



 

 
Sent el nombre de vots dels regidors i regidores el de vint-i-cinc, i no havent-se 
obtingut majoria absoluta i, per tant, de conformitat amb l'apartat b) de l'article 
196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, es proclama alcaldessa de la 
ciutat la candidata de la llista més votada, la regidora Sra. NEUS LLOVERAS  I 
MASSANA, la qual pertany a la llista presentada per CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 
 
 
 
 
7.  Presa de Possessió de l’alcalde/essa. 
 
Acte seguit, i de conformitat amb l’article 18 del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, i l’article 40.2 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, el secretari general 
formula la pregunta següent: 
 

"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec d'ALCALDESSA de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb lleialtat al Rei, i observar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat?" 

 
En resposta a la pregunta, la Sra. NEUS LLOVERAS MASSANA diu: 
 

“Ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar a continuar lluitant per la 
independència de Catalunya.” 

  
En aquest moment l’alcalcessa electa rep la Vara de part de la presidenta de la 
Mesa d’Edat i es dóna per dissolta la Mesa d'Edat. 
 
Un cop l’alcadessa ocupa la Presidència, i abans de donar la paraula als caps 
de llista, es dirigeix als presents amb les següents paraules: 
 

NEUS LLOVERAS 
 
Bé, molt breument.  En acabar una ronda d’intervencions ja dirigiré unes 
paraules, però abans de passar la paraula a tots els portaveus, sí que vull donar 
un agraïment a totes les persones que m’han fet confiança un cop més i que han 
fet possible aquest privilegi de tornar a ser l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.   
 
Un agraïment molt especial a totes aquestes persones, a tothom q ue confia i ha 
confiat en mi, i en aquests moments em surt el cor i també crec que tinc ganes 
de dir que també un agraïment a la meva família, als meus pares, la meva mare 
que està aquí i el meu pare, que m’agradaria molt que hi fos també, que em van 
ensenyar que val la pena lluitar per allò en què creus, que no hi ha límits, que t’hi 
has de posar i ens hem d’implicar.  I per tant un agraïment a ells perquè em van 



 

ensenyar molt.  Em van ensenyar ademés també a estimar el meu país i per tant 
els hi agraeixo moltíssim tot. 
 
Després també un agraïment a la meva família, al meu marit, als meus fills.  
Sense ells seria impossible que hagués pogut fer a la vida tot el que he fet.  El 
meu marit mai m’ha posat límits a fer tot allò que jo he desitjat, i jo penso que 
això ha de ser la base d’una parella.  Per tant, també li dec moltíssim a ell. 
 
Després també als meus –per últim i molt important-, als meus companys, als 
companys regidors que durant la darrera legislatura, amb moltes dificultats, hem 
estat treballant i que estic segura que els èxits obtinguts, que ha estat possible 
gràcies a que hem fet un gran equip que hem fet pinya, que ens hem recolzat en 
tot moment.  Per tant, també per acabar un agraïment molt especial als meus 
companys, perquè heu estat magnífics. 
 
I a partir d’aquí entrem en aquest torn de paraula i cediré la paraula als portaveus 
dels diferents grups polítics amb representació municipal.  Hem establert que al 
voltant d’uns cinc minuts cada representant tindrà la possibilitat de fer una 
intervenció i començarem pel grup menys votat i anirem al més.  I per tant 
començarà el representant del Partit Popular. 

 
L’alcaldessa cedeix la paraula al Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP): 
 

Gràcies, senyora alcaldessa, gràcies. I també jo vull dedicar un petit agraïment 
també a la meva família, que també avui m’acompanya, als meus pares, i també 
a la meva segona família, que són els companys de partit, que també avui han 
decidit acompanyar-me. 
 
Vull començar la meva intervenció agraint als vilanovins i a les vilanovines que 
van tornar a confiar en nosaltres i van dipositar el seu vot, gràcies al que avui ha 
permès que el Partit Popular de Vilanova i la Geltrú torni a tenir representació en 
aquest Ajuntament, però amb un tret diferencial important, i és que des del Partit 
Popular hem apostat per una regeneració orgànica, un nou lideratge.  Creiem 
que és una espurna del que ha de marcar els nous temps. Però no és aquesta la 
nostra única voluntat, nosaltres creiem també en la necessitat d’una regeneració 
institucional.  Són nous temps i noves realitats que demanden un canvi en totes 
direccions, amb idees i amb propostes, que vagin dirigides a millorar la qualitat 
de vida i el futur de la ciutat.  Aquestes necessitats de canvi ja es van veure 
reflexades en l’anterior etapa.  Sí és veritat que hi ha una recuperació, que es 
parla de consolidació econòmica, no obstant creiem que són moltes les famílies 
que continuen patint una crisi que demana l’esforç de tots, i nosaltres, aquest 
Consistori, i principalment aquest quasi nou govern, des de l’àmbit local hem 
d’assumir la nostra responsabilitat.  Hem de ser eficients.  Tot això tindrà un 
resultat i els ciutadans han de poder veure-ho amb una traducció: en beneficis, 
en beneficis comuns per l’esforç que se li ha demanat o se li demani.  Per aquest 
motiu el nostre partit ens sentim satisfets de l’acord al que s’ha arribat entre 
Convergència i els socialistes.  Les dos forces més votades, a diferència dels 
altres experiments que s’han fet en altres ciutats arreu de Catalunya.  Perquè, 



 

com ja hem manifestat, perquè ho han fet amb un objectiu comú, que és la ciutat, 
la necessitat d’un govern que prioritzi les polítiques i el treball municipal a d’altres 
ni principals ni necessàries.  En aquest camí hem de posar un ull en el futur i un 
altre en el present de Vilanova. 
 
Des d’aquí exercim una responsabilitat per una gran ciutat.  Indústria que hem de 
recuperar, turisme que hem de continuar desenvolupant, comerç que s’ha de 
potenciar, patrimoni que hem de cuidar, famílies que s’han d’ajudar, recolzar i 
defensar.  Aquestes són algunes de les principals tasques que hem de marcar i 
que durant aquests quatre anys el govern tingui per bé no oblidar.  Com han dit, 
és la voluntat que els ha portat a un acord, i això és una tasca que haurem de 
recordar, i almenys aquest grup des de l’oposició hi treballarem perquè sigui 
efectiu. 
 
Així aquest regidor es compromet a continuar defensant els valors i els principis 
que defensa el Partit Popular, i a treballar amb humilitat, esforç i il·lusió per 
Vilanova i la Geltrú, perquè és la nostra prioritat i sempre amb el degut respecte 
a les lleis i a la Constitució.  Moltíssimes gràcies. 

 
(Aplaudiments) 
 
Finalitzat el parlament, l’alcaldessa dóna la paraula al cap de llista de SOM 
VNG, Sr. ENVER AZNAR MÉNDEZ: 
 

Moltes gràcies.  Primer de tot enhorabona al govern entrant.  Nosaltres, la 
candidatura de Som VNG, va apostar des d’un primer moment per un govern de 
ruptura, que no ha estat possible en aquesta legislatura i esperem que sigui 
possible en un futur no massa llunyà.  Entenem que la ciutat necessita un canvi 
real, que no vindrà de les forces que l’han governat durant tot el temps de 
democràcia.  No ens vam presentar a les eleccions amb la voluntat de ser mers 
espectadors del Ple, volíem formar govern per recuperar la nostra ciutat, i com a 
tal vam decidir demanar permís als nostres veïns i veïnes per presentar un canvi 
a les urnes.  Segurament nosaltres hem triat el camí més difícil per arribar fins 
aquí, però enteníem que si volíem aconseguir coses diferents, també s’havien de 
triar camins diferents. 
 
Hem nascut al carrer i al carrer seguirem, i de la voluntat d’un canvi real, de 
portar la veu dels que sempre han estat callats i callades en aquest Ple.  Naixem 
de la necessitat de complir un rescat ciutadà, per a totes aquelles persones que 
han sigut, i segueixen sent-ho a dia d’avui, abandonades per un sistema que ha 
demostrat la seva caducitat.  No demanem caritat, mai la demanarem, exigim 
justícia social per convertir el dret de les persones en quelcom irrenunciable.  No 
es tracta només de defensar el nostre programa electoral, la qual cosa farem des 
de l’oposició, sinó de deixar clar que mentre hi hagi persones que perden la casa, 
infants que són mal atesos a les escoles, gent que no té accés a l’aigua, a la llum 
o al gas, mentre s’hagi d’escollir entre pagar la hipoteca o menjar, mentre no 
disposem d’uns serveis públics de qualitat, mentre tot això segueixi passant 
parlar de qualsevol altre no té absolutament cap sentit.  No podem defensar que 



 

vivim en una democràcia mentre veiem com la gent remena les escombraries i 
no pot viure amb dignitat.  La llibertat no existeix mentre hi ha ciutadans de 
primera i segona categoria. 
 
També entenem que la crisi no és una sort de fenomen meteorològic que ha 
arribat sol, i que com a tal no se n’anirà sola.  Cal entendre que hi ha polítiques 
que ens han portat fins aquí, que hi ha un sistema obsolet que ha provocat la 
marginació social en la que ens trobem.  Des de la febre per la construcció i el 
creixement a tota costa, fins les polítiques d’austeritat actuals, que no han fet 
més que afavorir el benestar d’una minoria en contra de la immensa majoria de la 
població, que ha rebut tota mena de cops, tant a casa com a la feina, com al 
carrer o a l’entorn familiar. 
 
Calen noves polítiques que deixin de veure la població com un públic al que 
convèncer cada quatre anys.  Els resultats arreu del territori, així com els 
d’aquest Ajuntament, deixen ben clar que la ciutadania vol un canvi, que no 
passa pels partits que han blindat el sistema bipartidista. Uns com a 
protagonistes i altres fent de crossa on recolzar-se.  La gent ja no es conforma 
amb votar només cada quatre anys i esperem que els representants escollits no 
els decebin.  Això ja ha passat massa vegades.  Ara ja ens hem fet grans, tenim 
dret, podem i volem decidir-ho tot i participar al govern de manera directa.  Les 
administracions no poden ser cegues a una realitat canviant i parar l’orella només 
quan s’acosta un procés electoral.  Defensem que els nostres veïns i veïnes 
tinguin el poder de decisió sobre les polítiques que a la llarga els acabaran 
afectant de manera directa també com a garantia de que la política es deixi de fer 
a costa de la població i es faci sempre en interès del benestar comú.  L’única 
garantia que tenim de no equivocar-nos és preguntar sempre abans.  Som 
simples representants de la població i per tant no tenim cap dret a decidir sense 
ella.  Moltes gràcies. 

 
(Aplaudiments) 
 
A continuació intervé el Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN, cap de llista de 
CIUTADANS (C’s): 
 

Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidors, treballadors municipals i ciutadans 
que ens estan veient.  Avui, com cada quatre anys, es torna a constituir 
novament un ajuntament democràtic, és per això que abans de res vull mostrar el 
meu reconeixement a totes aquelles persones que van dedicar la seva millor 
predisposició, allà per l’any 1978, en l’elaboració d’una Constitució espanyola, 
que és la que realment fa possible que avui celebrem aquest acte, i que li dóna la 
necessària legitimitat. 
 
Ciutadans, Partit de la Ciutadania, és un moviment ciutadà que vol regenerar la 
política espanyola, canviant lo que no funciona, però conservant lo que ens 
uneix.  És per aquesta raó que el nostre primer missatge és per a la resta de 
forces polítiques democràtiques, a les quals volem expressar la nostra convicció 
de que no som enemics, som simplement ciutadans lliures i iguals que optem per 



 

diferents opcions per millorar dia a dia la nostra societat. 
 
Si com he dit anteriorment van ser moltes persones, de diferent color polític, les 
que van fer un esforç extraordinari per establir un sistema democràtic a la nostra 
nació, nosaltres hem de seguir aquest exemple i esforçar-nos per buscar punts 
en comú que facin possible el progrés i el benestar dels ciutadans que han 
confiat en nosaltres per presentar-nos.  A tot això s’uneix la circumstància, que 
no és menor, i és que aquest acte és de caràcter municipal, la qual cosa vol dir 
que les persones que avui aquí ens trobem, no solament anem a participar en la 
cambra de representació més propera al ciutadà, sinó que a més, de les 
iniciatives que realitzem en aquesta cambra, sortiran unes conseqüències que, 
per bé o per malament, podrem comprovar de primera mà.   
 
La política municipal, senyores i senyors regidors, té aquest component que fa 
més apassionant pel que té veritable vocació de servei públic.   
 
Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, estamos convencidos que el horizonte más 
inmediato puede divisarse con optimismo si nos atenemos a valores éticos y 
morales, al sentido común, a saber ver en nosotros mismos lo que nos une, a ser 
una sociedad integradora y no excluyente, a que todos los ciudadanos sean 
libres e iguales y no establecer categorías de ningún orden.  A asumir las leyes y 
la totalidad del ordenamiento jurídico, tal como debe ocurrir en todo estado 
democrático, a dialogar, a respetar, a respetar la diferencia, a ser personas, a ser 
ciudadanos. 
 
Nos comprometemos a dialogar con todo aquel que se disponga a aceptar las 
reglas del juego, más allá de si su posicionamiento ideológico es más o menos 
próximo.  Ese es el camino que nos enseñaron los que hicieron posible que hoy 
estemos aquí. 
 
Así pues, Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, estamos para colaborar desde la 
humildad, para situar a Vilanova i la Geltrú en el lugar que se merece.  Atender 
las necesidades de todos, en especial la de los más débiles, facilitar la creación 
de oportunidades, procurar el bienestar de todos, garantizar la convivencia, 
construir una ciudad de todos y para todos, sin exclusiones, sin confrontaciones, 
en la que nadie se pueda sentir desplazado en su propia tierra.  Establecer 
prioridades con la ayuda del sentido común.  Todo esto no son palabras vacías, 
son intenciones fácilmente comprensibles e interpretables. Para llevar a cabo 
todo esto encontrarán en nosotros la mejor predisposición.   
 
No quisiera finalizar este parlamento sin dar las gracias a esas más de 2.600 
personas que nos han dado su confianza, y en especial a los integrantes del 
llamado equipo naranja, que ahora nos están viendo por ahí fuera también, un 
grupo verdaderamente excepcional.  Hablo en nombre de mi compañera Carmen 
Reina y de mi mismo cuando digo que es un orgullo ser vuestra voz en nuestro 
ayuntamiento, estoy muy orgulloso de ellos. 
 
Quisiera acabar reivindicando esos valores que son, a nuestro modo de ver, 
irrenunciables y que ninguno de ellos debe estar por encima el otro: la libertad y 



 

la igualdad.  O como dice nuestro referente a nivel nacional, Albert Rivera: la 
libertad sin igualdad, es insostenible; la igualdad sin libertad, es insoportable. 
 
Muchas gracias a todos. 

 
(Aplaudiments) 
 
 
L’alcaldessa dóna la paraula a la cap de llista d’ERC-AM, Sra. QUETI 
VINYALS I FLORENCIANO: 
 

Gràcies alcaldessa, gràcies senyores regidores, regidors, vilanovins i vilanovines.   
 
En primer lloc volem fer referència als resultats històrics que Esquerra 
Republicana ha obtingut en aquestes darreres eleccions i dels quals ens sentim 
molt contents per la confiança rebuda, i que volem retornar des d’aquest moment 
amb el valor del 3 x 1 a la ciutat: transparència, justícia social i independència.  
 
La ciutat és el motor que ens empeny, una ciutat canviant, viva i diversa, per la 
qual estem disposats a donar-ho tot durant aquests quatre anys.  Ho farem des 
de l’oposició perquè en aquests moments pensem honestament que és des d’on 
podem ser més útils.  El perquè de la nostra decisió té molt en compte els 
principis que tenim recollits al programa.  Creiem amb fermesa en la regeneració 
i en la recuperació dels valors municipalistes, és a dir, servir la ciutat per garantir 
el bé comú.  Volem recuperar el valor social de l’Ajuntament i que alhora sigui 
motor industrial i comercial del territori.  Defensem la cultura, el civisme i 
l’educació com a referents que han de bastir la nova ciutat.  Apostem clarament 
per dignificar, preservar i reconèixer la riquesa del paisatge i l’entorn natural del 
nostre municipi.  I, per últim, pensem que cal cooperar per construir un govern 
sòlid i obert a la ciutat.  Per això hem dedicat energies i esforços aquestes tres 
setmanes per intentar arribar a un acord de govern que reflectís el que van dir les 
urnes el 24 de maig, i garantís estabilitat, unes polítiques d’esquerres majoritàries 
i un Ajuntament compromès amb la independència del nostre país.  No ha pogut 
ser. 
 
Ens agradaria veure com des de l’entrada del nou govern municipal comença la 
col·laboració amb la Generalitat i les Diputacions per posar en funcionament la 
hisenda pròpia catalana.  Volem una ciutat on la inversió social sigui clarament 
prioritària, i per això creiem imprescindible un pacte social amb les entitats del 
tercer sector i un Pla especial per combatre les emergències socials de famílies 
amb pocs recursos, persones afectades per pobresa energètica i persones amb 
risc de desnonament.  Aquestes persones són els nostres veïns i veïnes. 
 
També creiem que cal continuar desenvolupant un model d’assistència integral, 
sanitària i social a la ciutat, alhora que cal defensar els valors de l’ensenyament 
públic, com un pilar irrenunciable per a la nostra ciutat, que actua com a garant 
de la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 
 



 

La cultura és un bé irrenunciable per a la nostra ciutat i no és cap luxe.  L’accés a 
la cultura és vital per a la llibertat, cal fer-la accessible a tota la ciutadania i que 
sigui present als carrers i a les places.  La cultura no es pot valorar únicament 
com una activitat econòmica, sinó com una eina necessària de riquesa 
col·lectiva.  La cultura ha d’estar situada com un punt central del nostre projecte 
social. 
 
I també és cultura el nostre patrimoni.  I patrimoni és entorn natural.  Per això cal 
treballar urgentment per dignificar-lo i apostar per la creació definitiva d’una 
anella verda a Vilanova i la Geltrú.  Entenem que preservar un espai natural no 
és deixar-lo abandonat perquè es vagi degradant, sinó tenir-ne cura, saber què 
se’n vol fer i donar-li un ús per a totes les vilanovines i vilanovins. 
 
En el context actual, en el qual Vilanova i la Geltrú té un elevat índex d’atur al 
voltant del 17%, paradoxalment, com a comarca, ocupa el segon lloc quant a la 
formació.  Per això creiem necessari un Pla local de millora econòmica, que es 
fonamenti en la formació i el talent. 
 
Tenim molts reptes dins d’una societat que està patint massa i tenim poques 
eines per donar-los resposta en el marc actual.  Necessitem la independència per 
canviar d’escenari, la independència és una urgència social que ens ha de 
permetre donar respostes a les necessitats del moment i a les de les futures 
generacions.  Des dels ajuntaments hem de fer possible l’impossible.  Els països 
no són realitats immutables.   
 
Aquesta és la desena sessió de constitució d’un nou Ple a la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú.  Malgrat que no serà amb un govern en majoria, les vint-i-cinc persones 
que farem de regidores i de regidors reflectim la transformació social i política de 
la història que estem vivint tots plegats en primera persona, amb una majoria de 
representants a favor de polítiques d’esquerres -tot i que lamentem que els 
companys d’Iniciativa per Catalunya-Verds no hagin pogut tenir representació en 
aquesta legislatura-, amb una majoria també de representants a favor de la 
independència.  Una majoria de representants dones, una majoria de nous 
regidors i una mitjana d’edat bastant jove, al voltant dels 40 anys, entre 40-45 
anys, indicador clar del rejoveniment de la política i del futur de la ciutat, que 
farem més culta, més pròspera, més justa socialment i, sobretot, més lliure. 
 
Per acabar volem recordar i agrair l’esforç i el suport que ens han donat els 
companys i companyes de l’executiva i de la candidatura d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Vilanova i la Geltrú.  Gràcies a tots ells avui estem aquí.  I també 
hi som per les persones que en algun moment han estat representants del partit 
al Consistori.  Gràcies. 
 
Un agraïment especial a les nostres famílies i als que tenim molt presents, 
malgrat ja no són amb nosaltres, un militant històric com va ser Amadeu Torné i 
Socias, i especialment per qui va ser company i president de la secció local 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Papell i Torres.  El seu exemple ens 
enforteix i ens reafirma en la defensa dels valors que representa Esquerra a 
Vilanova i la Geltrú.  Gràcies. 



 

 
(Aplaudiments) 
 
Seguidament intervé el Sr. JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT, cap de llista 
de la CUP-PA: 
 

Gràcies, bon dia.  Alcaldessa, regidors i regidores, veïns i veïnes, permeteu-me 
que comenci aquestes paraules amb una colla d’agraïments.  Gràcies en primer 
lloc a les 4.421 persones que van votar la Candidatura d’Unitat Popular el dia 24 
de maig.  Dir-vos només que traduirem aquests vots i aquesta confiança en 
iniciatives que ens acostin al canvi que nosaltres i vosaltres desitgem i que la 
nostra ciutat necessita.  Gràcies també als regidors i regidores de la CUP que 
ens han precedit en aquest Ple: l’Edu, el Quim, el Marc, la Marta i el Rai.  Gràcies 
a totes les persones que dia a dia treballen per la Candidatura i ajuden a fer-la 
créixer.  Gràcies a tothom que ha aportat el seu granet de sorra perquè aquesta 
campanya electoral arribés a bon port i, ni que sigui de manera anticipada, 
gràcies també a totes aquelles persones que treballaran perquè els cinc regidors 
i regidores puguem fer la nostra feina de la millor manera possible. Sempre diem, 
i és així, que en un projecte col·lectiu com el nostre ningú no hi és imprescindible 
però tothom hi és necessari.  Gràcies finalment a Som VNG pel seu compromís i 
el seu suport i, és clar, felicitats per haver aconseguit entrar al Ple. 
 
Des que l’any 2007 vam arribar al Consistori la CUP sempre hem intentat ser al 
lloc que hem cregut que ens corresponia.  En aquell 2007 i amb un sol regidor la 
nostra tasca va ser introduir-nos en un àmbit, l’institucional, que ens era 
desconegut i fins a cert punt hostil.  Vam intentar també posar sobre la taula 
temes que no havien merescut fins llavors l’atenció de l’Ajuntament i fer-ho 
alhora amb un discurs diferent.  Al 2011, i ja amb tres regidors, la nostra 
assemblea va renunciar d’entrada a participar en un possible govern 
autoanomenat d’esquerres, en bona part per la poca confiança amb l’equip i les 
polítiques vinculades dels anteriors mandats.  Dos anys més tard, amb motiu 
d’una qüestió de confiança lligada a l’aprovació de pressupostos, i davant la 
possibilitat de presentar una moció de censura, vam posar sobre la taula un 
document amb les nostres línies vermelles, document que va ser rebutjat des del 
primer punt.  I ara què?, ens preguntàvem el 24 de maig a la nit, després d’haver 
gairebé doblat els vots del 2011 i d’haver passat de tres a cinc regidors, només 
un menys que el grup majoritari i a només vuit vots de la segona força.  
 
De la lectura dels resultats electorals en vam treure aquestes primeres 
conclusions: la victòria de les forces que es proclamen independentistes, la 
victòria de les forces que es proclamen d’esquerres amb tots els matisos que 
calgui, una pujada important de candidatures noves o que propugnen una 
manera nova de fer política, l’entrada –malauradament també- de forces de la 
dreta espanyolista gràcies a un fort suport mediàtic, i la caiguda important del 
bipartidisme representat per les dues forces que, com Sagasta i Cánovas, s’han 
anat alternant al poder durant més de 30 anys, que han perdut entre les dues fins 
a sis regidors i que no han aconseguit arribar a la majoria absoluta. 
 



 

Davant la fragmentació del Ple, l’assemblea de la CUP va decidir fer un pas 
endavant i proposar un govern que fos una intersecció entre els tres corrents 
guanyadors de les eleccions: l’independentisme, l’esquerra i l’esperit renovador.  
Concretament, es tractava de constituir un govern format per la CUP, Esquerra 
Republicana i Som VNG, buscant el suport del grup socialista per a la 
investidura.  Era una operació molt complicada, però pensàvem i continuem 
pensant que era una bona proposta per a la ciutat i alhora la que més d’adeia als 
resultats electorals.  Sigui com sigui, i malgrat la bona rebuda que va tenir per 
part de Som VNG, la proposta va acabar sent desestimada abans fins i tot de 
poder parlar d’un programa de govern, per la manca d’entesa i sintonia amb 
Esquerra Republicana que caldrà treballar per millorar.  El resultat serà un 
govern format per les dues forces de sempre, que s’han hagut d’ajuntar per 
mantenir les seves quotes de poder.  Això sí, tot plegat ben amanit amb 
acusacions de partidisme, de poca cultura democràtica o de ganes de perjudicar 
el procés, o la repetida responsabilitat com a dogma.  Deuen ser coses de la 
política, si et quedes a l’oposició et diuen que t’has acomodat en la vida fàcil, en 
l’eterna cantarella del no a tot.  Si intentes formar un govern, ets antidemocràtic i 
actues de manera partidista. Ens han criticat sempre i ho continuaran fent.  Però 
curiosament tothom ens volia al seu govern.  
 
Ens trobem, per tant, davant d’un govern de supervivència institucional i 
continuisme.  Davant un darrer intent d’ajudar-se mútuament a sobreviure en la 
institució malgrat haver perdut sis regidors.  No cal dir que no estem gens 
satisfets d’haver-nos quedat a l’oposició i no poder entrar a endegar canvis.  El 
cicle de lluites que ha suposat l’estafa de la crisi a Vilanova se salta amb un 
govern dels de sempre, al nostre entendre més preocupats per dissimular 
derrotes, amb les corresponents retòriques d’estabilitat, seriositat i 
professionalitat, que no pas d’abordar obertament canvis profunds en els eixos 
més importants de la gestió municipal.   
 
La ciutat necessita canvis importants, no sols de partits, sinó de polítiques, 
perquè cal capgirar l’estructura institucional i centrar-la en les prioritats de la 
gent.  Cal estar al costat de qui lluita per deixar de sobreviure.  Cal fer mans i 
mànigues per repartir el treball i la riquesa i activar l’economia productiva i de 
proximitat.  Cal capgirar les relacions amb una natura que hem trinxat.  Cal 
també obrir de bat a bat l’Ajuntament i que aquest esdevingui receptor de la 
voluntat popular.  
 
Ens trobem a les portes d’un procés constituent i cal que els ajuntaments siguin 
motor de canvi i de transformació, siguin la terra fèrtil d’on broti una vida en comú 
més humana i respectuosa, menys mercantil i deshumanitzada.  Hem intentat 
posar la llavor d’aquest canvi i no ens n’hem sortit, de moment.  El canvi que 
proposem haurà d’esperar. 
 
Deia l’escultor francès August Rodin que la paciència també és una forma 
d’acció.  Nosaltres som pacients, anem lents perquè anem lluny, i l’oportunitat 
ens trobarà treballant per bastir una alternativa de govern d’unitat popular. 
 
Som conscients que sovint la feina de l’oposició és molt poc agraïda, sabem que 



 

costa molt que el govern reculli i tiri endavant les nostres propostes, però no per 
això deixarem de fer tanta feina com puguem.  Estarem sempre oberts al diàleg, 
facilitarem al màxim les iniciatives que ens semblin correctes i arribarem a acords 
sempre que sigui possible, però això no ens restarà contundència a l’hora de 
lluitar contra la injustícia o contra totes aquelles actuacions del govern que 
creiem que perjudiquen la ciutat i la seva gent o que n’hipotequen el futur.  O 
davant d’aquelles pràctiques polítiques quotidianes que ens han dut a la pitjor 
crisi de la democràcia moderna. 
 
Oposició, doncs, lleial i constructiva quan calgui i dura quan escaigui.  Farem 
oposició des d’aquesta sala i també, sobretot, des del carrer, al costat de les 
entitats i els moviments socials que ens representen, i això és vàlid tant si estem 
al govern com si ens mantenim a l’oposició.  Un peu al carrer i un altre a la 
institució, ho hem dit sempre i ho mantenim.  L’esquerra que perd el carrer, deixa 
de ser-ho.  Ens refermem un cop més en aquest compromís, amb la voluntat que 
el volum de feina en aquesta casa no ens allunyi ni un pam de la gent que lluita 
al carrer, com malauradament ens ha passat alguna vegada, massa absorts en la 
dinàmica institucional. 
 
No cal dir que aquest treball conjunt inclou la solidaritat amb totes les persones 
víctimes de la repressió que la lluita al carrer comporta.  Programa, programa, 
programa, que deia aquell.  Aquesta serà la nostra guia: l’activació econòmica i la 
lluita contra l’atur.  Cal posar en marxa tota la maquinària de l’Ajuntament per fer 
baixar un índex d’atur del tot insostenible i que aboca centenars de famílies a la 
misèria més absoluta.  Per a això també cal valentia, proposar mesures 
innovadores, com una cooperativa de crèdit i estalvi a la ciutat, i trencar-nos el 
cap per acabar amb la dictadura del deute que ens ofega com a ciutat. 
 
El blindatge dels drets socials.  No és acceptable que en nom de la crisi ens 
prenguin uns drets que són nostres i que s’han aconseguit amb anys de lluita.  
Un sostre, un plat a la taula, aigua, llum i gas, no són negociables.  Tampoc són 
negociables les llibertats individuals que ens apoderen, com la llibertat sobre els 
nostres cossos o la llibertat d’expressió, que encara avui cal seguir preservant.   
 
La democràcia directa i la transparència.  Des del nostre punt de vista escollir 
uns representants cada quatre anys perquè facin el que els sembli és un model 
de democràcia molt pobre.  En aquest sentit considerem imprescindible la 
transparència absoluta en totes les decisions de la institució.  Hem de superar la 
democràcia representativa mitjançant la potenciació de les assemblees 
municipals obertes i la convocatòria de consultes vinculants per a totes aquelles 
decisions importants que afectin el futur de la ciutat. 
 
Compromís amb la terra.  Un urbanisme al servei de les persones.  Hem de 
posar-nos a treballar ja en el nou Pla general que dissenyi el futur de la ciutat, 
que protegeixi els espais naturals d’especial interès i que tingui com a consigna 
el decreixement fins que la ciutat no necessiti créixer.   
 
I el màxim compromís pel que fa a l’assoliment de la independència de Catalunya 
com a pas previ a la reunificació dels Països Catalans i com l’única eina que ens 



 

permetrà transformar la societat.  Defensa absoluta també de la llengua i de la 
immersió lingüística. 
 
Treballarem, en definitiva, i acabo, en totes aquestes direccions però amb un sol 
objectiu: fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat mediterrània on tothom pugui viure 
amb dignitat i justícia, una ciutat en què la gent deixi de ser l’objecte per passar a 
ser el subjecte, una ciutat en què la gent deixi de ser governada i passi a 
governar-se.  Perquè ja ens hem cansat d’anar vivint dient el “va com va” i volem 
començar a dir “va com vull, com volem”.  Algú ens titllarà d’utòpics, però ja va dir 
Manuel de Pedrolo que l’única cosa per la qual cal lluitar és la utopia.  Moltes 
gràcies i visca la terra. 

 
(Aplaudiments) 
 
Finalitzat el parlament del representant de la CUP, l’alcaldessa dóna la paraula 
al cap de llista del PSC-CP, JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ: 
 

Molt bon dia.  En primer lloc volem felicitar l’alcaldessa pel seu nou nomenament. 
 
Voldríem començar la nostra intervenció agraint molt especialment als 4.429 
vilanovins i vilanovines que ens han fet confiança.  Confiança que torna a situar 
el PSC com a segona força política a la nostra ciutat i com a primera de les 
forces d’esquerres i progressistes.  Volem felicitar la primera força, Convergència 
i Unió, per haver guanyat les eleccions, així com també la resta de forces 
polítiques que () els seus resultats electorals i a les que s’incorporen al 
Consistori.  I lamentem profundament la desaparició d’aquest Ple municipal dels 
amics d’Iniciativa per Catalunya, els Verds; tot el nostre afecte i suport en 
aquests moments gens fàcils per a ells. També ens agradaria donar la 
benvinguda als nous regidors i regidores que inicien la noble tasca d’exercir com 
a càrrecs electes municipals.  La ciutadania va votar amb responsabilitat el 24 de 
maig i ara hem de ser els responsables polítics els que actuem també amb 
responsabilitat. 
 
Vilanova i la Geltrú va votar una vegada més majoritàriament a les esquerres, tot 
i que aquest fet, malauradament, no es tradueix en una majoria política i 
institucional en el govern de la ciutat, i no ha estat possible, no perquè no ens 
haguem posat d’acord en el programa o en el projecte de ciutat, sinó perquè des 
de bon començament ja s’ha exclòs, precisament, a la primera força de les 
esquerres.  Però tampoc les alternatives que s’han plantejat sense el PSC s’han 
concretat ni materialitzat.  Nosaltres apostàvem clarament com per conformar un 
govern de progrés per a la ciutat, un govern que situés a les persones en l’eix 
central de la seva actuació.  Tot i això confiem que bona part de les polítiques i 
mesures que impulsem comptin amb el suport majoritari de les esquerres 
d’aquest Ple municipal.  Estem convençuts de compartir una part molt important 
de les nostres idees i valors amb molts de grups aquí representats i comptem 
amb la seva feina per ajudar-nos a dissenyar i a implementar polítiques 
progressistes.   
 



 

Compartim bona part del projecte de ciutat, en som conscients, i és per això que 
ens comprometem amb el diàleg i la cerca de consens per tirar endavant la ciutat 
en una situació complexa.  Com deia abans, no ha estat possible, perquè segons 
sembla el PSC representa una vella política i és un partit endogàmic.  El PSC de 
Vilanova i la Geltrú és el partit que més vegades ha liderat el govern municipal i 
que més regidors i regidores ha aportat globalment a l’Ajuntament des del 1979, i 
ho ha estat perquè així ho ha decidit la voluntat popular representada a través de 
les urnes.  Regidors i regidores, i alcaldes, que han treballat de valent per a la 
nostra ciutat i han exercit els seus càrrecs amb total honestedat.  Es pot no estar 
d’acord amb algunes actuacions o amb algunes polítiques de les que hem 
realitzat, per això hi ha diverses opcions polítiques.  Nosaltres estem orgullosos 
del bagatge portat.   
 
M’escrivia un molt bon amic fa pocs dies que l’honestedat i la democràcia no es 
pacten, no es posen en programes com a bandera, no se’n presumeix sense 
haver exercit mai el govern, no s’imposen ni es proclamen, s’exerceixen com un 
principi i un valor inqüestionable.  Mirin, si la vella política és tot el que representa 
aquesta herència de bona feina, de saber fer, de vocació de servei públic, de 
polítiques de progrés, de benestar i d’igualtat d’oportunitats per als vilanovins i 
les vilanovines, deixin-me que les reivindiqui. 
 
Nosaltres volíem i volem confrontar propostes i model de ciutat, i això és el que 
hem intentat fer.  Perquè els eslògans estan molt bé per a les campanyes 
electorals, però arribat el moment de la veritat, el moment de treballar per a la 
ciutat, no són suficients.  A l’hora de confrontar propostes, plans de treball i 
actuacions per a la ciutat, és necessària generositat i alçada de mires per posar 
els interessos de Vilanova i la Geltrú i el bé comú per davant.  És per això que 
davant la situació que es plantejaven d’un govern de sis regidors i regidores, ens 
semblava que havíem d’explorar la possibilitat d’almenys intentar trobar punts en 
comú amb la primera força política d’aquesta ciutat i així ha estat.   
 
La ciutadania va votar el passat 24 de maig per la diversitat, i això vol dir diàleg, 
acord i pacte.  Pluralitat també en la governabilitat, i així ho hem entès i hem 
actuat en conseqüència. 
 
La ciutat necessita d’un govern fort i estable per fer front als reptes socials, 
econòmics, urbanístics que té.  Un govern amb lideratge, amb idees i un projecte 
clar per a Vilanova i la Geltrú, precisament allò que no ha estat, sota el nostre 
punt de vista, en el passat mandat municipal.  Després de diverses trobades hem 
estat capaços de consensuar un document amb 52 punts com a bases per a la 
governabilitat, que recullen en gran mesura allò que defensem des del PSC.  I si 
finalment hem pres la decisió d’entrar al govern, no és només per una qüestió de 
responsabilitat, perquè entenem que els 25 regidores i regidors actuem 
responsablement, sinó perquè nosaltres som un partit que vol dur a terme tot allò 
que defensem i proposem, i ara tenim l’oportunitat precisament de poder fer 
realitat allò que hem defensat estant a l’oposició, i ho farem. Per tant, per 
coherència, per responsabilitat i per vocació de govern hem pres aquesta decisió 
que, en absolut, ha estat fàcil, els hi ben asseguro. 
 



 

El nostre serà un govern que prioritzarà per damunt de qualsevol altra qüestió les 
persones.  Treballarem al màxim per la igualtat d’oportunitats perquè és 
l’essència del nostre model de ciutat.  Una ciutat on cadascú, independentment 
de la situació social i econòmica de la família on hagi nascut, pugui dur a terme el 
projecte de vida que desitgi, i des de la política treballarem per fer-ho possible.  
Donarem a les entitats socials el paper protagonista que mereixen a través d’un 
pacte social, perquè la presa de decisions en temes socials sigui conjunta, 
dialogant i amb més transparència.  Serem un govern municipal que de veritat es 
preocupi per construir una ciutat amb més oportunitats econòmiques, més 
atractiva la inversió, i una ciutat alhora amable i agradable per viure-hi, per 
passejar-hi, per gaudir-la.  Redactarem un nou Pla General d’Ordenació Urbana, 
apostant per limitar el creixement, generar nous espais d’activitat econòmica, la 
renovació urbana i la protecció del patrimoni arquitectònic i natural. 
 
I en tercer lloc, necessitem un govern que atorgui molt més protagonisme a la 
ciutadania.  Si quelcom ens identifica és la passió dels vilanovins i les vilanovines 
per la nostra ciutat, és aquest esperit tan nostre que ens impulsa a implicar-nos i 
a participar activament en els afers públics i en tot allò que afecta a la nostra 
ciutat.  Ara és moment d’aprofitar al màxim tota aquesta energia, aquest esperit 
de lluita, aquesta estesa implicació ciutadana en la construcció de la ciutat, 
governant des de la proximitat, a peu de carrer, barri a barri.  Buscarem noves 
eines d’acostament de l’Ajuntament als barris i crearem la figura del regidor o 
regidora de barri, així com apostarem també per la descentralització municipal.  
 
Totes aquestes són algunes de les mesures que recull el document d’acord i que 
configuraran l’eix central del que serà el nostre full de ruta municipal.  I convidem 
a la resta de forces polítiques, que segur que s’identifiquen amb aquest acord 
programàtic, que es sumin a la governabilitat de la ciutat. 
 
I acabo.  Gràcies, gràcies a tots i a totes els que heu estat regidors i regidores i 
avui rebreu la merescuda medalla.  He après molt, moltíssim, del Santi, de la 
Iolanda i de tots vosaltres.  Gràcies als companys i companyes del grup 
municipal socialista pel vostre treball, pel vostre compromís, però, per sobre de 
tot, per la vostra amistat.  Gràcies a l’Encarna, a la Isabel, a la Clàudia, a l’Oriol, 
al Xavi, al Miguel, i a qui sempre serà un referent personal i polític per a mi, a 
l’amic i company Joan Ignasi Elena.  Moltes gràcies. 

 
(Aplaudiments) 
 
Un cop acabats els parlaments de la resta de candidatures, l’alcaldessa cedeix 
la paraula a la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, en representació de la 
candidatura de CiU: 
 

Bon dia a tothom.  En nom del grup de Convergència i Unió m’adreço a tots 
vosaltres.  Com ja han fet els altres portaveus, vull felicitar a l’alcaldesa i a tots 
els regidors i regidores que avui heu pres possessió per primera vegada i, com 
no, a tots els companys i companyes que ens heu acompanyat en els últims 
quatre anys i que avui deixeu el càrrec.  El meu agraïment també per a tots els 



 

ciutadans i ciutadanes que ens han votat en aquestes últimes eleccions i ens han 
fet confiança i ens han transformat un altre cop en la força més votada. 
 
Com sabeu, fa poques setmanes es van dur a terme les eleccions municipals 
més importants en els darrers anys.  En aquestes eleccions ens hi jugàvem molt.  
Tenir ajuntaments forts i estables, que estiguessin al costat del país en moments 
històrics, però també ens hi jugàvem poder garantir el benestar i la qualitat de 
vida dels vilanovins i les vilanovines.   
 
Al llarg d’aquest darrer mandat hem patit els efectes d’una crisis, de la pitjor crisis 
econòmica i social que ha viscut el nostre país.  És per això que des del govern 
municipal no ens hem quedat aturats, hem treballat molt, però som conscients de 
que encara ens queda molta feina a fer.  Per aquest motiu les darreres setmanes 
hem estat treballant per confeccionar un govern estable.  Vilanova i la Geltrú 
necessita i es mereix un govern fort i estable que garanteixi que la ciutat no 
s’atura.  Davant nostre tenim reptes molt complexos, que requereixen que tots 
estiguem a l’alçada de les circumstàncies.  No ens podem escudar en el 
partidisme ni en les eleccions futures.  Vilanova es mereix un ajuntament que 
sigui capaç d’afrontar el dia a dia. 
 
Durant el passat mandat les nostres prioritats han estat molt clares: reactivar 
l’economia de la nostra ciutat per tal de que es creïn llocs de treball i garantir que 
ningú no es queda enrere.  No ens ho podem permetre.  De cara als propers 
anys continuarem treballant en aquesta direcció, no ens podem adormir.  És cert 
que l’economia sembla que comenci a tenir signes de millora, però fins que això 
no ho notin els ciutadans i les ciutadanes, aquesta millora no val.  I és que no 
podem parlar de progrés econòmic sense un progrés social. 
 
Avui comencem una nova etapa a l’Ajuntament, una etapa de consens, de 
generositat, i en tot i amb tots haurem de fer un esforç molt i molt gran perquè 
Vilanova no es quedi enrere.  Des del govern municipal seguirem treballant amb i 
per les persones, escoltant-les, estant al seu costat i posant-los al centre de les 
nostres prioritats.  Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes hem fet un 
exercici de responsabilitat, seriositat i de voluntat de servei.  Ara més que mai és 
quan es demostra qui vol continuar liderant aquesta ciutat des del rigor o qui 
simplement pensa en clau de partit.   
 
Vilanova és una ciutat important, una capital que està cridada a tenir cada cop 
més importància en el futur del nostre país.  Vilanova i la Geltrú seguirà estant al 
costat de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya perquè els 
catalans i les catalanes, els vilanovins i les vilanovines puguem decidir de forma 
lliure el nostre futur.  Hem estat compromesos amb el procés de transició 
nacional i ho continuarem estant per una Vilanova més lliure i més socialment 
justa.  Moltes gràcies a tothom. 
 

(Aplaudiments) 
 



 

Finalitzades les diferents intervencions, pren la paraula l’alcadessa, Sra. NEUS 
LLOVERAS I MASSANA: 
 

Molt bé, moltes gràcies a tots i totes per les intervencions.  I permeteu-me que 
comenci aquesta intervenció final, aquestes primeres paraules voldria que fossin 
per mostrar el meu reconeixement personal i de tota la institució a les regidores i 
regidors que avui han finalitzat la seva tasca com a representants de la ciutat.  A 
tots i totes moltes gràcies pel vostre treball per a la ciutat, per la vostra dedicació 
generosa i per la vostra voluntat de servei per al bé del conjunt dels vilanovins i 
vilanovines.  Moltes gràcies a tots. 
 
També vull donar la benvinguda a les regidores i regidors que són escollits per 
primer cop.  Representar la ciutadania i la ciutat des de la responsabilitat 
institucional és un honor, un deure que ens ha encomanat la ciutadania amb la 
seva confiança.  Estic segura que totes i tots hi respondrem amb il·lusió, amb 
responsabilitat i amb voluntat de millorar la ciutat i la qualitat de vida dels 
vilanovins i vilanovines.  Us puc dir als qui us estreneu que tenir l’oportunitat 
d’impulsar, debatre, compartir, proposar tot allò que afecta la teva ciutat és una 
experiència fascinant.  
 
Avui he estat escollida alcaldessa de nou.  Va ser un honor ser-ho en l’anterior 
mandat i és un privilegi poder encapçalar aquest nou govern per dirigir un nou 
projecte polític que afronti els reptes que té la ciutat i garantir un futur 
esperançador per a totes i tots nosaltres.  Els primers quatre anys al capdavant 
del govern de la nostra ciutat han estat molt enriquidors, amb una dedicació molt 
i molt forta per fer front a la crisi econòmica que no ens acaba de deixar, per 
posar les bases d’un nou model econòmic que afronti tot el potencial i les 
oportunitats que té la nostra ciutat, però sobretot per poder fer front i donar 
resposta a les emergències de les persones que patien i encara pateixen 
aquesta creu crisi.  
 
Aquestes darreres eleccions municipals han mostrat que la nostra societat és 
plural i diversa, i així ha quedat reflectit en la diversitat d’opcions polítiques que 
conformen els diferents ajuntaments del país.  Noves formacions polítiques 
sorgides de la pròpia societat civil, nous partits amb lideratges sorgits de 
l’activisme, comparteixen ara espai de representació institucional amb les 
formacions polítiques arrelades des del principi de la democràcia del nostre país.  
Aquesta voluntat implica noves formes de fer i ser i nous reptes.   
 
Afronto el repte d’encapçalar aquest nou govern amb més ganes i forces, amb 
més il·lusió –si això és possible- que l’anterior mandat.  Com us deia abans, 
Vilanova i la Geltrú també té un ajuntament més plural, més divers, i la meva 
responsabilitat serà liderar, ajuntar esforços, coordinar propostes per facilitar 
accions que beneficiïn la nostra ciutat.  Voldria que el diàleg, el consens amb les 
regidores i els regidors, amb les entitats i associacions, i amb la ciutadania en 
general, sigui reconeguda com la forma de fer d’aquest govern, una manera de 
fer honesta, oberta al diàleg i transparent. 
 



 

Emprenem el compromís de governar la nostra ciutat, Vilanova i la Geltrú, en un 
moment en què estem immersos en uns fets històrics molt especials per la 
realitat global del nostre país i pels reptes que ens esperen com a ciutat.  
Segurament viurem canvis importants en aquest mandat, canvis que ens faran 
caminar cap a un nou model de societat, de ciutat, de país.  Vilanova i la Geltrú 
estarà preparada per tenir un paper rellevant en aquest procés.  Ha de seguir 
exercint de capital de comarca i mantenir i augmentar aquesta preeminència a 
nivell cultural, social, econòmic, tant en el marc del Garraf com del Penedès, com 
de l’Eix Diagonal.   Una Vilanova i la Geltrú que sigui capdavantera a nivell social 
i cultural, i també sigui motor d’un territori atractiu i competitiu. 
 
Els ajuntaments som peces essencials en la vertebració del país. Viurem 
moments de transcendència, moments en què ens haurem d’implicar, en què el 
poble expressarà la seva voluntat sobre cap on vol anar.  En aquest marc, en 
aquest futur hem d’estar preparats, perquè Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, 
estigui a punt i assumeixi el paper que li correspongui.  En feia referència abans, 
tenim un ajuntament molt més plural i la seva governabilitat ja ha requerit 
avançar en la política de pactes i consensos.  La ciutadania ens ha manat que 
exercim la responsabilitat de governar la ciutat des del diàleg, des de l’acord, des 
del consens.  El govern de la ciutat ha de fer front a les necessitats socials, 
econòmiques i territorials que conformen la nostra realitat i s’ha de fer des de la 
transparència, la participació i la responsabilitat social.  Aquests reptes 
requereixen un govern fort, estable i amb la màxima representació possible.  Per 
fer-ho, cal aprofundir en allò que ens uneix, en allò que coincidim, i acostar-nos 
en allò que ens diferencia per arribar a acords de consens.  Per això els grups 
municipals de Convergència i Unió i del Partit Socialista de Catalunya adquirim el 
compromís de pacte de govern.   
 
Som les dues formacions més votades en les darreres eleccions municipals i 
hem establert un pacte de principis i de bases que obrim a la resta de grups 
municipals perquè s’hi sumin, perquè aquest pacte prioritza la ciutat, prioritza 
Vilanova i la Geltrú per sobre de partidismes excloents. Aquest document de 
bases per a la governabilitat de Vilanova i la Geltrú 2015-2019, té la voluntat 
d’oferir unes bases que permetin desenvolupar accions i projectes d’acord amb 
les necessitats que té avui la ciutat i amb els següents objectius: 
 

- Sortir de la crisi sense deixar ningú enrere. 
- Garantir polítiques per a una major igualtat d’oportunitats. 
- Enfortir el teixit econòmic de la ciutat i atreure noves activitats econòmiques. 
- Consolidar un model de ciutat generador de riquesa i ocupació. 
- Aprofundir en la participació de les persones en l’acció de govern municipal. 

 
La composició del Ple municipal és plural i diversa.  Convergència i Unió i el PSC 
hem fet un pacte de governabilitat fort i estable, però des d’aquí us reitero 
l’oferiment de que us hi sumeu, de sumar esforços, de sumar propostes, 
iniciatives, perquè des del diàleg i des del consens de tots plegats sempre hi ha 
un guanyador: la ciutat de Vilanova i la Geltrú i la seva gent.  Un pacte que 
sorgeix després d’un treball fort i continuat entre els dos grups municipals, un 
pacte que sorgeix després d’haver parlat de propostes, de projectes, de línies 



 

estratègiques, i prioritzant la voluntat d’entesa i la voluntat de fer possible la 
governabilitat de la ciutat cap a un objectiu comú, que Vilanova i la Geltrú sigui 
una ciutat socialment cohesionada, justa i creadora d’oportunitats. 
 
Així afrontem la legislatura, amb la voluntat de fer una ciutat que incideixi en 
quatre eixos estratègics: igualtat d’oportunitat i cohesió social, ocupació i 
promoció econòmica, territori i espai públic, i transparència i participació.  Així 
treballarem, entre d’altres, per garantir les prestacions socials bàsiques a les 
famílies amb menys recursos, per impulsar polítiques socials i donar resposta a 
les persones afectades per la hipoteca i amb risc de desnonament, afectades per 
la pobresa energètica, la pobresa infantil.  Treballarem també per garantir un 
model integrat d’atenció sanitària, garantir una educació de qualitat en totes les 
seves formes.  Apostarem per la immersió lingüística a les escoles, garantirem 
l’accés de la cultura a tota la ciutadania i donarem suport a la creació artística, 
cultural, professional i amateur.  Treballarem per la creació de la Casa de la 
Festa, apostarem pels equipaments culturals i socials actuals i per crear-ne de 
nous.  Treballarem per la creació de noves instal·lacions esportives i donar suport 
als clubs i entitats de la nostra ciutat.  Impulsarem el pacte, un pacte local de 
l’ocupació, amb agents econòmics i socials.  També treballarem per 
desenvolupar el Pla de desenvolupament econòmic i social del Garraf i el Pla 
estratègic d’activitat econòmica de Vilanova i la Geltrú, que s’han estat elaborant 
durant la darrera legislatura.  Apostarem pels productes de proximitat, km 0, el 
port de la nostra ciutat com a pol d’activitat econòmica, redactarem un nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Muncipal, impulsarem la reforma de la façana marítima 
d’acord amb el resultat del procés participatiu i del concurs d’idees, treballarem 
per incrementar la borsa d’habitatges de lloguer social, impulsarem polítiques 
ambientals i fomentarem l’estalvi energètic, defensarem la rebaixa del cost del 
peatge de l’autopista C-32, treballarem per donar suport a entitats i associacions i 
cercar noves eines de participació que acostin els veïns a la política municipal, 
per refermar la transparència municipal i per replantejar la fiscalitat municipal; 
només per donar alguns exemples del contingut d’aquest pacte amb 52 accions. 
 
Haureu observat que moltes de les accions que he explicat coincideixen 
plenament amb molts dels portaveus que han parlat en aquest Consistori.  Per 
tant, allò que deia al principi ha de ser possible.  Crec que hem de treballar per 
sumar. 
 
Hem posat en aquest document de bases per a la governabilitat els fonaments 
per construir una Vilanova i la Geltrú amb més futur i ho farem mantenint el 
compromís de la il·lusió, mantenint la voluntat de continuar avançant en un 
projecte de ciutat compartit, on les vilanovines i els vilanovins puguin gaudir de 
més benestar.  Moltes gràcies a tots. 

 
 (Aplaudiments) 
 
 
Seguidament l’alcaldessa fa entrega de la insígnia d’argent de la Corporació als 
nous regidors i de la medalla als regidors sortints. 



 

 
I després d’unes paraules d’agraïment i comiat s’aixeca la sessió a les 13.25 
hores, de la qual s’estén la present acta que firma l’alcaldessa amb mi, el 
secretari general. 


