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 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ 

Convocatòria d’una audiència pública 

sobre la problemàtica del ferrocarril 
59 0 4 

Incloure els noms de persones, fets i 

referents republicans en el nomenclàtor 

de la ciutat 

46 2 17 

Estudi de els afectacions a l’Eixample 

Nord 
61 0 8 

Redactar un Pla d’equipaments i 

infraestructures per a la ciutat 
59 0 9 

Situar la corda de la duna de la Platja 

del Far 10 m més endavant 
58 2 7 

Reformar un tram del passeig del 

Carme 
39 4 20 

Engegar mecanismes municipals de 

decisió ciutadana 
61 0 8 

Analitzar tots els passos de vianants 65 0 1 

    

    



 Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú 

Dissabte 10 de Maig de 2014   
18 hores a Neàpolis  

 
 

2 

 

 

Presentació de la proposta a càrrec de Montserrat Maronda  

Des de fa gairebé deu anys, concretament a partir del moment en què s'iniciaren les obres de 

construcció de la línia d'Alta Velocitat a les immediacions de Barcelona, que els i les ciutadanes de 

Vilanova i la Geltrú (i per què no dir-ho, de tota la xarxa ferroviària catalana) venim patint un servei 

de ferrocarril deficient. 

 

En realitat, ens podríem remuntar molts anys enrere, al temps en què cap administració pública 

estatal (governessin els uns o els altres) no invertia suficientment en una infraestructura ferroviària 

obsoleta i deficient. Les grans despeses en aquest àmbit van ser destinades a cobrir, en primera 

instància, trams de la xarxa ferroviària d'Alta Velocitat entre diferents ciutats de l'Estat al mateix 

temps que els i les usuàries dels serveis de rodalies, comptats per milions, se'n veien decididament 

bandejats. 

 

Com dèiem abans, tots els governs, d'una o altra ideologia, n'han estat responsables. I també totes 

les administracions públiques: començant pels ministeris, passant pel govern autonòmic sense 

oblidar-nos d'uns governs municipals que han pecat per omissió en no ser en cap moment 

avantguarda de les reclamacions de la ciutadania. 

 

Actualment els i les usuàries dels trens de rodalies i Catalunya Exprés a Vilanova i Geltrú ens trobem 

amb la possibilitat que cada viatge pugui convertir-se en una odissea insofrible: els retards són 

continus; la informació és sovint escassa, confosa i sovint rocambolesca; i el tracte d'alguns 

treballadors contractats o subcontractats per ADIF/RENFE (ja siguin interventors o personal de  

 

 

seguretat) és, en molts casos, manifestament millorable. En aquest últim punt, són molts els viatgers 

portadors de bitllet que hem estat tractats com presumptes delinqüents a l'entrada i sortida de les 

estacions; sospitosos etern de no disposar de títol de viatge. 

 

PROPOSTA 1. Convocatòria d’una Audiència Pública sobre la problemàtica del ferrocarril 

Montserrat Maronda 
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Mentre els treballadors i estudiants inverteixen quantitats econòmiques desproporcionades (que 

augmenten de manera puntual, cada any, ja sigui a través de RENFE/ADIF o de l'Autoritat 

Metropolitana del Transport) en el moment d'adquirir un títol de viatge de caràcter senzill o un 

abonament mensual, l'empresa ferroviària i les administracions públiques menystenen diàriament 

els viatgers a còpia d'incidències recurrents i sovint poc explicades. El nostre temps és or i nosaltres 

l'hauríem de gestionar. Però no: l'abandó és abusiu i són moltes les hores que els i les usuàries del 

ferrocarril passem a les andanes i als vagons, esperant trens que mai no arriben o no acaben 

d'arrencar; temps que allarga les jornades laborals i incideix sobre el rendiment acadèmic i la 

conciliació familiar i que ni les administracions públiques ni RENFE/ADIF s'ha preocupat a reparar. 

 

Les compensacions existeixen, però són poc àgils i sovint desproporcionades: en cas de demora als 

trens de rodalies, la compensació s'ha de demanar a l'estació de destí el mateix dia (aquest fet 

redunda en més cues i temps d'espera); pel que fa als trens Catalunya exprés, la compensació no és 

immediata i s'ha de fer vint-i-quatre hores després del retard. Les reclamacions virtuals fetes a través 

de la xarxa en gran part dels casos no són ateses, com si el silenci administratiu i l'absència de 

resposta fos una norma. La impunitat és esfereïdora: és injust que els ciutadans pel fet d'arribar dues 

hores tard a destí rebem l'import d'un bitllet i si optem per la desobediència simbòlica siguem 

multats amb més de cent euros... 

 

Per tot això, creiem que des dels municipis s'han d'articular mecanismes de reacció i mobilització que 

ajudin a capitalitzar un debat ajornat a l'agenda dels partits polítics. En aquest sentit, instem a 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a convocar una Audiència Pública monogràfica sobre la 

problemàtica ferroviària per tal de socialitzar el debat i cercar mecanismes d'organització, 

mobilització i protesta entre la ciutadania. Igualment, les resolucions adoptades en aquesta 

Audiència Pública monogràfica haurien de ser assumides com a seves per part de la institució 

municipal en tant que màxim garant de la representació popular. 

 
 
 

 

 

 



 Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú 

Dissabte 10 de Maig de 2014   
18 hores a Neàpolis  

 
 

4 

 

 

 

Presentació de la proposta a càrrec de Neus Benavent 

Des de l’associació Garraf per la República, proposem a l’AMO que dins el nomenclàtor de la ciutat 

s’incloguin noms de persones fets i referents republicans , de manera que es fomenti el 

reconeixement d’aquest període de la nostra història recent, a l’hora es reivindiqui la República com 

a forma de govern democràtic.  

 

En concret proposem per començar:  

 

 Donar el nom oficial de “Platja de la República” al lloc que ja és conegut així de manera 

oficiosa, la platja a peu del camí que puja al Xiringuito de Miramar.  

 

 Que es doni el nom d’Exili Republicà, a algun indret de la ciutat en aquest any 2014, ja que es 

commemora el 75 è aniversari del mateix.  

 

 Igualment amb el nom de “la República”  

 

 

PROPOSTA 2. Incloure els noms de persones, fets i referents republicans en el 
nomenclàtor de la ciutat 

 
Associació Garraf per la República 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Jordi Burguet i Josep Martí 

 

Volem plantejar com a tema de debat la problemàtica que afecta al conjunt de propietaris de 

l’Eixample Nord i que es concreta, entre d’altres, en els següents aspectes: 

 

-  Una situació d’indefinició  per un sector molt gran, de més de 100 hectàrees, fruit de la seva 

qualificació com a “urbanitzable” en el Pla General, resultat de la inacció de l’Ajuntament i la manca 

de concreció a data d’avui del procés d’urbanització.  Això té com a resultat una situació, insostenible 

des del punt de vista jurídic, que fa que es parli de terrenys “urbanitzables” (sic) en un període de 20, 

30 o 50 anys amb les conseqüències que ara veurem. 

 

- Valors cadastrals absolutament fora de mercat, fruit de la valoració que pren com a valors de 

referència els del moment més àlgid de la “bombolla immobiliària”, al 2006 i que s’apliquen igual a 

terrenys que potser seran urbanitzats en un període més curt (si es pot considerar així al període 

d’aproximadament 5 anys en què es vol urbanitzar l’anomenat “subsector 1” de l’Eixample Nord), o a 

un període molt més llarg de 20 a 50 anys en els altres subsectors.    

 

Com a resultat d’aquests valors cadastrals, una conseqüència directa des del punt de vista tributari (i 

que ja estan patint els propietaris del sector) com la és l’obligatorietat de presentar declaracions de 

patrimoni (pel valor desorbitat que es dóna als terrenys del sector) o d’altra banda en el cas de les 

plusvàlues municipals o impostes relacionats davant l’oficina liquidadora en cas de transmissió de la 

titularitat. 

 

D’altra banda, la tributació d’un Impost de Béns Immobles IBI correlacionat amb aquests valors 

cadastrals desorbitats i insostenibles si considerem aquesta projecció en el temps de la possibilitat 

d’urbanització dels terrenys. 

 

En resum, insistim, una situació insostenible des del punt de vista tributari per a tots els propietaris 

del sector. 

PROPOSTA 3. Estudi de les afectacions a l’Eixample Nord 

Josep Lluís Roca 
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-  La manca de flexibilitat per part de l’Ajuntament en l’aplicació de les bonificacions a l’IBI previstes a 

les Ordenances per als propietaris de terrenys que els destinin a activitats agrícoles, que fa que 

aquestes bonificacions s’apliquin només a aquells propietaris que les explotin directament, i no a 

aquelles que les tinguin llogades a tercers amb la mateixa finalitat.  Com a resultat, terrenys que han 

de pagar uns IBIS desorbitats i que no poden gaudir d’una bonificació que, com a mínim, faria més 

“digerible” la problemàtica que els afecta. 

 

- la qualificació dels terrenys de l’Eixample Nord com a “urbanitzables” impossibilita que es puguin 

atorgar llicències per activitats en el sector que puguin tenir relació amb la indústria, ni tan sols “en 

precari”...  Es dóna el cas de naus industrials ubicades a l’Eixample Nord, en el que es pretén incloure 

en el “subsector 2” (a urbanitzar en un període de 20 anys (sic) a què es nega la llicència perquè es 

considera que l’activitat pot tenir relació amb la indústria per la seva qualificació urbanística com a 

“urbanitzable”... 

 

Què es considera que han de fer els propietaris d’aquestes naus?  Guardar-les durant aquests 20 

anys (si no en són més)?  Cal estudiar la possibilitat de buscar un règim “transitori” per a tots els 

terrenys ubicats al sector, especialment en totes aquelles zones a urbanitzar a més llarg  termini, o 

bé estendre la possibilitat de concedir llicències “en precari” que contemplin l’activitat i la permetin 

mentre no s’acabi concretant la urbanització del sector. 

 

Si bé l’argument de l’Ajuntament és que la normativa urbanística “no contempla les llicències 

industrials en terrenys urbanitzables” tampoc s’entén que s’apliqui la consideració d’urbanitzables a 

terrenys ubicats en sectors que ho seran, en el millor cas, d’aquí a 20 ó 30 anys... 

 

Aquesta és una problemàtica que no tan sols es concreta en l’actualitat sinó que es projecta en el 

futur per la manca de flexibilitat en l’aplicació de la normativa per part de l’Ajuntament i, d’altra 

banda, per la no concreció de mesures imaginatives que permetin donar solució a la problemàtica, 

també per als propers anys. 

 

Volem en aquest escrit posar de manifest les problemàtiques que afecten al sector i demanar a 

l’Ajuntament que estudiï les mesures que podrien donar solució a les problemàtiques esmentades. 

 

 



 Assemblea Municipal Oberta de Vilanova i la Geltrú 

Dissabte 10 de Maig de 2014   
18 hores a Neàpolis  

 
 

7 

 

 

 

Presentació de la proposta a càrrec del Sr . Josep Vivanco 

Actualment s’està parlant de l’actualització del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) aprovat 

l’any 2001. Aquest pla senyala entre d’altres moltes coses les zones específiques d’equipaments i vies 

de trànsit i comunicació. 

 

Els diferents governs de la ciutat (en majoria o minoria) en els seus “Plans de Mandat” o “PAM” han 

enumerat el tema sense fer cap actuació i tampoc s’ha consensuat res al respecte que contempli els 

equipaments necessaris i prioritaris tant de ciutat com de capital de comarca que es resisteixen al 

temps i les legislatures.  

 

Aquesta proposta pretén, en moments com els actuals d’una certa atonia que convida a la reflexió, 

revitalitzar l’esperit creatiu i al propi temps actualitzar els potencials existents amb referència als 

equipaments e infraestructures actuals, establir un pla d’equipaments tenint en consideració la 

prioritat de les necessitats de futur a curt, mig i llarg termini i aconseguir el màxim consens ciutadà 

per no caure en precipitacions i equivocacions. 

 

També fer el mateix exercici en referència a les infraestructures actualitzant el POUM per resoldre de 

forma més àgil aspectes com la mobilitat urbana e interurbana. 

 

Totes aquestes consideracions tenen que prevaldre com a posició en front les administracions, que 

Vilanova i la Geltrú es la capital de la comarca, amb la força de la unió i de la raó. També fer que la 

política local consensuï i es comprometi, encara que sigui per varies legislatures, a fer un pacte de 

ciutat per portar a terme les propostes. 

 

L’ objectiu és cercar el diàleg, fer molta pedagogia, explicar la importància de cada actuació i lluitar 

per un futur millor amb absoluta constància per implicar al màxim la ciutadania.    

 

 

PROPOSTA 4.  Redactar un Pla d’equipaments i infraestructures per a la ciutat consensuat 

amb la ciutadania 

AV Molí de Vent 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Luís Luengo  

 

La playa del Far está protegida por Fomento, que no permite ninguna edificación ni otras 

actuaciones, incluido un parking bien organizado, que menoscaben la naturalidad de esa zona. La AV 

de Mar y casi todos los ciudadanos, aplaudimos la decisión de Fomento. En realidad, quisiéramos que 

toda la zona sea un palmeral, o cosa parecida, de acceso a la playa a pie, por caminos establecidos y 

el resto protegido.  

 

El ayuntamiento desea ofrecer todas las facilidades para aparcar a los usuarios de esa playa. Con los 

años el número de usuarios ha crecido y el parking ha ocupado todo el espacio disponible, hasta 

convertirse en una vergüenza y una molestia para todos. Como consecuencia toda la zona, 

supuestamente virgen y en estado natural, ha quedado devastada. Y ya son demasiados años 

permitiendo un caótico parking provisional que se asemeje a un basurero y que condiciona 

negativamente toda la zona, tanto urbanística como económicamente.  

 

La excusa manejada hasta hoy, para no acometer la desaparición del parking y así poder arreglarlo 

todo, es no haber encontrado alternativa de aparcamiento en las cercanías y así llevamos muchos 

años. En otras playas también tienen idénticos problemas pero los han resulto, mejor o peor, sin 

comprometer gravemente el lugar, como ha sucedido aquí 

 

Se impondría tomar las acciones necesarias para volver al origen de las cosas, hacer desaparecer eses 

parking y ordenar, normalizar y dignificar todo ese espacio de acceso a la playa.  

 

Hoy, como inicio para reordenar la playa del Far, se pide al Pleno del ayuntamiento se aborde la 

reducción del espacio dedicado a los coches en 10 metros.   

 

 

PROPOSTA 5: Situar la corda de la duna de la Platja del Far 10 m més  

endavant i reduir la zona d’aparcament  

AV Barri de Mar 
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Presentació de la proposta a càrrec de Maria Lourdes Lopez Illa  

En els darrers anys s’han fet diverses intervencions a la franja marítima i ara és una oportunitat 

d’arreglar aquest tros del passeig del Carme, que no s’hi intervé des que es va fer al temps del meu 

avi, Rosendo Illa Miró.  

 

Des de l’Ajuntament se m’ha informat que aquest tros de passeig s’arreglaria amb tot el passeig 

marítim, però passen els anys i no es realitza cap actuació. Al contrari, cada cop hi ha menys espai 

per exemple pels jocs infantils. Caldria arranjar les voreres i, millorar l’espai públic de la zona i en la 

mesura del possible unificar les terrasses tal i com s’ha fet al passeig del Carme entre la rambla Samà 

i la Rambla Companys.  

 

 

Vots afirmatius :    39           Vots en contra :   4     Vots en blanc :    20 

 

 

Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Torcuato Vargas 

1.- La demanda actual de la societat catalana per tal de prendre decisions directes, que són l’arrel de 

l’autèntica democràcia, fa pensar que, en determinats temes ha arribat el temps de substituir la 

representació o delegació pel vot personal de cadascú dels ciutadans/ciutadanes. 

 

2.- L’experiència històrica ens ensenya que amb les  polítiques de prepotència quan s’ha governat 

amb majories absolutes d’una força política o del pacte tripartit o quan s’ha governat  des de la 

minoria o amb el famós consens, al poble sempre se la deixat al marge i en nom de l’operativitat 

PROPOSTA 6: Reformar el tram del passeig del Carme, entre la Rambla Samà i  

la Rambla de la Pau 

Maria Lourdes Lopez Illa 

PROPOSTA 7. Proposta per engegar mecanismes municipals de decisió ciutadana  

Torcuato Vargas 
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s’han fet acords i plans que difícilment s’haurien aprovat per la ciutadania. Plans grandiloqüents que 

afavorien els poderosos i hipotecaven la ciutat. 

 

3.- Els temes d’urbanisme han estat protagonistes exemplars de com la voluntat popular s’ha 

menyspreat en els projectes i com s’han hagut de plantejar accions, manifestacions, organitzacions 

per defensar el patrimoni, la personalitat, les necessitats o preferències ciutadanes contra 

l’especulació i els grans negocis. Estem parlant del POUM, del plans de Pirelli-Mar del 1988, de Cap 

de Creu, de la Platja Llarga, i també del Pla especial del Port, de l’Eixample Nord... projectes que 

interessen els poderosos i que sempre volen imposar tractant amb els representants de la ciutat, tot 

apel·lant la seva responsabilitat d’engrandir-la, les seves possibilitats de figurar per sortir reelegits..., 

en comptes de considerar sotmetre el tema a la ciutadania... 

 

4.- També les decisions de gestió per part dels governs municipals que han emprès obres faraòniques 

sense pressupost o han desviat els diners d’unes actuacions cap a d’altres i han endeutat la ciutat de 

manera imprudent, fa que la ciutadania també hagi de dir la seva d’ara en endavant per tal que no 

torni a passar. Estem parlant de l’Auditori, el parc esportiu, Neàpolis, els carrers renovats, la 

privatització dels serveis municipals, etc... 

 

5.- La normativa vigent del Reglament de participació ciutadana, preveu les figures del referèndum i 

de la consulta ciutadana, però no s’han desenvolupat ni practicat encara i hom veu difícil la seva 

implantació a nivell municipal. Per això mateix es proposa engegar mecanismes municipals de 

“decisió ciutadana”. 

 

6.- La decisió ciutadana es basarà en sotmetre a votació de la ciutadania, com a pas previ a 

l’aprovació, determinats temes municipals on hi hagi controvèrsia d’opinions. 

 

7.- Per engegar el mecanisme de la decisió ciutadana sobre un tema concret, caldrà que ho demani 

un nombre significatiu de persones (per exemple,  recollir un mínim de 3.000 signatures de 

ciutadans/ciutadanes majors de 16 anys), que ho proposi el/la Defensor/a de la Ciutadania, que ho 

plantegi un nombre reduït de regidors/regidores (per exemple, de 3 a 5, per tal de forçar acords 

polítics que evitin la imposició majoritària de projectes impopulars), o que ho decideixi el govern 

municipal. 
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8.- Per tot això es proposa a l’AMO l’aprovació de la proposta que estableix el mecanisme de la 

decisió ciutadana per tal que quan ho sol·liciti la ciutadania, ho proposi el/la Defensor de la 

Ciutadania, ho plantegin uns quants regidors o ho decideixi el govern municipal, es sotmeti a la 

votació de la ciutadania aquells temes de competència municipal sobre els que calgui decidir. 
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Presentació de la proposta a càrrec del Sr. Luís Camiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 8.  Analitzar tots els passos de vianants de la ciutat i prioritzar els que 

necessiten actuacions  

Luís Camiña 

  

VISUALIZAR PASOS DE CEBRA CIEGOS
(MODIFICACIÓN PROPUESTA)

• 1.- ANALIZAR TODOS LOS PASOS DE CEBRA

• 2.- LISTAR LOS QUE NECESITAN ACTUACIÓN, O SER ELIMINADOS.

• 3.- PRIORIZAR LAS ACTUACIONES, (2 lados, poca luz, mucho uso, etc.).

• 4.- DETERMINAR TAMAÑO DE LAS ZONAS A MARCAR. (Mínimo 1 coche)

• 5.- MARCAR ZONAS DE “NO APARCAR”. (A determinar el tipo de marcación) 

LUIS CAMIÑA CAMIÑA


