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Desenvolupament de la sessió 
 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Gràcies es a tots per acompanyar-nos avui en aquest 
acte. Per mi és un gran orgull poder presidir aquesta primera audiència pública que es 
celebra a la nostra ciutat.  
Són èpoques, són temps en que estan havent-hi molts canvis. Tot allò... tot un model 
que consideràvem sòlid i que duraria durant molt de temps s’estan desmuntant. Es 
parla molt de crisi econòmica, però no pensem, no parlem prou, d’altres coses que 
estan passant. Tenim també una greu crisi democràtica i social, i això, el que veiem, 
és que hi ha una gran desafecció envers a tot el que es la política. Per tant, el que ara 
cal és reinventar la política, introduir canvis en el món polític per tal de que els 
ciutadans hi tornin a confiar, i jo estic convençuda que això passa per un augment de 
la participació i la transparència. Per aquest motiu crec que és tan important i tan 
interessant que avui es pugui celebrar  a la nostra ciutat un acte com el que ara 
començarem d’aquí a un moment. Un acte que celebrem com a resultat d’una moció 
que va presentar la Candidatura d’Unitat Popular al Ple de l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú  però que jo crec que serà un acte de gran èxit, molt interessant, i que serà una 
dinàmica que haurem d’anar introduint en el món polític per, d’aquesta manera, anar 
augmentant aquesta percepció que ara tenim la majoria de ciutadans i ciutadanes de 
que la política és llunyana, que no va amb nosaltres, això s’ha d’arreglar, i per tant jo 
crec que és un tema a treballar ens els propers anys per tal de que hi torni a haver 
aquesta confiança que ara  falta . Per tant, jo res més. Només us volia donar la 
benvinguda, i anem per allò que avui ens interessa i que és parlar de les finances 
municipals. Per tant jo el primer que faré ara serà passar la paraula a la persona que 
ha accedit a moderar aquest acte, l’Albert Tubau, crec que no necessita gaires 
presentacions, és enginyer, historiador, una persona molt coneguda a la ciutat i li 
agraeixo molt sincerament que hagi accedit a col·laborar per conduir aquest acte. Li 
passo la paraula. Moltes gràcies a tots. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Bé, moltes gràcies. Senyora alcaldessa, senyors regidors, 
amics, amigues, ciutadans, ciutadanes. A veure, avui ens trobem davant d’una, com 
deia l’alcaldessa , d’un acte de plenitud democràtica, per tant, a veure, la meva funció 
serà estrictament la d’intentar moderar. Això vol dir que estem, vostès tenen l’agenda, 
tenen l’ordre del dia, és una agenda atapeïda, és una sessió llarga, per tant el que si 
que els diré és que té una estructura, és un guió molt clar, molt concret, molt precís en 
quant a l’estructura  i en quant al temps. Per tant en aquest sentit, i repetint allò que he 
dit que es tracta d’un acte de plenitud  democràtica, demanaré, demano ja, la seva 
col·laboració  i també la seva comprensió, perquè en un moment donat, intentaré no 
posar-me desagradable, però si que no els puc garantir que no em torni antipàtic. Per 
tant en aquest aspecte, si volem  complir amb l’ordre del dia, doncs, repeteixo, 
exigirem, necessitarem de la seva col·laboració i en aquest aspecte intentaré ser 
inflexible en la mesura que es pugui. Jo els hi faré cinc cèntims ràpidament una mica 
de les quatre parts, o de les tres, quatre parts en que podem estructurar l’acte. 
Després, a mida que anem avançant i a mida que anem entrant en cada un d’aquests 
apartats, doncs ja serem més explícits, o intentaré ser més específic en els detalls de 
quines són les pautes de comportament i les pautes a seguir, però en qualsevol cas ja 
els avanço, com vostès hauran vist ja en els papers que tenen, que hi haurà una 
primera intervenció que seran les presentacions de les ponències tant per part del 
govern actual com del govern anterior, seran, per tant, dues ponències de 20 minuts 
cadascuna. En aquest sentit, hi haurà una segona part on hi haurà les intervencions 
dels representants dels grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i del Partit 
Popular. En un tercer apartat, i diguem-ne que és el que dóna,  jo crec, naturalesa i 
identitat a la audiència que avui celebrem, hi hauria les intervencions dels assistents, 
per tant hi hauria el torn obert de preguntes. En la mesura que després quan arribem, 
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repeteixo, detallarem una mica quines són les pautes. Tenen vostès uns targetons 
verds que els ha de permetre indicar el seu nom, cognoms i a qui anirà adreçada 
cadascuna de les preguntes. Les preguntes, ja en parlarem repeteixo després, però 
han de ser molt clares, i s‘ha de saber a qui van dirigides. I finalment, en un darrer 
apartat de l’acte, hi hauria la intervenció de tots els diferents representants dels grups 
municipals i amb això clouríem l’acte. Per tant, jo no em vull allargar més, repeteixo 
que anirem donant pautes de comportament a mida que anem avançant, i el que sí 
que els reitero una vegada més, els demano aquesta col·laboració i també recordar-lis 
que en el moment d’acabar l’acte recordin tots connectar els seus telèfons moblis i 
altres aparells semblants. Per tant, sense més premura, passem a fer la que és la 
ponència presentada pel govern actual, el del període 2011-2015, presentaran la 
ponència durant 20 minuts. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Moltes gràcies senyor Tubau, moltes gràcies 
alcaldessa. Bon dia a tothom. Intentaré ser, dintre del que cap, lo més planer possible. 
Sé que el tema és molt complexa. Quan parlem de temes econòmics moltes vegades 
no sabem realment si lo que estem parlant es pot considerar des d’un punt de vista o 
des d’un altre punt de vista i en tot cas he pensant que, en tot cas, seria més adient 
presentar una power point, ser més gràfics, per, en tot cas, tindre uns coneixements, 
en tot cas gràfics de lo que ha sigut la situació.  
En tot cas, plantejarem de que ens hem trobat en dues situacions, plantejarem dues 
situacions. La primera, la situació que ens vam trobar en una part corresponent, 
referent, a la tresoreria de l’ajuntament, una altra fa referència a la situació 
d’endeutament, a l’informe d’intervenció i en tot cas a l’informe fet i circularitzat per  
BDO, els auditors que van, en tot cas, circularitzar la situació de l’informe d’intervenció. 
I una segona part, veuríem lo que seria la situació actual i les mesures d’ajust financer 
que estan plantejant el govern per justament, diguem en certa mida, arreglar quina 
situació que és la que es van trobar. Sempre s’ha intentat focalitzar que el problema, a 
la roda de premsa, era el tema d’endeutament. Jo crec que no es va focalitzar 
realment on realment estava la problemàtica de l’ajuntament, que si veiem en el 
següent quadre es veurà ràpidament. La problemàtica principal no va ser el tema de 
l’endeutament. La principal problemàtica, com vostès poden veure, és que en el mes 
de setembre, amb els pagaments que s’havien de fer, aquest és el quadre de 
tresoreria que en tot cas ens trobem quan el govern entra al mes de juny, ens trobem 
un quadre financer de caixa  amb uns imports, en termes de pagaments que esdevé, a 
partir del mes de setembre, com vostès poden veure, en menys 6 milions d’euros 
aproximadament, en pagaments en el mes de setembre. Això, naturalment, lo que 
planteja és que estem en una situació de col·lapse financer i esdevé fins a finals de 
desembre, una situació totalment negativa i irrecuperable, i per tant nosaltres en 
aquesta situació plantegem les mides que es van provocar tants escàndols en aquell 
moment. La situació no és l’endeutament sinó exactament aquesta situació de 
tresoreria negativa que és la que planteja que fem totes les situacions que s’han 
plantejat fins al moment. Naturalment, la situació que es preveia era molt complexa, 
estem parlant que a 31 del 12 estaríem en, pràcticament, en menys 13 milions d’euros 
de tresoreria, i per tant es tenien que fer situacions urgents per realment no trobar-nos 
en aquesta situació. La previsió de setembre a desembre és que hi ha una  
impossibilitat de complir compromisos de pagament previstos, o sigui, estem, en cas 
de que haguéssim tingut que plantejar aquests pagaments, estàvem creant uns greus 
problemes amb proveïdors, amb tot el personal amb termes de nòmines, i tot lo que 
són contractes, és a dir, serveis com haguessin pogut ser la neteja, la brossa...  ens 
haguessin estat paralitzats perquè no haguéssim tingut capacitat de poder–los pagar a 
partir del mes de setembre . Això ens planteja que estem en una situació de col·lapse 
financer que esdevé des del 31 d’agost que és quan es plantegen els pagaments a la 
PIVSAM, i per tant entenem que estem en una situació  de suspensió de pagaments 
municipal. Sempre s’ha dit que el problema  de la  PIVSAM era que realment s’estava 
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plantejant el tema de la suspensió de pagaments. En realitat, el que tenia problemes 
de pagament era l’ajuntament i no exactament la PIVSAM.  
El saldo de tresoreria, com hem comentat abans, és substancialment negatiu i no té 
cap mena de possibilitat, en termes d’ingressos, de poder plantejar-se i remuntar 
durant tot l’exercici 2011. I en tot cas, com hem comentat anteriorment, la previsió en 
el tancament de l’any és un dèficit de caixa de 12,9 milions. Això ens comporta que, 
naturalment, la situació en aquestes incapacitats de poder entrar aquests imports, es 
tenien que fer mesures complicades per poder-nos ensortir i poder intentar reconduir la 
situació perquè naturalment poguéssim pagar proveïdors, nòmines i contractes.  
El següent que voldria dir és com s’ha produït aquesta situació de tresoreria? En tot 
cas, vull fer quatre cèntims de la situació. Per mi hi ha una falta de previsió a la que 
seria la tresoreria, la part dels ingressos. L’anterior govern aprovisiona ingressos de 
vendes de terrenys públics industrials per imports de 6 milions d’euros, en  una 
situació  de crisi immobiliària que vostès sabem que estem passant en aquest 
moment, i en data d’avui només s’han efectuat 950.000 €, per tant no han entrat la 
resta dels diners i això ens trobem que realment tenim una previsió incorrecta de 
pagaments a tresoreria en lo referent, tant al tema de l’institut de Baix a Mar, que era 
l’empresa TAU ICESA de 4 milions 359 i les obres dels eixos del Nucli Antic, que en tot 
cas es tenen que pagar en el mes de setembre, per 3 milions 634. L’import total 
d’aquestes empreses certificadores que és venien a pagar a través de la PIVSAM, 
eren aproximadament de 8 milions d’euros. A més a més, per temes bancaris, els 
bancs estan en retrocés des del punt de vista de finançament  a curt termini, ens 
estàvem plantejant el tornar pòlisses de crèdit amb Ibercaja i BBVA amb import de 2 
milions d’euros en lo qual ens estava ofegant més encara la tresoreria a curt termini.  
Respecte, i ara en tot cas començaré a comentar lo que fa la referència a l’informe 
d’intervenció en el tema d’endeutament. L’endeutament que nosaltres vam informar 
era de 112.478.391 €. He volgut ser gràfic, diguem en certa mida que això és un tema 
que és públic, quina ha sigut l’evolució els últims 10 anys de l’endeutament municipal. 
En aquí es pot veure que pràcticament des de l’any.... en aquesta última dècada , s’ha 
pogut... es veu en el gràfic, i en tot cas en les xifres, que hem passat de 20,5 milions 
d’euros d’endeutament a 49,5 d’endeutament referent en termes bancaris. Per tant, 
pràcticament en un dècada hem duplicat l’endeutament municipal. El problema de la 
situació de col·lapse financer es planteja des d’un punt de vista totalment tècnic i és lo 
que en tot cas diem tècnicament els economistes, la qualitat de la deute. Ens trobem 
en una situació en que el percentatge de la deute a curt termini supera en tot cas 
àmpliament a la deute a llarg termini. Els percentatges són d’un 53,83 respecte a un 
46,11. Això lo que ens planteja és justament la situació que hem tingut, que ha anat 
directament tirant excessivament de l’endeutament, del pagament a curt termini, ens 
ha plantejat  una situació de col·lapse financer  que esdevenia, a partir de l’agost del 
2011, en els 6 milions d’euros de tresoreria. 
En tot cas, continuarem explicant lo que va ser en tot cas l’informe d’intervenció, que 
com vostès saben va ser circularitzat per una companyia externa d’auditors que, en tot 
cas, van confirmar aquestes xifres, i voldria en tot cas dir, que en termes generals, 
partiríem de les xifres més importants: despeses no pressupostades o insuficient 
partida pressupostaria de 12 milions 928, deute bancari, avals bancaris, que és lo que 
hem vist abans en el tema del gràfic, deutes amb proveïdors per un import de 24 
milions 717 i temes urbanístics, i en tot cas expropiacions, per import de 7 milions 994. 
A més a més, en el mes d’agost, l’Estat ens notifica que hauríem de tornar part del PIE 
ja que el càlcul que es va realitzar a priori va ser incorrecte i per tant li devem 3 milions 
400.  
Per tant, resumint, tenim 13 milions de despeses no pressupostades, 63,4 milions en 
endeutament bancari i avals bancaris i 24,7 milions de deute amb proveïdors. 
Dels quasi 13 milions de despesa no pressupostada o amb insuficient partida 
pressupostària hauria de focalitzar el tema en dos premisses: una, la primera estem 
fent equipaments sense partida pressupostària, com es poden veure en imports de la 
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PIVSAM de 3 milions 215, ho poden veure al costat, corresponen a l’Auditori. També 
tenim, respecte al tema de la PIVSAM, i això correspon a les deutes que hem parlat fa 
un moment de l’empresa ERIAN que vencien en el mes de setembre, el 15 de 
setembre, 800.000 € encara no estaven pressupostats, per tant inclús aquest tema no 
s’hagués pogut pagar perquè, des del punt de vista pressupostari, no tenia partida 
pressupostària. Comentar, per exemple, casos estranys... COPISA. COPISA és els 
complements de la ronda Ibèrica i això és una deuta que correspon a l’any 2008. I a lo 
referent, que en tot cas crida molt l’atenció, és que qüestions que siguin fixes com és 
el tema de Valoriza, que són els contractes de neteja, temes com CESPA que són 
contractes de jardineria o com són el tema de la Mancomunitat que són pressupostos 
fixes, no tenim partida suficient en el pressupost sense poder entendre per què existeix 
justament aquesta situació donada.  
A més a més, tenim temes jurídics pendents de pagaments i/o expropiacions que en 
tot cas es relacionen aquí. Vull, en tot cas, plantejar un tema referent, sé que es va 
comentar sobre el tema de la devolució de les quotes de Masia en Barreres si això era 
endeutament o no era endeutament, en tot cas l’informe, tant els auditors, justifiquen 
que això és endeutament en el moment de fer l’informe i segueixo dient que si 
l’administració, en aquest cas la Generalitat, diu que aquesta urbanització va ser 
incorrectament processada, nos la va tirar cap endarrere, naturalment va dir que es 
tornessin aquestes quotes urbanístiques. Una altra qüestió és que més endavant es 
plantegi urbanitzar-la d’una altra manera, plantejar un altre procediment i tornar a girar 
les quotes que corresponguin, però en el moment donat de l’informe, i segons un criteri 
de la pròpia administració que és la Generalitat, aquestes quotes urbanístiques li diu la 
Generalitat que les ha de tornar als propietaris, se’ls ha d’informar. Els propietaris, en 
tot cas, tenen per registre, varis propietaris, demanades aquestes quotes que es tornin 
i en aquest moment no s’ha fet el procediment.  
A més a més tenim 350.000 € de compromisos de regularització salarial de personal 
municipal que en tot cas estaven previstes per acords socials. 
Dels 63,4 milions d’endeutament bancari, corresponen a préstecs contractats a llarg 
termini, a avals a mancomunitats  i a VNG Aparcaments i vull en tot cas puntualitzar, 
perquè és un tema que també ha sortit als diaris i a la premsa, que realment els avals 
no són endeutament. A veure, els avals no són endeutament des del punt de vista de 
comptabilitat privada, a lo que és comptabilitat pública es considera endeutament 
d’acord amb la Llei de finançament local. Estem plantejant riscos davant de tercers i 
per tant des del punt de vista del Banc d’Espanya això es considera endeutament. La 
xifra aquesta famosa del 75 i el 88% de l’endeutament, aquestes xifres es consideren 
endeutament.  
Tenim també per una altra part operacions a curt termini, que són crèdits de tresoreria, 
i el que hem comentat abans, una altra devolució pendent de la participació en 
impostos de l’Estat, en aquest cas de l’exercici 2008. El que és referent al tema de 
l’endeutament bancari s’hi poden veure en el tema positiu a la part esquerra, els estic 
donant el que fa referència al que és la deute legal. Ho hem parlat moltes vegades, no 
és que l’ajuntament el que deu és aquest import. Aquest import és lo que naturalment 
surt en el Banc d’Espanya com import a llarg plaç, a llarg termini, que té en tot cas 
d’endeutament l’administració. Això no vol dir de que sigui l’import real d’endeutament. 
Nosaltres, una persona normal, pot tindre una hipoteca, pot tindre una Visa, pot tindre 
deutes amb el panader, pot tindre deutes en un altre lloc... no significa que perquè 
només surt en el tema del Banc d’Espanya el préstec, no significa que la resta no sigui 
endeutament. Tot és endeutament. D’acord?  
Els crèdits de tresoreria corresponen a pòlisses de crèdit, i l’altre import correspon a la 
deute del PIE del 2008 en l’import que en tot cas estem retornant a l’Estat respecte 
aquest exercici.  
El següent tema, i en el tema referent al tema dels proveïdors. El greu, entenem des 
del nostre punt de vista que s’està plantejant en els proveïdors amb la institució. Hem 
de donar-nos compte que pràcticament els proveïdors, molts d’ells corresponen a 
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Vilanova i a l’entorn de Vilanova. Estem dient de que estem pagant dintre del que seria 
el plaç de morositat, o sigui, el plaç de morositat que serien aquests 54 dies, serien 
aquest 17,08 que no paguem, no vol dir que en tot cas estem pagant. En aquest 
moment l’ajuntament està pagant a 9 mesos i tenim factures pendents de pagar a  9 
mesos per import de 18 milions d’euros que seria el 75% del total de l’endeutament 
amb proveïdors. Tot i així, tenim encara un 7,90 que corresponen a factures pendents 
de pagar per sobre dels 9 mesos, amb un import de 1.953.920 €.  
Com hem dit abans, aquesta era la situació donada d’acord amb l’informe d’intervenció 
i circularitzat per BDO.  
I aquest és el quadre de tresoreria, la previsió de tresoreria a 31 del 12 que tenim en 
aquest moment per part del nostre govern i la previsió en el tema del tancament. Com 
esdevé hem pogut plantejar de que el signe sigui positiu i en tot cas, ara més 
endavant, explicarem com hem aconseguit aquesta situació. Comentant lo que he dit 
abans esdevé un saldo positiu a 31 del 12 de 156.500 € i això lo hem plantejat amb 
mesures greus. Està ben clar que sempre  s’havia comentat que la situació és doanva 
per un tema d’endeutament i el tema no és... sempre s’ha focalitzat sobre el tema de la 
deuta, la deuta no és un problema si està ben finançada, el problema és que la deute 
sigui excessivament, amb qualitat excessivament, a curt termini. S’ha plantejat 
negociacions i convenis que estan pendents d’aprovació amb els creditors de la 
PIVSAM que el que ens farà és la deute d’aquests 8 milions d’euros i altres que 
haurien de vindre poder-los endarrerir en el temps amb acords signats i convenis 
signats. Planificarem un pla financer de xoc en dos anys per traspassar deute de curt 
termini a llarg termini i farem un pla d’estalvi, de reducció pressupostària els exercicis 
2012, 2013 per poder eixugar, en tot cas, la situació crítica que tenim en aquest 
moment. 
Objectiu: reconduir la situació de tresoreria a curt termini i naturalment tendir a un ajust 
pressupostari els dos pròxims exercicis. En aquest moment, voldria explicar quines 
eren les situacions donades abans del juny de 21011 i les situacions que es planteja el 
govern a partir del juny del 2011. Vull ser gràfic. Teníem una situació donada anterior 
de 13 regidors i 4 càrrecs de confiança, en aquest moment tenim 9 regidors i 0 càrrecs 
de confiança, a un estalvi econòmic de 400.000 € any. L’anterior govern tenia lloguers 
de locals en arrendament de temes municipals per import de 290.000€, segons hem 
informat, i estem fent en procés, i aquests lloguers de locals a finals de mandat seran 
0. S’estan procedint a traspassar locals municipals tot el tema el refarem a 
dependències municipals.  
Opacitat financera: manca de confiança bancària. Se’ns va, en tot cas, criticar que 
donar xifres era molt negatiu i s’està perjudicant la imatge de l’ajuntament . Estem 
entenent de que això és tot el contrari. El banc, quan t’ha de deixar calers, ha de 
sapiguer quina és la situació en que es troba, perquè realment hi hagi una confiança. 
El problema que ens vam trobar és que no hi havia confiança en la institució i 
nosaltres, una de les mesures que vam plantejar, és recuperar aquesta confiança 
donant justament aquesta transparència, que s’ha fet no solament a nivell bancari, sinó 
a nivell de sindicats i a nivell de tota la resta de partits polítics.  
Per altra part, creiem que hi ha hagut una formulació errònia o irreal del pressupost, i 
nosaltres plantegem una formulació racional del pressupost d’acord a la realitat 
econòmica. I per altra part, pensem que hi ha hagut disfuncions transversals i poca 
interrelació entre les diferents regidories i les societats municipals, i nosaltres 
plantejarem la racionalització de la despesa i el ús de les economies d’escala. 
Les mesures efectuades? La sol·licitud prèvia de concurs de creditors de PIVSAM, no 
es planteja com una situació traumàtica, sinó exclusivament com un mitjà financer per 
arribar a convenis assumibles a les companyies certificadores i bancs; el tema del 
crèdit ICO que ens ha pogut plantejar el poder sobreviure fins al 31 del 12; i reconduir 
les regidories localitzades, com hem dit, en règim d’arrendament en oficines 
dependents del propi de l’ajuntament per import de 290.000€.  
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Aquesta reestructuració ja hem dit que seria un pla de xoc financer a 2 anys i que en 
tot cas ens haurem d’apretar el cintu d’una manera bastant forta. Per tant, unes altres 
qüestions que ens plantegem és reestructurar les entitats municipals, i en tot cas 
l’ajuntament, en un holding municipal que seria més o menys un quadre semblant al 
d’aquí. Pensem que això ens farà tindre una estructura similar a Reus o a Barcelona, a 
una centralització de les funcions financeres de tresoreria, a l’aprofitament de les 
economies d’escala i la reducció de costos. A més a més un major control de la 
eficiència i la despesa d’aquests ens. Una reducció dels pressupostos en els exercicis 
del 2012 i 2013, reiterant-me en el comentari, i manteniment o reducció de la despesa 
de capítol I del pressupost del personal municipal.  
Per últim, i en tot cas com a reflexió, només comentar una única qüestió. 
L’endeutament d’avui són impostos del demà. Significa que, en tot cas, per viure bé la 
nostra generació estem penalitzant el que els fills o els nostres nets visquin pitjor. En 
tot cas, aquesta és la meva única reflexió .Gràcies . 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies senyor Gargallo pel seu esforç de concreció. 
Només recordar-vos, aquí també, que cap de les intervencions d’avui tenen opció a 
rèplica, i d’altra banda, doncs, en cas de no ajustar-se al temps prescrit per cada una 
de les intervencions, el moderador té una eina expeditiva que és la de retirar la veu a 
través de tallar el micro, cosa que espero que no tinguem que fer, doncs, a la sessió. 
Dit això, passo la paraula a la representació del govern anterior, del període 2007-
2011, perquè faci l’exposició de la seva ponència també de 20 minuts. Gràcies. 
 
Sra. Iolanda Sánchez Alcaraz: Bé, en tot cas, bon dia a tothom, alcaldessa, regidors, 
regidores, ciutadans, ciutadanes. Primer dir-vos que en vista de la transparència i de la 
democràcia que en aquesta audiència pública s’hi vol fer esment, he d’informar-lis i 
manifestar que el grup municipal d’Iniciativa està disconforme en el format i la 
metodologia que el govern ha plantejat amb aquesta audiència pública, donat que 
solsament, doncs, desprès podran posicionar-se exclusivament els grups del Partit 
Popular i de la CUP, després de la intervenció dels posicionaments del govern anterior 
i del govern actual. És evident que Iniciativa per Catalunya-Verds,  conjuntament amb 
Esquerra Republicana, va formar part del govern del passat mandat, i com a tals 
formacions polítiques som corresponsables de l’acció del govern anterior. En aquest 
sentit, com a formació política, hem estat treballant conjuntament per preparar la 
intervenció d’avui, la intervenció de presentació...la valoració de l’estat econòmic dels 
comptes i de les finances municipals, i en aquest sentit, doncs, l’argumentació i 
aquesta intervenció la farà el senyor Joan Ignasi Elena, exalcalde de la nostra ciutat. 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Be. Gràcies  Iolanda, gràcies alcaldessa, gràcies a tots 
regidors, regidores i ciutadans que esteu aquí i que ens esteu seguint a través del 
mitjans, i a l’Albert, el moderador que s’ha brindat a això que no és fàcil.  
Voldria començar agraint la oportunitat  de poder parlar respecte d’aquest  tema, 
perquè en una societat a la qual estem acostumats a que tot són, probablement de 
forma inevitable, flaixos comunicatius, i per tant expressions sempre molt superficials 
respecte de les coses, inevitablement com a conseqüència dels inputs mediàtics, em 
sembla que és positiu que tinguem la oportunitat de fer aquest debat molt més 
asserenat, molt més tranquil i molt més llarg per poder parlar d’això. I això és gràcies a 
la iniciativa d’una... de la Candidatura d'Unitat Popular i en aquest sentit és d’agrair, ho 
he fet, ho vaig fer al Ple i també ho reitero avui.  
Vull començar parlant, intentant, perquè el format no ho permet i comparteixo les 
paraules de la Iolanda, però com que el format no permet el debat, intentaré per tant 
no respondre estrictament a coses que no compateixo, com no pot ser d’una altra 
manera, a la intervenció del Miquel Àngel,  entre altres coses perquè, amb franquesa, 
m’ha sorprès que el problema és de tresoreria i no és d’endeutament. No és 
exactament això el que s’ha traslladat durant tot aquest temps, o en tot cas el principal 
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problema. Però jo volia fer una reflexió més aprofundida, o intentar-ho fer, en relació al 
context social i al context econòmic que s’ha produït als darrers quatre anys, i també 
parlar de finances municipals en genèric i en concret, també de les finances municipals 
de la nostra ciutat. 
I vull començar explicant que efectivament la situació econòmica de , (...i això? Ah! si 
disculpin) l’ajuntament no es fàcil, com no és fàcil la situació econòmica de les 
famílies, com no és fàcil la situació econòmica de les empreses, com no és fàcil la 
situació econòmica de cap de les administracions públiques que estan patint, menys, 
però estan patint també com els ciutadans, la crisi econòmica. I la situació no és fàcil 
per vàries raons, en primer lloc per una situació que ve erada des de fa molts anys en 
que els ajuntaments presten serveis que no són de la seva competència. És a dir, un 
30% dels serveis que presten els ajuntaments no són de la seva competència però 
tenen l’obligació de prestar-los perquè tenen una demanda social perquè aquests 
serveis es prestin . I això ve de molt lluny, i això és responsabilitat compartida de la 
política en general, però és una realitat que pateix Vilanova i que pateixen tots els 
ajuntaments del nostre país. Les escoles bressol, per exemple, no són competència  
dels ajuntaments, però en canvi tenen un cost brutal per les finances municipals 
perquè tenim l’obligació de prestar aquest servei. Com la formació ocupacional, com 
les escoles d’art, com les escoles de música, com una part important de la seguretat 
ciutadana, que els ajuntaments s’han de dotar de més policia local per compensar la 
manca de policia, abans de l’estat, avui dels Mossos, i per cobrir la manca d’efectius 
que venen d’altres administracions. Les polítiques socials, la teleassistència, les 1.500 
persones que tenen, per exemple, teleassistència gratuïta a la nostra ciutat, no són 
una competència municipal. Però l’ajuntament ha de donar resposta, com les beques 
de menjador, com les beques de transport escolar i tantíssimes coses que l’ajuntament 
presten aquests serveis, des de fa 30 anys. I ho fan perquè es senten amb el deure de 
fer-ho, malgrat no tinguin la financiació, el finançament per tirar-ho endavant. Aquest 
és un context i un problema general dels ajuntaments des de fa anys. Després n’hi ha 
de particulars d’aquests darrers anys. D’aquests darrers 3,4 anys i és com a 
conseqüència de la crisi econòmica. L’evolució negativa dels ingressos que ha patit 
l’ajuntament de Vilanova i tots els ajuntaments del nostre país. Mirin, l’ajuntament té un 
pressupost, números rodons, sense inversions, de 60 milions d’euros l’any. Hi ha 
hagut una evolució negativa, per exemple, d’alguns dels impostos, del vinculat a la 
construcció, s’ha passat del 4 milions, “más menos, eh”, 4.200.000 l’any 2006 
exactament, no arriba a mig milió l’any 2010. Quatre milions menys d’ingressos en 
aquest terreny . Hi ha hagut també una evolució negativa dels ingressos que arriben 
del conjunt de l’Estat, perquè els ajuntaments cobren de l’estat, reben ingressos, com 
a conseqüència de la participació a l’IRPF. A la mesura que hi ha hagut ciris i ha baixat 
la recaptació per IRPF a l’Estat, també ha baixat la recaptació i l’assignació  que l’Estat 
ha fet als ajuntaments. Estem parlant de gairebé 14 milions d’euros que ingressaven a 
l’ajuntament l’any 2007 a 11 i mig, i baixant, aquest any 2010. Hi ha hagut també, per 
altra banda, una decisió del govern municipal anterior de no pujar els impostos els 
anys més durs de la crisi, en concret no pujar els impostos els anys 2010 i l’any 2011. 
De congelar-los. I això també ha suposat una no arribada d’ingressos a l’ajuntament. 
De forma que, molt probablement, si no s’hagués produït la crisi, estaríem parlant de 
que l’ajuntament hauria rebut entre 8, 9 milions d’euros més dels que tenia en aquests 
moments. Aquesta reflexió també la faig per contextualitzar en quina situació estem, i 
quina situació estem des de fa anys, és a dir que els problemes financers de 
l’ajuntament no és que hagin arribat ara amb el nou govern, sinó que la situació 
delicada de les finances públiques, de l’ajuntament i el seu conjunt, és quelcom que ve 
des de fa molt de temps, com a conseqüència del que deia primer, però també 
sobretot després com a conseqüència de la davallada dels ingressos que hem tingut.  
Davant d’això, el govern va decidir prendre una sèrie de mesures que des del 
començament, des del setembre del 2008, des del propi pressupost del 2008 que es 
va rebaixar en un milió gairebé i mig d’euros. Com? Amb contenció de la despesa 
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corrent, amb determinades mesures que es van prendre com reducció d’hores extres, 
de no substitució de baixes, de control de noves contractacions, de control de la 
despesa de subministrament i estalvi energètic, de noves pliques, de treure noves 
pliques, com per exemple la de jardineria per reduir el cost en els següents anys de la 
jardineria o la reducció de 300.000 €, o gairebé mig milió d’euros, en els pressupostos 
de cultura o en el els pressupostos d’esports. Contenció per una banda de la despesa 
corrent.  
Per altra banda l’increment de les polítiques socials. Perquè efectivament, com a 
conseqüència de la crisi econòmica va haver-hi un increment exponencial de les 
demandes de polítiques socials, de les persones que malauradament necessitaven  
polítiques socials, ajuts socials, atenció a la dependència , beques menjador, el servei 
d’ocupació, que va créixer exponencialment les seves necessitats. I finalment,... crec 
que he tirat..., i finalment incrementar la inversió pública. Per una part reduir la 
despesa corrent, per una altra augmentar les polítiques socials, i per una altra 
incrementar la inversió pública per generar serveis, per generar activitat econòmica de 
present i de futur, i a més a més de fer-ho buscant complicitats i buscant recursos  fora 
de la nostra pròpia ciutat. Ho dic perquè a la ciutat de Vilanova, els darrers 4 anys, es 
van invertir 90 milions d’euros. 90 milions d’euros que ens ha fet ser també, sí, més 
rics amb cohesió social, amb equipaments, amb  un centre de la ciutat que permet, no 
només més cohesió social i estar al servei de la convivència dels ciutadans, sinó 
també més activitat econòmica, més futur per la nostra ciutat. Però vull destacar una 
dada. D’aquests 90 milions d’euros, 17 han sigut en crèdits demanats per invertir, i per 
pagar en els següents anys, com fem tots els qui comprem immobles per viure i que 
paguem en uns quants anys, i 50, 50 que han arribat d’altres administracions amb 
ambició, amb ganes, buscant, cercant complicitats i presentant projectes. La resta 
d’aquests recursos són recursos que corresponen a les quotes urbanístiques que han 
pagat  els propietaris de Llimonet i de la Masia en Barreres aproximadament, i després 
altres, són altres inversions però menors perquè la quantitat més gran és, la que falta 
aquí, és la que correspon a Masia en Barreres i del Llimonet.  
Jo vull, per tant, jo volia explicar una mica aquest context general de com estàvem, per 
què estàvem així, per què hi ha aquesta situació econòmica, i explicar concretament 
quines són les mesures que s’han pres de contenció de la despesa corrent ja des de fa 
temps, l’aposta per les polítiques socials i d’inversió pública i per què i com han arribat 
aquests recursos.  
Volia explicar també una certa diferenciació respecte del que és l’endeutament 
municipal. Hi ha fonamentalment dos conceptes. Un concepte és el de l’endeutament 
que és l’entorn al 80%, ho deia el Miguel Àngel, i així l’endeutament legal, el que 
correspon a l’ajuntament. Què és aquest endeutament? És aquells crèdits a mig i llarg 
termini, que demana l’ajuntament, com fem la gent individual, per fer determinats 
equipaments o determinades intervencions públiques que duren molts anys i que 
pagues amb molts anys. L’administració de la Generalitat de Catalunya, la legislació 
vigent en relació a l’endeutament dels ajuntaments, estableix que fins al 110% del 
pressupost d’un ajuntament, una administració local es pot endeutar. L’ajuntament de 
Vilanova està entorn del 80%. És per tant assumible, perquè està a la mitjana dels 
ajuntaments del nostre país. Per altra banda hi ha el dèficit. És allò que tu gastes de 
més en un any concret respecte del que ingresses. Que aquí dintre ja hi ha els crèdits 
corresponents a pagar els endeutaments a llarg termini. L’ajuntament de Vilanova, 
com la majoria d’ajuntaments de Catalunya i d’Espanya, va tancar l’any 2008 amb 
dèficit. Perquè va ser justament l’any en que hi va haver la davallada dels ingressos de 
la majoria de les administracions públiques, però el 2009 va tancar sense dèficit, el 
2010 va tancar  sense dèficit. Aquests són els dos conceptes que corresponen a 
l’endeutament d’un ajuntament. I des d’aquest punt de vista, estem en una situació 
difícil, sí, com la majoria de les administracions del nostre país, i de la gent, i de les 
empreses, malauradament, però dintre d’uns àmbits, d’uns espais, d’unes condicions 
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que són difícils però assumibles, insisteixo, com la mitjana d’ajuntaments i municipis 
de Catalunya.  
Què ha fet el govern des del nostre punt de vista, i ho dic sense acritud, perquè en fi, 
penso que s’ha de ser pedagògic i prou. L’ajuntament ha incorporat al deute bancari 
els avals. Els avals que eventualment hauria de pagar l’ajuntament si en aquell que ha 
avalat no pagués. És com si algú avala al seu fill perquè pagui un pis, i entengui que té 
un deute amb aquell pis perquè el seu fill,  sinó el paga, l’hauria de pagar. Això no és 
un endeutament real, del que entenem els ciutadans d’aquí que és un endeutament 
real. I d’això estem parlant de 8 milions d’euros que s’han imputat en aquest concepte  
Respecte a l’endeutament del qual es parla en relació als proveïdors. Es parla del que 
es deu en un moment determinat, es parla del que es deu el dia 30 de juny, però 
voldria fer alguns matisos. En primer lloc, es posa l’endeutament que hi ha fins al dia 
abans. Quan la majoria de contractes, especialment els grans, es paguen a 100, 120 
dies, inclús per acord amb aquelles empreses. I es posa tot el deute que hi ha fins al 
dia abans. Home... és un excés i és unes ganes de posar deute. Perquè amb aquelles 
empreses tu tens pactat pagar-ho a 120 dies. Estem parlant, en alguns casos, estem 
parlant en alguns casos de fins a 2 milions i mig imputats per aquest concepte. Però 
després s’oblida dir, també el govern municipal, quins ingressos té previst el govern , o 
l’ajuntament , en els propers mesos en relació a les finances municipals. Perquè, per 
exemple, l’ajuntament ingressa molts més diners la segona meitat de l’any que la 
primera. Per què? Perquè els IBIs, la brossa etc... van més a la segona, a la segona 
part de l’any. Això s’oblida posar-ho. Insisteixo que aquests 24 milions d’euros són tots 
ingressos que estan en el pressupost municipal. I que corresponen per tant també uns 
ingressos a aquests deutes, aquestes despeses, a uns ingressos que han d’arribar a 
l’ajuntament. Per exemple, s’oblida també dir el govern municipal, quants diners ens 
deu la Generalitat de Catalunya, que és normal, perquè també  té problemes financers 
i els ha tingut en els darrers anys i molts. N’hi ha bastants. En una pregunta que va fer 
el grup socialista al govern es parlava, em sembla, d’entorn a 4 milions d’euros o 5 
milions d’euros que es devien per part del govern de la Generalitat, sense comptar uns 
que ens deu l’Agència Catalana de l’Aigua. Ho dic perquè això també són ingressos 
que han d’arribar i corresponen a despeses que estan incorporades a les finances 
municipals. Després es parla de l’endeutament no pressupostari. I es diu que hi ha 
inversions que no tenen partida. Vull aclarir, en relació a aquest tema, una qüestió. Hi 
ha una sèrie d’equipaments que es van començar l’any 2008, 2009... diria que 2008. 
Els equipaments alguns es paguen, ja ho sap, ja ho he dit abans, 17 milions de crèdits 
que es paguen en crèdits que es demanen per pagar en els següents anys, perquè 
són equipaments que disfrutes molts més anys com a ciutat i que d’una altra manera 
no podries pagar. Són equipaments que s’estan 3 anys per construir, per exemple. I tu 
fas un pla de finançament en el qual el primer any demanes uns recursos per pagar 
l’obra del primer any, uns recursos per pagar l’obra del segon any, i uns recursos per 
pagar l’obra al tercer any. El tercer any, al mes de novembre es va esdevenir una 
normativa nova per part del govern de l’Estat, en el qual els ajuntaments que tenien un 
endeutament per sobre del 75% no podien demanar crèdit. En conseqüència, no es va 
poder demanar aquella tercera part, aquella tercera part que corresponia al pagament, 
en aquest cas, dels carrers i de l’Auditori. Ho dic perquè és la majoria de la quantitat 
aquesta dels ingressos no pressupostaris. I aleshores va correspondre pactar amb les 
empreses que aquest pagament no es faria al 2011 sinó que es faria al 2012, amb la 
possibilitat aleshores de demanar els crèdits corresponents en aquelles obres. I 
finalment ho dels temes urbanístics. Imputar 8 milions d’euros vinculats a temes 
urbanístics, em sembla que és una exageració, és un afany de col·locar endeutament 
de l’ajuntament. Quan un fa una urbanització, el qui paga són els propietaris. Hi va 
haver una sentència que va dir que la distribució de les quotes entre els diferents 
propietaris no era l’adequada, com a  conseqüència de la demanda d’un dels 
particulars. Per tant, correspon a l’ajuntament fer una nova distribució de les quotes, 
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però en aquesta distribució de les quotes,tot el cost global s’imputarà als diferents 
propietaris, i per tant no existeix aquesta quantitat.  
Des del nostre punt de vista, i acabo, el govern crec que ha fet aquesta informació, ha 
donat aquesta informació amb una clara intencionalitat, amb una clara intencionalitat 
política. Que jo no vull entrar en la forma, en el que s’ha fet, perquè efectivament no és 
lo important, però la forma marca molt el contingut. La forma marca molt quina és la 
intencionalitat. I permeti’m dir, no és normal que l’ajuntament de Vilanova demani una 
informació que tingui el dia 8 de juliol i que l’exalcalde i cap de l’oposició se n’enteri 
d’aquesta informació a través de TV3 el dia 31 d’agost. Hi ha una intencionalitat 
política al darrera clara, òbvia, evident... i quina és des del nostre punt de vista? 
Naturalment la de desprestigiar al govern anterior, que és un estil massa generalitzat 
en la política i a més a és transversal, eh, no només d’un partit o d’un altre. I crec que 
estem per construir, no per destruir.  
Jo crec que s’ha generat manca de confiança en l’administració municipal com a 
conseqüència d’aquesta mesura. Crec que també hi ha una prevenció de dir, de 
preveure un excusa en el govern anterior en allò que no farà el govern actual. I 
després també crec que hi ha hagut una voluntat d’enfrontar a l’oposició, és la meva 
percepció política, entre l’oposició que estàvem en el govern anterior i l’oposició que 
no estaven en el govern actual. Des del nostre punt de vista, la forma, que no és lo 
important, que és l’anterior que he explicat que són els números, delata una 
intencionalitat política que jo crec que no és positiva. 
Mirin, i amb això si que acabo. Si l’ajuntament de Vilanova tingués una situació tan 
tràgica, apocalíptica en relació a la mitjana dels ajuntaments de Catalunya, quan la 
vicepresidenta del govern de Catalunya, Molt Honorable Senyora Joana Ortega, 
convoca els 50 ajuntaments més endeutats de Catalunya, hauria convocat a 
l’ajuntament de Vilanova, i no ho hauria fet. Quan l’ajuntament de Vilanova presenta un 
Pla de Mandat en el qual ens informa que farà un conjunt d’equipaments com el 
Passeig Marítim, el cobriment del Torrent, o el pavelló, deu ser que la situació 
econòmica de l’ajuntament  no és tan apocalíptica que permet preveure que farà totes 
aquestes inversions. Per tot això, crec que s’ha tractat amb aquest, amb aquest... amb 
aquesta operació que ha estat  una operació política des del nostre punt de vista, 
contra el govern anterior i per preservar i garantir un millor funcionament del millor 
honor de la confiança política de l’oposició per una banda i dels ciutadans, i en aquest 
sentit nosaltres creiem que no s’ha actuat positivament.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Sí, molt bé. Gràcies senyor Elena per la seva disciplina. 
S’escau ara la intervenció de les representacions dels grups municipals que no han 
estat, que no han format part dels governs, tant del govern actual com del govern 
anterior. Per tant té la paraula en primer lloc la representació del grup de la 
Candidatura d'Unitat Popular, qui té 8 minuts per fer la seva exposició. Gràcies. 
 
Sr. Joaquim Arrufat Ibáñez :  Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a la gent de 
Participació per haver organitzat la logística d’aquest esdeveniment, moltes gràcies a 
la gent que heu assistit,  i moltes gràcies a l’actual govern i a l’anterior govern sobretot 
per venir, a defensar, i a explicar, i a justificar la gestió econòmica del nostre 
ajuntament. Nosaltres no creiem que siguem els protagonistes en tot cas en aquesta 
audiència, són  els dos governs que han explicat la situació financera i sobretot les 
preguntes que es puguin generar des del públic. Només, en tot cas molt breument, 
explicar la cronologia que ens porta a valorar  com a positiu aquest fet de l’audiència, i 
la valoració sobre l’estat de les finances municipals.  
Nosaltres vam... fa quatre anys que tenim un regidor a l’ajuntament, durant 4 anys vam 
trobar a faltar, i crec que igual que els altres dos grups a l’oposició, certa transparència 
econòmica. El fet de tenir una majoria absoluta, segurament,  donava prou confiança 
al govern a l’estabilitat de les seves decisions per no explicar, detallar, fer comprendre 
a l’oposició i per tant, en conseqüència a la ciutadania en global quines eren les 
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situacions reals financeres, els problemes i com s’estaven afrontant des de 
l’ajuntament. Evidentment que se’ns lliurava una documentació oficial però una 
informació oficial que amagava o en to cas,  no deixava veure blanc sobre negre la 
informació que ara si tenim sobre la taula i que ens permet, mitjançant aquesta 
dissecció que fa l’informe d’intervenció i els auditors BDO, doncs ens fan aquesta 
dissecció de l’ajuntament, aquesta foto instantània que ens permet saber com 
estarem, com estem ara, com estarem l’any que ve, però també com estem per als 
propers anys.  
Les eleccions generen un canvi de govern i provoquen un govern amb minoria que 
nosaltres, si per alguna cosa valorem positivament, és segurament perquè una situació 
de govern en minoria obligarà, preveiem, o confiem o en tot cas pensem, obligarà a 
una major transparència en tots els temes que s’abordin, no només en la definició de 
quina és la situació econòmica actual, sinó també en què és basen, o sigui, quins 
projectes es fan des de l’ajuntament, en què es gasten els diners de forma detallada, 
cosa que abans .... doncs ja he dit, segurament per aquesta manca de necessitat de 
comptar amb l’oposició per aprovar moltes coses, doncs no era moneda de canvi 
corrent amb l’anterior govern. Això ens porta també, i amb aquí coincidim, aquesta 
esperança és veu reflectida diguéssim amb un nou govern que ens avisa que està fent 
aquesta dissecció financera de l’ajuntament, que oferirà aquesta imatge fixa de 
l’ajuntament quan hagi acabat, que no vol fer com Sitges, que a Sitges el primer  que 
fa el govern quan entra al govern és escampar a tort i a dret que l’ajuntament està en 
bancarrota i per tant crea una alarma innecessària i que a més a més vindrà 
acompanyada aquesta in formació econòmica d’una proposta de mesures per sortir-
ne, és a dir amb uns plans financers. Bé la nostra... Bé també se’ns assegura que es 
contracta una auditoria externa perquè certifiqui l’informe d’intervenció, no perquè faci 
una auditoria, sinó perquè certifiqui l’informe d’intervenció, que s’encarrega a una 
multinacional experta en això, perquè això permetrà que els bancs diguéssim, veient 
aquell segell i que això ho avala aquell segell, doncs els bancs ràpidament entendran 
que allò són xifres correctes, són xifres transparents i per tant poden saber 
perfectament quina és la situació financera de l’ajuntament. Bé, la nostra sorpresa, en 
tot cas, es produeix quan es convoquen als mitjans nacionals de forma que, 
diguéssim, encara no hem acabat d’entendre, per fer una comunicació que entenem 
nosaltres que és estrictament política i es dóna una xifra de 112, que 112 per la 
ciutadania és... 112 en relació a què, 112, no? És difícil de valorar però en tot cas 
se’ns genera més alarma quan en els propers dies, a mi particularment, però a la resta 
de regidors de la CUP i gent de la CUP ens aturen pel carrer diferent veïnat divers, i no 
necessariament proper, per preguntar-nos dues coses: u, com és que l’anterior govern 
no està a presó?, i dos ... Vilanova... està pitjor que Marbella, no? Vilanova ha superat 
Marbella. Cosa que entenem nosaltres que ha estat una conseqüència directa d’’una 
comunicació política que creiem nosaltres, sincerament, desafortunada. 
Desafortunada. Perseguíem durant molt de temps aquesta informació transparent i 
aquesta, bueno.. això... aquest informe que ens digués: això és el que hi ha, no ens 
fem il·lusions, les finances estan malament, aquí, a tot arreu, però en especial i en 
concret a l’ajuntament de Vilanova per aquestes raons i per aquests fets. I això ho 
esperàvem amb... des de fa molt de temps, ho esperàvem per no fer volar coloms, per 
entrar en el realisme que pertoca en una situació de crisi i de tensió financera i la 
comunicació política general pel govern certament ens va decepcionar, però a més a 
més ens va portar a una segona reflexió. Que és que es va convertir tota la premsa i 
tot el Ple en un debat entre partits, on qui creia què, i quin ciutadà creia a quin partit és 
generava bàsicament per la confiança que té cada ciutadà en unes sigles o en unes 
persones i no pas per la informació real, és a dir, per les xifres reals, per la qual cosa 
podíem haver, podia haver derivat tot aquest debat justament en això, en un debat 
partidista, en un debat entre partits, on el que menys importa és quina és la veritat 
objectiva i quina és la situació objectiva i a partir d’aquí, per tant, quina és la informació 
que la ciutadania, com a propietaris de l’ajuntament, i propietaris dels comptes de 
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l’’ajuntament, com a ciutadans es mereix saber. I per això convoquem aquesta 
audiència pública en la qual volíem justament que passés això, que l’’actual govern 
expliqués quina és la situació que s’ha trobat però l’anterior govern també expliqués 
perquè aquesta situació és així, com s’expliquen determinades xifres i rebaixar 
l’alarma causada per la suma, una darrera l’’altra, de tota una sèrie de conceptes que 
nosaltres coincidíem en una part amb l’anterior govern, que sumar-los tots i donar una 
xifra global, que no s’ha donat avui, fixem-nos també amb la diferència, no s’ha donat 
avui finalment una xifra global de 112 milions d’endeutament, sinó que s’ha explicat 
partida per partida, com nosaltres crèiem i creiem que s’hauria d’haver explicat la 
situació financera, perquè hi ha certament partides que són substancialment diferents, 
i s’expliquen per raons substancialment diferents, i tenen solucions, a més a més, que 
no totes impliquen acabar pagant. Per posar un extrem d’exemple, i tornant als temes 
urbanístics que s’han acabat de parlar, de com es resolen normalment endeutaments 
generat per temes urbanístics com és les quotes de que parlava l’exalcalde Elena, 
també la Platja Llarga en un extrem, podria haver figurat com endeutament, perquè 
finalment per “a” o per “b” la devem la Platja Llarga, 72 milions d’euros, és a dir, 
entrem en un joc financer en el qual s’ha d’explicar cada partida a què respon, què li 
implica a la ciutadania, què li implica a l’ajuntament i a què hem de fer front com a 
ciutadans, què hem de retreure o no a l’anterior govern, i què haurem de retreure o no 
al nou govern un cop hagi realitzat la seva gestió. Per això era necessària l’audiència 
pública, i per això era necessària la transparència informativa. A nosaltres ens 
preocupa de forma, llavors immediata i una vegada entesa la situació econòmica 
repeteixo a la qual agraïm el... un minut? Agraïm profundament la publicació d’aquest 
informe que se’ns hagi fet arribar, haguéssim agraït també que la ciutadania hi pogués 
accedir, però de moment no ha estat possible, bueno, avui sí, a través del power point, 
però ens preocupa substancialment la situació que genera a partir d’ara, no? Una 
vegada superada momentàniament la situació de tensió a la caixa d’aquest any ens 
preocupa l’’any que ve, i l’any que ve, ve caracteritzat per un, calculem nosaltres, eh, 
entre 4 i 5 milions menys de disposició pressupostària de l’ajuntament causada perquè 
l’estat espanyol se’ns queda 720.000 € anualment, perquè la Generalitat ens farà 
retallades en les escoles, i per tant les haurà d’assumir l’ajuntament, perquè s’haurà de 
tornar més crèdits als bancs com s’ha vist en aquella evolució, perquè ara vencen les 
carències dels crèdits, perquè hi ha menys ingressos previstos per impostos, com les 
llicencies d’activitat i altres, i tot això ens portarà a una situació molt dura , ja està,,,, 
que serà molt necessari que tothom sàpiga exactament quina és la informació 
financera de l’ajuntament i no esdevingui tot un debat entre partits que no portarà res 
positiu.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies senyor Arrufat per la brevetat. Igualment té ara la 
intervenció la representació del grup municipal del Partit Popular. També 8 minuts. 
Gràcies. 
 
Sr. Santi Rodríguez Serra: Gràcies moderador. També en primer lloc reiterar 
l’agraïment a tots els assistents, igual que l’agraïment a totes les persones que ens 
segueixin a través dels mitjans de comunicació aquesta audiència pública, audiència 
pública que és fruit del Reglament Orgànic Municipal que preveu que hi puguin haver 
sessions d’aquestes característiques per tal d’informar a la ciutadania al respecte 
d’algun tema concret com és en aquest cas el tema dels comptes municipals, i el que 
jo crec que fa saltar o fa encendre els llums vermells és aquesta xifra de 112 milions 
d’euros d’endeutament.  
Dues coses prèvies, perquè jo voldria també desmitificar aquesta xifra, però tampoc 
desmentir que no hi ha un problema, perquè realment un problema hi és. Una de les 
qüestions prèvies. Primera, l’anterior alcalde ha citat una expressió que jo crec que és 
molt encertada i molt adequada, però per tothom. Hi ha intencionalitat política amb la 
publicació o publicitat d’aquesta xifra d’endeutament, sense cap mena de dubte, hi ha 



 15 

intencionalitat política, no només amb això sinó amb tot el que fem els representants 
politics de l’ajuntament . Per tant, no només hi ha intencionalitat política quan el govern 
dóna una xifra i explica com apareix aquesta xifra, com també hi ha intencionalitat 
política quan s’adopten, des del govern municipal, determinades pràctiques que 
políticament el nostre grup municipal considera, i en el seu moment va considerar, que 
eren pràctiques irresponsables, i que segurament són les que ens duen a la situació 
en la que estem avui en dia. Per tant, intencionalitat política n’hi ha en tots els sentits. 
Primera qüestió. Segona qüestió. A nosaltres no ens sorprenen les xifres que ens 
donen, en absolut. Nosaltres al llarg dels darrers 4 anys anem denunciant 
reiteradament cada vegada que descobrim alguna pràctica legal, però segurament poc 
legítima, i ho diem, i ho denunciem. Així ho vam fer quan en uns comptes municipals, 
no recordo si era en els comptes del 2009, es contemplaven com a pendents de 
cobrar, ingressats però pendents de cobrar, 8 milions d’euros en solars. Tots els solars 
que tenia l’ajuntament per vendre resulta que s’havien venut en aquell exercici, 
apareixien com un ingrés, però pendents de cobrar. Quan vam demanar informació al 
respecte, resulta que aquells solars es van cedir a l’empresa municipal PIVSAM 
perquè els venguessin. Per cert, a PIVSAM no en sabien res en el seu consell 
d’administració es va negar que tinguessin aquells terrenys per vendre, però si que allò 
li permetia a l’ajuntament poder dir que aquells 8 milions d’euros estaven ingressats 
però era un deute que tenia PIVSAM amb l’ajuntament. I així es permetia quadrar 
números amb els comptes municipals. I també té intencionalitat política fer un conveni 
amb la Generalitat de Catalunya, no discutiré la utilitat o no utilitat, però si discuteixo 
l’oportunitat i les formes, sí té intencionalitat política convenir amb la Generalitat de 
Catalunya en una determinada època, amb un determinat govern, la construcció de 
l’Institut de Baix a mar, amb recursos propis de l’ajuntament, que aquest institut la 
Generalitat pagarà, casualment, després de les eleccions autonòmiques, l’exercici 
següent a les eleccions autonòmiques, que amb aquell document es pugui anar a un 
banc i s’anticipin diners, que ho haguéssim trobat bé si això hagués servit per finançar 
la construcció de l’escola, però no, serveix per altres objectius, i l’escola s’arriba a un 
acord amb la constructora que cobrarà, també casualment, l’any 2012 després de les 
eleccions municipals. I arriba un moment en que la nova Generalitat té que consignar 
el preu d’aquella escola i té que pagar-la a l’ajuntament, i certament arriba el nou 
govern de la Generalitat, consigna els nous diners d’aquest nou institut i el paga, però 
no a l’ajuntament, el paga als bancs que havien anticipat els diners a l’ajuntament. I 
així arriba un moment que l’empresa, i també vull desmitificar el que són les empreses, 
eh, que les empreses són aquells llocs on la majoria de la gent va a treballar, i d’on 
viuen les famílies,  eh, les empreses són això, arriba un moment en que l’empresa diu: 
tinc que cobrar, vostès han cobrat de la Generalitat, facin el favor de pagar. I se’ls té 
que dir: miri, ho sentim molt, però aquests diners no hi són. Tot i que vostès els han 
cobrat, tot i que nosaltres els hem cobrat hem hagut de pagar a un banc i aquests 
diners no hi són. Evidentment això també té intencionalitat política, i evidentment això 
és una pràctica que nosaltres vam denunciar en el seu moment.  
Sobre els 112 milions d’euros, intentaré fer-ho breu. Ja és una xifra que jo crec que es 
barregen coses molt diverses, s’ha dit, i s’ha demostrat, hi ha una part que són deutes  
bancaris, hi ha endeutament a llarg termini, que no és una cosa que sigui cap novetat, 
està previst el seu pagament a llarg termini, una altra cosa és que es consideri que és 
molt , nosaltres considerem que és molt, hi ha pòlisses de crèdit que es van renovant 
cada any i que doncs també creiem que és una quantitat important, hi ha avals que 
certament jo crec que no tenen que preocupar, en la mesura en que els avalats poden 
continuar fent front als pagaments que es desprenen d’aquests avals. Certament 
s’imputen uns deutes urbanístics que no tindrien raó de ser, en el sentit que en el 
moment en que es doni, que es realitzin actuacions municipals per dur a terme,  
burocràticament, perquè la urbanització està pràcticament acabada, és Masia en 
Barreres 2 fonamentalment, doncs en el moment en que es torni a començar aquest 
procediment, aquest deute quedarà saldat, per tant sense més o menys ingressos. I 
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també es consigna com a endeutament la participació en els ingressos de l’Estat , que 
reclama l’Estat en el sentit de que van avançar més diners dels que realment tenia que 
haver avançat a l’ajuntament i això són 3,4 milions d’euros que està previst pagar en 
un termini de 4 anys. A... què ens queda? Doncs ens queda aproximadament 25 
milions d’euros de deutes a proveïdors. I aquí hem de diferenciar dos tipus de 
proveïdors: aquells vençuts, és a dir aquells que ja han fet la feina i no han cobrat, i 
aquells que se’ls haurà de pagar més endavant, que han fet la feina i que se’ls haurà 
de pagar més endavant. Per exemple, tampoc no crec que sigui casualitat, que, no 
que és pactés amb l’’empresa, sinó que en el plec de condicions de la construcció del 
nou auditori es posessin dos condicions: una que estigués acabat en el primer 
trimestre de l’any 2011, casualment perquè hi havia eleccions municipals i dos, que es 
pagaria en l’any 2012, quan ja hi hagués un nou govern municipal. Això també té 
intencionalitat política, i això també creiem que és una pràctica legal, però sincerament 
creiem que és una pràctica il·legítima. Doncs bé, dels diners que es deuen a 
proveïdors, podem quedar tranquils dient no són 112 milions, només seran 15 milions 
d’euros els que deu l’ajuntament. Doncs nosaltres no ens quedem tranquils, perquè 
aquests diners es deuen a empreses, empreses que tenen treballadors, empreses que 
tenen problemes d’accés al finançament, empreses que han vist que s’ha reduït molt 
les seves, els seus encàrrecs i les seves comandes, empreses que veuen com 
s’allarguen i s’allarguen els períodes de pagament sobretot de les administracions, o 
com veuen fins i tot com algunes administracions no les poden pagar. Per tant, home, 
no podem parlar segurament de 112 milions sense conèixer d’on surten els 112 
milions, podem parlar d’una xifra molt més petita però igualment preocupant. I per tant, 
abordaré el tema de les solucions, suposo que en l’etapa de conclusions d’aquesta 
sessió. Gràcies senyor moderador.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia : Gràcies senyor Rodríguez. Passem ara a l’apartat de 
participació, a l’apartat de torn obert que podríem dir que seria el rovell, seria 
l’essència de l’audiència pública, doncs, que avui estem celebrant . En aquest sentit, i 
d’una manera molt sintètica, si que us voldria explicar una mica quin serà el 
funcionament. Tenen tots vostès uns targetons de diferents colors. N’hi ha un de color 
verd que és el que, en el que han d’emplenar nom i cognoms, en el cas de que vulguin 
formular alguna pregunta, han d’emplenar nom i cognoms i indicar la pregunta a qui va 
adreçada, si va adreçada a la representació del govern anterior o si va adreçada a la 
representació del govern municipal actual. En aquest sentit, hi ha previstes 30 
intervencions. En cas de que esgotem, diguem o no arribem, pot haver-hi algú que 
pugui repetir la pregunta, en aquest cas hi ha els targetons grocs previstos per aquesta 
ocasió, que en la targeta groga no hi veieu doble intencionalitat, i per tant, aquest una 
mica serà el funcionament. Cosa... qüestions clares a tenir en compte: la pregunta 
serà màxim de 1 minut, per tant intentar no esplaiar-se excessivament en el contingut 
de la pregunta, La resposta tindrà com a màxim, serà de 2 minuts per part de les 
representacions dels governs que corresponguin, per tant pensem que cadascuna de 
les preguntes, per tant, disposarà de 3 minuts entre pregunta i resposta. Això vol dir 
que serà una hora i mitja  en el cas que puguem cobrir les 30 intervencions previstes. 
En el cas de que, intentar evidentment, això en una fase inicial serà difícil perquè, 
doncs, uns no sabran quines són les preguntes que s’han fet prèviament, però en un 
moment donat pot ser que, arribat el cas que algú se n’adoni que la pregunta que tenia 
prevista de formular doncs ja estat contestada o ja ha estat feta amb anterioritat, per 
tant, en aquest cas diguem-ne no s’escau la repetició de la pregunta, i per tant 
demanarem en aquest cas que aquella persona que s’hi vegi, que es vegi en aquesta 
circumstància doncs renunciï a aquesta opció per poder donar veu a altre gent. En cas 
que això no pogués ser així, i el moderador, amb les seves mesures doncs, se 
n’adonés, doncs evidentment aquella pregunta la deixaríem fora.  
Aquelles altres preguntes que per qüestió de disponibilitat avui no poguessin ser 
respostes, tenen diferents opcions: la informació que se’ls ha adreçat, doncs, les 
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preguntes poden ser formulades en un targetó més gran que hi ha, i recollir-les a la 
sortida, o sigui la gent de Participació de l’ajuntament les recollirà a la sortida, o bé 
també es poden enviar per via mail a una adreça de correu electrònic també indicada 
en la informació que vostès tenen, i fins el dimecres de la setmana vinent.  
D’altra banda aprofito també per dir-els-hi que aquells que vulguin disposar d’una acta, 
de l’acta oficial de la sessió d’avui , doncs també la poden demanar per via decorreu 
electrònic.  
Dit això, aquelles persones que vulguin formular preguntes, repeteixo, han d’emplenar 
el targetó verd. El targetó verd serà recollit doncs pel personal del departament de 
Participació de l’ajuntament, i un cop en mans del moderador, doncs, jo m’adreçaré de 
manera aleatòria, ja ho aviso des d’aquest moment, per tant no pretenguin fixar-s’hi 
massa, ni especular massa en el fet de que si jo l’he entregat primer o si jo l’he 
entregat segon perquè els targetons estaran barrejats i per tant serà una adjudicació 
aleatòria. En aquest sentit al començament si que, les primeres intervencions, diguem-
ne seran a dit, però fins al moment de que a la taula puguem disposar del gruix de les 
targetes de sol·licitació. D’acord? Per tant, crec que no em deixo res, i per tant si que 
els demano doncs una vegada més la seva col·laboració, la seva participació 
òbviament, però sobretot també la seva col·laboració, la seva comprensió per si en un 
moment donat  doncs podem ... 
 
Sr. Jaume Casanovas Escussol: Un aclariment només, ha quedat tot molt clar, però 
no m’ha quedat clar si la pregunta és oral o escrita.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: és oral, és oral... és oral vostès només tenen d’anotar nom i 
cognoms, i des del moment que des de la taula se’ls adjudiqui el senyor en qüestió la 
senyora en qüestió, doncs, vostès, se’ls facilitarà un micro inàlambric perquè puguin 
formular la pregunta. D’acord? 
Per tant, a partir d’aquí anem a iniciar, repeteixo que deixin molt clar a qui va adreçada 
la pregunta, si va adreçada al govern o si va adreçada al govern anterior, i concessió  
en el temps de pregunta, concessió també als representants dels governs en les 
respostes.  
Per tant, hi ha algú que estigui interessat en fer la primera pregunta? Aquesta 
senyora?  
 
Sra. Maria Lourdes López Illa: Hola em dic M. Lourdes López Illa, i en la part social 
nova d’aquest ajuntament li vull preguntar: s’ha plantejat per les festes de cap d’any 
les lluminàries públiques que també és un gasto que ja que hi ha tantes famílies que 
ho estan passant molt difícil, i Cáritas les està atenent, de, en lloc de fer aquest gasto 
estalviar-lo i fer-lo per alguna cosa de persones que ho necessiten? I l’altra pregunta 
també de les lluminàries, a mi em crida molt l’atenció que hi ha molt derroche de llum 
pública pels carrers al vespre i sembla com si fóssim a les 12 del dia, jo penso que 
aquí també podríem fer uns estalvis. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Sí, només aclarir que tot i que aquestes preguntes estan 
molt relacionades que sigui sempre una pregunta, no siguin dues.  
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: En aquest moment no tenim situació si es 
podran posar o no es podran posar, està pendent de decidir en el tema de si realment 
ens ho podrem permetre, com a vist, els marges que tenim financers són curts. 
Entenem que ja portem 2, 3 mesos intentant estalviar al màxim possible, des del punt 
de vista econòmic i financer , vull comentar en tot cas,  de fet en la conclusió final, que 
la situació és critica, o sigui, independentment de que es vulgui plantejar, o es vulgui 
dir que la situació que tenim és complexa, i possiblement haurem de treure despeses 
supèrflues o despeses que en tot cas no corresponguin en temes més bé d’imatge, o 
festius i anar-nos més bé al que realment vostè ben bé diu  que sigui més prioritari el 
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tema social i el compromís social amb la gent que està patint en aquests moments 
situacions complexes en aquest moment de crisi.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Moltes gràcies. Pot formular la seva pregunta la senyora 
Lidia Núñez Rodríguez , si us plau. 
 
Sra. Lidia Núñez Rodríguez: Hola bon dia. Nosaltres volíem fer una pregunta al 
Miguel Gargallo. Vostè va avisar als grups de l’oposició prèviament sobre la possibilitat 
de presentar el concurs de creditors a l’empresa PIVSAM? 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Nosaltres, les primeres setmanes d’agost, 
conjuntament a la tinent d’alcalde que està en aquest moment, la Gloria Garcia, ens 
vam reunir amb tots els grups polítics, i li recordo senyor Elena que quan vostè va 
estar en la seva compareixença, li vaig comentar la situació donada de justament 
col·lapse financer que es produïa, i va ser vostè mateix que em va preguntar: Miquel 
Àngel no vols dir que en això serà un concurs la societat PIVSAM? La meva resposta 
va ser: farem el que tinguem que fer dintre dels termes legals que seria en tot cas el 
que ens diu la Llei de concurs, que en cas que una societat no té una capacitat de 
pagament, plantejar el tema de concurs. Per tant, entenem de que es va parlar amb 
tothom de la situació prèviament a la roda de premsa. La roda de premsa es produeix 
també des d’un altre punt de vista en el que es crea una alarma social en l’ajuntament 
amb tots els treballadors, estem parlant que això es produeix el dia 29 d’agost , i al dia 
següent era el dia de pagament de nòmines, i per tant els treballadors estaven 
nerviosos, veient la situació donada amb PIVSAM. Per tant, vam sortir en tot cas a 
clarificar la situació davant els treballadors per la preocupació que havia donat el tema 
de la convocatòria prèvia de la PIVSAM.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyora Maria Dolors Alcántara 
 
Sra. Maria Dolors Alcántara Checa: Hola bon dia, aquesta pregunta és pel senyor 
Gargallo. Quantes VISA tenia l’’anterior equip de govern i quantes en tenen vostès 
ara? I quina podria ser la despesa que es feia aproximadament per aquest concepte 
amb l’anterior govern? 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano : Bon dia. Li puc dir que en aquest moment la 
única Visa que existeix en el govern és la Visa  de l’alcaldessa que es fa servir, 
exclusivament, per temes esporàdics. Anteriorment, existien 13 Visa de 13 regidors i 
en tot cas el tema de la despesa o l’import que correspon, no tinc calculat ni ho tinc en 
tot cas en ment.  Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Pere Ramon Gilabert, si us plau. Esperi, li 
donen un micro, si us plau.  
 
Sr. Pere Ramon Gilabert Domenech: També la pregunta és pel senyor Gargallo. És 
cert que va dir que acomiadaria gairebé a tot el personal de PIVSAM  i que després ho 
ha hagut de tirar endarrere? 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Bon dia. Lo que es va comentar, donada la 
situació tan greu que ens vam trobar en la situació de PIVSAM, és quer no sabíem si 
tindríem realment plantejar veient la situació financera a 31 de d’agost en el que 
escauen 8 milions d’euros i això dintre del que és la llei ens plantejava, com a mínim, 
plantejar una prèvia, que és el que ens diu la llei, a concurs. Si que és veritat que des 
del punt de vista tècnic, quan una societat entra en una situació de concurs, el 
plantejament des del punt de vista laboral es planteja un terma, en termes d’ERO. 
L’ERO podia ser temporal , l’ERO podia ser en acomiadaments, però el que està ben 
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clar és que la societat en aquest moment no tenia capacitat de pagament. Es va 
plantejar com un tema tècnic, no en un tema destructiu en tot cas en termes de 
personal. El nostre esperit no és acomiadar gent com, tampoc no és l’esperit de les 
empreses que en aquest moment estan ajustant les seves plantilles a Vilanova. 
L’esperit en tot cas és solventar en tot moment la viabilitat de la societat i del personal 
que en tot cas estigués dintre de la societat.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Llàtzer López, si us plau. 
 
Sr. Llàtzer López Montaner: Aquesta pregunta va dirigida al senyor Miguel Angel 
Gargallo. Com definiria vostè la gestió econòmica de l’anterior equip de govern? 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: És una pregunta complexa. A mi, no m’agrada 
parlar malament de ningú. Jo crec que estic aquí per exposar la situació donada, crec 
que com a tots, es fan coses bé i segur que es fan coses malament. Aquí 
possiblement hi ha hagut una sèrie d’incerteses, qüestions des del punt de vista 
sobretot pressupostari, s’ha tirat massa del que és el finançament a curt termini. Aquí 
el senyor Elena parlava exclusivament del tema d’inversions en el tema dels 12,9 
milions, no l’he vist dir cap qüestió referent a les despeses de continues, o sigui, lo que 
és referent a la mancomunitat, referent als contractes, etc, etc, En tot cas , jo crec que 
el tema ha sigut incorrecte des del punt de vista de la formalització del pressupost i 
també hi ha hagut temes, com el percentatge donat per l’Estat de finançament local 
que es va marcar en els pressupostos, en la Llei de pressupostos del 2010 és del 
75%, que naturalment ha collat més la situació financera del propi municipi. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Sí, en tot cas només una qüestió d’ordre que voldria 
apuntar. Ateses que no hi ha opció de rèplica per part dels diferents grups  o 
representants dels uns o altre govern, sí que agrairia en la resposta per part dels 
representants d’un o altre govern no fer al·lusions explícites o personals a persones o 
a integrants dels diferents governs municipals. En tot cas també recordar-els-hi que a 
la última part de l’acte està prevista una intervenció de 5 minuts per part de tots els 
partits de representació municipal on es podran fer aquelles respostes a les al·lusions 
que corresponguin. 
La pregunta del senyor Xavier Pineda. 
 
Sr. Xavier Pineda Buendía: Si, hola, bon dia. La meva pregunta era dirigida a 
l’anterior equip de govern, perquè veig que li estan preguntant al senyor Gargallo, 
bueno, a veure. Senyor Elena, senyora. Sánchez... Vostès han estat en la seva 
ponència, en la seva intervenció, han estat parlant de les polítiques que han emprés 
en la seva legislatura. Han parlat del tema de la contenció de la despesa pública. Han 
parlat també de que en els últims darrers 3 anys s’ha reduït els ingressos públics. Jo 
interpreto, si estic preveient que hi ha una reducció dels ingressos públics, com és que 
en contes les seves politiques de contenció de la despesa pública no han estat en una 
tendència a reduir-les?  Gràcies 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Gràcies Xavier. I la veritat és que, i si em permeten una 
prèvia, jo soc un apassionat i em coneixen molts, alguns comparteixen i altres no les 
meves posicions del debat, per tant no és que vulgui fugir del debat, però és que la 
normativa diu, d’aquest acte, que no hi ha debat. Clar, crec que és un mal estil 
començar a criticar a un que després no podrà contestar, perquè queden sobre l’aire 
coses que són falses i que després jo no puc, ni vull, contestar perquè no correspon en 
l’ordre que hi ha... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Ha estat aclarit senyor Elena. 
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Sr. Joan Ignasi Elena Garcia : Sí, però vull dir-ho perquè no sembli que no vull 
contestar algunes coses que no són veritat. En relació al que comentava el Xavi. 
Efectivament he expressat que hi ha hagut una reducció molt notable en els ingressos 
de l’ajuntament i de tots els ajuntaments per reducció impositiva, en alguns casos, per 
la congelació que van fer, en altres casos per la disminució de l’aportació de l’Estat, i 
en altres per un impost concret, el d’obra, que ha davallat d’una forma exponencial, 
no? Nosaltres vam fer una reducció de la despesa de forma que el pressupost de l’any 
2007 de l’ajuntament era crec, si no m’equivoco, de 60 milions d’euros, no tinc aquí la 
data, la dada, i hi ha hagut pràcticament una congelació durant tots aquests anys del 
que ha estat el pressupost de l’ajuntament. És a dir, hi ha hagut un esforç brutal de 
contenció tenint en compte que hi ha hagut increments de despesa molt notables, com 
per exemple en alguns casos, les partides dels increments salarials, o en altres casos 
per exemple, el salt del 16 al 18 l’IVA  que afecta directament als ajuntaments, per 
exemple, en tots els seus contractes de serveis que tenen amb les empreses que 
presten serveis a l’ajuntament. En aquest sentit hi ha hagut un increment de la 
despesa òbvia que correspon als increments naturals de les coses, IPC, etc.. IVA que 
s’ha apujat i tal... i en canvi l’ajuntament ha fet una contenció de la despesa. Per tant hi  
ha hagut una reducció brutal de moltes de les partides... en el cas de cultura, en el cas 
d’esports, en el cas de la depesa corrent, en el cas de la jardineria, en el cas de moltes 
coses que s’ha fet un esforç de contenció que no és fàcil si es vol mantenir els llocs de 
treball i es vol mantenir la qualitat dels serveis públics. Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyor Manel Jacas 
 
Sr. Manel Jacas Gimeno: Bon dia a tothom. Voldria conèixer de part de l’equip de 
govern actual quin és l’import de la mora que presenten les empreses promotores i 
constructores que estan passant dificultats en la venda dels seus habitatges però que 
no estan atenent pagaments com poden ser l’IBI o les escombraries. Gràcies. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: No tinc aquesta dada en aquí, en tot cas l’adreço 
a que faci la pregunta per escrit en tot cas específicament perquè no ho tindria, en tot 
cas, no podria respondre-li i en tot cas quan fessin l’acta li respondrem directament 
aquesta pregunta. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyor Jaume Bertran 
 
Sr. Jaume Bertran Carbonell: Bon dia, a veure, jo celebro que el regidor d’Hisenda 
hagi reconegut en aquest moment, o hagi acceptat de que no és el mateix el deute 
que... de tresoreria que el ... la importància que pugui tenir. Però no ha parlat del 
dèficit. A mi m’interessaria saber com es va liquidar el pressupost de l’any 1910 i 
quines previsions té l’equip de govern actual per la liquidació del 1911, perdó, del 
2011.  
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Li comento breument. La liquidació del 
pressupost de 2010, crec recordar que l’altre dia l’estaven fent  la liquidació, i crec que 
tenien a la vora de 400.000 € de dèficit al 2010. Al 2011 encara estan veient la manera 
de provisionar el dèficit que té en tot cas pressupostari, però vull en tot cas incidir de 
que si tenim 12,9 milions d’euros no pressupostats, que haurien d’estar justament en 
aquests pressupostos, el dèficit que tenim des del punt de vista legal, és irreal. Per 
què? Perquè aquests imports d’aquestes factures corresponents en temes com la 
Mancomunitat, o temes como les companyies de neteja, haurien d’haver estat incloses 
en el impost del 2011 i per tant la situació donada seria irreal respecte a la que hauria 
tingut que ser. No sé si m’he explicat bé.  
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En tot cas si hi hagués qualsevol qüestió intentaríem contestar-li la seva pregunta per 
escrit, i en tot cas fer-li entendre que el dèficit és un tema més be de números, i una 
altra qüestió, si nosaltres no col·loquem partides que corresponen a aquest pressupost 
el dèficit seria o el superàvit seria un altre. D’acord? 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Jaume Casanovas. 
 
Sr. Jaume Casanovas Escussol: És el torn dels diplodocus, ara. És una pregunta pel 
regidor d’Hisenda actual. A veure, després de sentir la seva intervenció i després de 
sentir les intervencions tant de la CUP com del PP que ha sigut molt aclaridora en 
algunes qüestions, i ja no parlo de l’antic alcalde perquè òbviament ha defensat la 
seva gestió, però després de sentir aquestes dues intervencions complementàries, 
bueno, ha quedat bastant , ha quedat aquí en l’estat d’opinió des del meu punt de 
vista, bastant palès que aquest dèficit de 129 milions d’euros en realitat és un 
endeutament, és un endeutament assumible diguem-ne. Jo estic d’acord en que avui 
la situació és una situació critica, no per l’ajuntament, ho és per la societat, ho és per 
totes les empreses, estem en un contexte de crisi i per tant un contexte de difícil 
gestió. La meva pregunta és, no creu vostè que aquest endeutament és perfectament 
assumible dintre dels crèdits a tresoreria i de les operacions normals de tresoreria 
d’una administració complexa que fa molta activitat pública voluntàriament és evident, 
voluntàriament, però que fa una certa activitat pública, dic, pregunto, la pregunta és, no 
creu que és perfectament assumible dintre del que és la gestió ordinària d’un 
pressupost municipal en situació de cinturó apretat?  
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Bon dia, li reitero en tot cas a la plantilla, en tot 
cas de la power point. El problema... i tècnicament l’endeutament no és un problema. 
El problema de l’endeutament és com es planteja aquest endeutament. I com he 
demostrat, l’endeutament ha tirat excessivament de curt termini a lo qual qualsevol, 
tècnicament en termes d’empresa, sabem perfectament que ens pot arribar una 
situació de col·lapse financer el tirar massa de beta en termes de curt termini. Aquesta 
és... aquest és el problema. Tindre endeutament en equipaments, o tindre 
endeutament en qüestions que es puguin fer a la ciutat d’una manera correcta, un 
endeutament a 15 anys, endeutament al que sigui, naturalment el que planteja és que 
les finances a curt termini estiguin sanejades. Per tant, entenc que els 112, el 
problema no és en si la xifra, el problema és el que hem dit abans, és que hi ha més 
deute a curt termini que a allarg termini. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyora M. Gemma Gomez 
 
Sra. Maria Gemma Gómez Olmos: Hola bon dia. Jo volia saber, aquesta pregunta va 
adreçada a l’antic govern. Volia saber com és que l’antic govern, coneixedor de la 
situació critica de les finances de l’ajuntament, de la baixada d’ingressos i dels 
compromisos en polítiques socials per exemple, com va arribar o per què va executar 
la construcció de l’equipament com és l’auditori Eduard Toldrà sense que hi hagués 
partida pressupostària o no va destinar potser aquests diners a una altres politiques o 
actuacions? 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia : Gràcies Gemma. L’ajuntament va executar, ja ho he 
dit, l’ajuntament va fer contenció pressupostària en molts àmbits en el capítol II, en el 
capítol IV, en el capítol I, és el de despesa corrent, el de transferències i el de 
personal,  i l’auditori és un projecte que estava en l’àmbit de la Llei de Barris. L’auditori 
és un projecte que estava en el marc de la Llei de Barris. És a dir, la meitat de l’auditori 
estava compromès per pagar-se en el marc de la Llei de Barris, és a dir un projecte en 
el qual la Generalitat per reformar tot el nucli antic de la ciutat va aportar 7 milions 
d’euros i l’ajuntament 7 milions d’euros. I com a conseqüència hi havia el compromís 
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de fer-se perquè la meitat del cost que tenia tot el projecte de la Llei de Barris, que era 
14 milions, la meitat el finançava, el finançava la Generalitat. Això en primer lloc. Però 
en segon lloc és perquè la ciutat el necessitava. La ciutat, una ciutat de 70.000 
habitants, en aquests moments tenia només, ara ja no, però tenia només un teatre de 
400 localitats i necessitava d’un altre espai per també fer activitat cultural i generar arts 
escèniques i activitat cultural, perquè la ciutat no només és una cosa,. Portat a 
l’absurd, portat a l’absurd, és realment difícil d’explicar que fem tantíssimes coses, 
quan hi ha gent que ho està passant malament, aquesta i tantes d’altres, tantíssimes 
altres. Però la ciutat no només es construeix i es garanteix la cohesió i la convivència 
d’una manera. Sinó amb una activitat que és més transversal, fent també activitat 
esportiva, fent també activitat cultural, fent també polítiques socials, per això es 
rebaixen algunes i es pugen les altres, però es mantenen perquè la ciutat són moltes 
coses, són els barris, és el centre, és la promoció econòmica, és la cultura, és l’esport, 
és la convivència. I des de totes aquestes perspectives és necessari invertir i actuar. Si 
mirem quina ha estat la inversió pública en cultura durant aquests anys, ha estat molt 
més baixa que en altres àmbits, però també és necessari que hi hagi inversió en 
activitat cultural i en politiques culturals a la ciutat. Aquest és el segon argument. El 
primer és el que li deia que estava dintre del marc de la Llei de Barris. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies, Senyor Alejandro Faus 
 
Sr. Alejandro Faus Avella: ¿Se oye? Si, bueno,  la pregunta va para el compañero de 
la CUP, perdonen que hable en castellano. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: No, perdoni, les preguntes només poden ser adreçades a la 
representació del govern municipal actual o representació del govern municipal 
anterior. 
 
Sr. Alejandro Faus Avella: ¿Ah? Bueno. Ostia, entonces ¿por que el compañero está 
sentado ahí?  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Perdoni? 
 
Sr. Alejandro Faus Avella: Bueno, pues hago la pregunta y que conteste el que 
quiera! Hombre, ¿si nos ponemos así?  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Aaa... 
 
Sr. Alejandro Faus Avella: Ahí va, agárrense. ¿Se va a realizar a partir de ahora una 
auditoría de los bienes de todos los regidores antes de las elecciones y después al 
abandonar sus cargos y serán publicadas? Muchas gracias. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies, entenc que aquesta pregunta és més adient potser 
per respondre-la el senyor Gargallo?  
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Le contesto también en castellano. Que sepa 
que cualquier regidor antes de plantearse en todo caso el cargo, da una relación de 
todos sus bienes, cuentas corrientes, vehículos, etc., etc., y por tanto es público y así 
está en todo caso, y cuando sale naturalmente tiene ese certificado de sus bienes. Por 
tanto la auditoría existe. ¿De acuerdo? 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Muchas gracias. 
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Sr. Albert Tubau Garcia: Senyor Alexandre Centelles 
 
Sr. Alexandre Centelles Pardo: Bon dia, la meva pregunta és pel senyor Gargallo. He 
estat bastant atent al seu power point i he vist que dins d’aquesta mena de pla de 
sanejament, dins de la reducció de despeses hi havia el que és la despesa de 
personal de l’ajuntament. Llavors, com que la tendència de que la vida pugin els preus 
i també pugin els sous, m’agradaria si ens pogués fer 5 cèntims de com pretén reduir 
la despesa de personal de l’ajuntament. Gràcies. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Bueno, per al moment hem comentat que ja al 
començament tenim 400.000€ d’estalvi respecte a l’anterior govern en termes de 
nòmines. Entenem que l’estructura de l’ajuntament, en tot cas, és la que sigui, no 
plantejarem situacions traumàtiques sinó, en tot cas, si s’haguessin de plantejar 
jubilacions o es tinguessin que plantejar baixes durant almenys aquests dos anys, 
intentar no cobrir aquestes jubilacions o aquestes baixes i intentar baixar al màxim, al 
màxim les despeses del capítol I. No és volen plantejar situacions traumàtiques, ja li 
dic jo que no és aquesta la nostra postura, i que en tot cas la única situació ens ve 
donada d’intentar maximitzar el tindre les menys despeses possibles dintre d’unes 
situacions normals i no, com he reiterat, traumàtiques des del punt de vista de la gestió 
del personal.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyor Sergio Francisco Ortiz 
 
Sr. Sergio Francisco Ortiz Estevez: Me van a disculpar que voy a hablar en 
castellano porque mi catalán es bastante barruero. Pueden contestarme en catalán 
que entiendo perfectamente, eh. Yo lo que he notado en todo, quiero hacer una 
exposición por el motivo de la pregunta.  Lo que he notado en todo es como ponemos 
las cuentas que ya tenemos. Lo que no he visto hasta ahora en este momento es 
como buscamos nuevos recursos para desarrollar las actividades que ahora vamos a 
perder en buena medida, o que estamos perdiendo. Esto, yo soy un hombre que he 
pasado por varias crisis, yo llegué aquí en el año 73 de la inmigración y pasé... y 
recuerdo que llegué aquí y empezó la crisis del petróleo que duró hasta el año ochenta 
y tanto y tal... y en aquellos momentos el recurso que ha tenido el estado y que han 
tenido los municipios ha sido vender todo aquello que era propiedad pública, y con 
aquello se taparon agujeros durante años y años y años. Ahora no hay... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Li demano si us plau, faci un esforç de síntesi i pregunti. 
 
Sr. Sergio Francisco Ortiz Estevez: No, el motivo viene en ese sentido, o sea la 
pregunta que yo, la pregunta la hice ya desde el principio y es la siguiente: ¿de donde 
vamos a salir, o cual será la participación del ayuntamiento en la salida de la curva 
baja de la economía?  
 
Sr. Albert Tubau Garcia:Gràcies 
 
Sr. Sergio Francisco Ortiz Estevez: O sea, ¿como participara este ayuntamiento en 
eso? 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serran: Entenc que la pregunta ve donada en quines 
mesures plantejarem per poder-nos ensortir des del punt de vista municipal respecte el 
tema de la crisi. Estem plantejant en aquest moment unes ordenances fiscals que el 
que plantegen és justament el intentar atreure capitals, intentar atreure empreses a 
Vilanova, fer-nos publicitaris de que realment són  un lloc on s’ha d’invertir i que a més 
a més el cost fiscal que tindrà el poder establir-se a Vilanova serà pràcticament zero. 
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Això en tot cas és l’únic plantejament que estem fent a nivell d’ordenances. No sé si 
era això en tot cas el que volia que li comentés. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Els recordo que aquelles persones que, o bé no s’hagin 
donat  per satisfetes amb les respostes obtingudes, o bé, doncs, es generin de noves 
al llarg de la trobada, els repeteixo que tenen les opcions de poder adreçar les 
preguntes al final de l’acte al vestíbul, a la sortida, deixar-les als companys de 
Participacio i si no també adreçar-la a través del mail, l’adreça de correu electrònica de 
l’ajuntament.  
Té la paraula, la pregunta del senyor Alsina.  
 
Sr. Jordi Alsina Soler: Bon dia. La pregunta aniria dirigida a l’anterior govern i és 
motivada perquè al Diari de Vilanova d’aquesta setmana, i concretament a la seva 
plana 32, la Mancomunitat Penedès-Garraf denuncia que l’ajuntament de Vilanova deu 
2,2 milions d’euros. Llavors jo em pregunto, per què s’ha arribat a aquesta elevada  
morositat i per què no consta en les despeses pressupostades ni enlloc?  
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Com a conseqüència de la davallada d’ingressos a 
l’ajuntament, que com he dit eren molts, vam arribar a un acord amb la Mancomunitat 
de Municipis en el qual una determinada quantitat, un percentatge relativament petit 
del cost que té l’ajuntament en relació a la Mancomunitat de Municipis, pensin que 
l’ajuntament a la Mancomunitat de Municipis li paga el servei que fa de portar a 
abocador tota la brossa de la ciutat, portar des de la planta de Vilafranca fins a 
l’abocador i això té un cost milionari, de molts diners a l’any, que una part es pogués 
pagar en uns quants anys. És a dir, derivar una part del pagament en uns quants anys, 
però insisteixo, una part relativament menor del cost que anualment paga l’ajuntament 
a la Mancomunitat de Municipis.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Gerard Rovira. 
 
Sr. Gerard Rovira Barceló: Bé bon dia, la pregunta és per l’actual govern. La 
setmana passada la senyora alcaldessa ens va reunir a diferents entitats per 
comentar-nos el Pla d’Acció Municipal, i en matèria de joventut concretament va parlar 
de vàries obres noves, un gimnàs, la substitució de l’envelat... La meva pregunta és 
que si la situació és tan critica, com és finançarà? perquè particularment no en tinc ni 
idea. I la veritat... 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Entenc que com que fa referència a la presentació que 
vaig fer a la qual vostè va assistir, contesto jo mateixa. Tal com vaig explicar a la 
presentació,  hi ha projectes, són projectes que tots ells es plantegen de manera 
austera i per fases, així ho vaig explicar perquè la situació és la que és. Aquí s’ha 
explicat un pla de sanejament pels 2 propers anys, però evidentment, Vilanova no es 
pot permetre estar 4 anys sense activitat i sense tirar projectes endavant, per tant hem 
de trobar aquest equilibri entre fer el sanejament però alhora tirar la ciutat endavant. I 
això és el que es planteja. Hi ha projectes que tirarem endavant en la mesura que sigui 
possible, austers, perquè ara és el que toca, funcionals i per fases. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyora Gisela Vargas. 
 
Sra. Gisela Vargas Reyes: Bon dia, la meva pregunta és pel senyor Gargallo. Voldria 
demanar-li que m’expliqués l’afirmació que ha fet de que l’endeutament d’avui són 
impostos de demà. Des del meu punt de vista, l’endeutament d’avui, si e fa, com deia 
ara mateix la senyora alcaldessa, de manera equilibrada i austera, l’endeutament 
d’avui és garantir que les generacions futures visquin millor, és garantir que la ciutat no 
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es paralitzi, i és, en definitiva, aportar a la ciutat millores constants. Llavors voldria que 
m’expliqués aquesta afirmació.  
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano : El tema que he comentat en la meva  conclusió, 
està ben clar que l’endeutament només es pot pagar en ingressos futurs. El tema que 
es pugui plantejar de que nosaltres estiguem en una situació més o menys, més o 
menys sanejada, el que ens està plantejant és que una generació estigui visquent per 
sobre del que viurien les generacions que han de venir. Això no vol dir de que s’hagin 
de plantejar temes, des del punt de vista tècnic, que siguin amb poca ostentació i que 
el finançament sigui l’adequat. Si aquest estadi que ens plantegem es fes amb un 
finançament correcte, amb unes quotes correctes, no plantejaria justament una 
situació perquè es pugués gaudir en termes de totes les generacions. El problema és 
si, com és el cas de l’auditori, el tenim que pagar justament tocatejo, a curt termini, a lo 
qual nosaltres, des del punt de vista de tresoreria, estem plantejant un tema de 
col·lapse financer i naturalment això la única solució és plantejar-lo a través 
d’ingressos en aquest moment. D’acord? Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyor Luís Camiña 
 
Sr. Luís Camiña Camiña: Buenos días, yo quisiera agradecer en primer lugar al 
nuevo equipo de gobierno el que haya posibilitado este acto, en particular al miembro 
de la CUP, que creo que ha sido el que lo propuso en su momento.  
 
Sr. Joaquim Arrufat Ibáñez: Jo no sóc del govern,eh?   
 
Sr. Luís Camiña Camiña: Mi pregunta… mi pregunta es para la señora alcaldesa y es 
muy concreta ¿Está previsto subir las tasas municipales? Y quisiera condicionar un 
poco la pregunta. Si partimos de la idea, al menos es la mía, de que el anterior 
gobierno ha tenido una gestión bastante nefasta, estamos en una tremenda crisis 
económica y ahora subimos las tasas, yo creo que esto será la mejor manera de que 
sigamos sin confiar en los políticos de Vilanova. Gracias. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Si, en tot cas la senyora alcaldessa contestarà, no tant en la 
qualitat d’alcaldessa com a tal, sinó com a representant del govern actual. 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Bé li contestaré. Pel que fa a les ordenances fiscals, 
ara en aquests moments s’estan negociant, s’estan parlant amb tots els grups del 
consistori, portem ja vàries sessions, esperem que la setmana que ve puguem arribar 
ja a tenir-ho tancat, i li haig d’avançar que aquest ajuntament necessita recursos el 
proper any i per tant es plantejarà un augment. Com es planteja aquest augment? Es 
planteja un augment que afecti al mínim possible a les persones que en aquests 
moments menys poden i, per tant, que l’esforç que s’hagi de fer el facin els col·lectius 
que el poden fer. Per tant es plantegen unes ordenances fiscals molt socials, unes 
ordenances fiscals en que és té molt en compte la capacitat d’aportació que pot fer el 
ciutadà. Perquè en aquests moments, la veritat és que per poder complir i per poder 
atendre totes les necessitats que té la nostra ciutat en quant a serveis socials, en 
quant a necessitats que té la ciutadania, necessitem més recursos i per tant un lleuger 
augment jo crec que serà inevitable.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyora Noelia Aribau 
 
Sra. Noelia Alibau Esplugas: Hola bon dia, És una pregunta pel govern actual. És 
veritat que hi ha concessions, com alguns dels xiringuitos de la platja, que fa anys que 
no paguen?  I si és així, com és possible que el no pagament de qualsevol impost per 
part d’un particular generi l’embargament quasi immediat, i en canvi hi hagi empreses 
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que puguin estar anys sense pagar mentre que l’ajuntament paga a costes el seu 
deute, el seu deute? Gràcies. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Bon dia. Me consta, no en termes, no he mirat el 
tema en profunditat, sé que me consta que deu haver un parell de xiringuitos que en 
tot cas tenen deutes amb el mateix ajuntament, no podria dir-li quina és la quantitat ni 
l’import, ni en aquest moment, els esforços que s’estan plantejant per poder-lo portar a 
terme, però sí que està ben clar que en aquest moment el govern està en intentar 
posar fil a l’agulla en aquestes qüestions, a l’igual que en altres qüestions que es 
deuen i que, en tot cas, nosaltres estem revisant en aquest moment perquè, en tot cas 
aquests ingressos, que en principi es tenien que plantejar, es finalitzin finalment en 
ingressos directament en la institució. En tot cas no li podria dir les xifres, no li podria 
dir en tot cas ni els xiringuitos a que corresponen, però sí que me consta que existeix 
aquesta situació. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: El senyor Carles Andreu, agrairia que clarifiqués a qui va 
dirigida la pregunta. Quin dels dos governs? Veig que en targetó ha posat els dos... 
 
Sr. Carles Andreu Añor: Al govern actual, doncs, si tinc... Avia’m. La meva pregunta, 
una mica, intenta reflectir l’estat de molts ciutadans que, atesa la diferència 
d’interpretació que hi ha dins els comptes municipals i la inquietud que això ha creat, 
pensa de que havent-se donat el cas de demanar una auditoria externa, quina 
confiança, quina confiança podem tenir en els mecanismes municipals reguladors 
d’aquesta visió i dels comptes municipals? Perquè ha creat inquietud, aleshores, vull 
dir, com pensa recuperar, el regidor corresponent, vull dir, aquesta confiança sobre el 
control de tot el que són els nostres diners i els nostres impostos. Gràcies. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Primer de tot comentar-li que la companyia 
d’auditors estava plantejant, és a dir la unitat que estava treballant amb nosaltres és la 
unitat de reestructuració local a nivell de finançament, naturalment per sortir d’una 
situació donada, el primer que hem de sapiguer és on estem. Per tant, el tema de la 
circularització no es va fer als efectes, com s’ha dit, per fer mal ni per treure qualsevol 
qüestió, sinó en tot cas per sapiguer d’on teníem que sortir per veure lo que teníem 
que fer. Segon, hem cregut, i en això és una part nostra, per part del nostre govern, de 
que la transparència és important. Des del punt de vista bancari, no sé si ho he 
comentat abans, el tindre amagat certes partides, el tindre no tot net o no tot clarificat, 
genera desconfiança, és tot el contrari. Crec que quan hi ha un informe, hi ha algú que 
corrobora això, i en tot cas hi ha un pla per poder, en certa mida, eixugar aquest 
endeutament o eixugar aquesta situació en termes de que es coneixen totes les 
situacions, tant les administracions bancàries com a qualsevol institució, naturalment, 
això genera una situació de certesa, no tot el contrari. Si vostè es dóna compte que ha 
de prestar diners a una institució i no sap la meitat del que té aquesta institució, pues 
realment al banc li estava generant una incertesa en els últims anys en lo qual estaven 
creient, i això li reconeixo, s’han tret els últims dos anys, finançament a curt termini 
molt important a l’ajuntament de Vilanova. No sé si amb això he pogut respondre 
parcialment. Si hagués qualsevol qüestió, li demano que, si us plau, me la faci per 
escrit i intentarem contestar-li més endavant. Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Santiago Fortuny 
 
Sr. Santiago Fortuny Bestregui: El que haig de dir és que això ha sigut una mala 
administració des del començament fins al final. O sigui, s’ha gastat sense mesura i 
sense preocupar-se per res més. I el que s’ha de fer, a mi em fa l’efecte, que qualsevol 
ciutadà com és, s’ha de sapiguer administrar. Jo no dec un duro a ningú, però no tinc 
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diners, no dec un duro a ningú. Gasto quan puc gastar, si no puc gastar no gasto. En 
canvi l’ajuntament de Vilanova aquí s’ha gastat el que no hi havia.... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Perdoni, la seva pregunta serà... exactament.... 
 
Sr. Santiago Fortuny Bestregui: És que ningú obliga a ser alcalde a ningú, ni regidor 
a ningú, per tant, si l’ha pifiat, el que l’hagi pifiat té que pagar les seves 
responsabilitats, o sigui que el que no té que fer és el poble pagar els errors dels 
demés. O sigui, que el que ha fet l’error que el pagui. En tinc per una hora, eh, però.... 
però ja paro, eh. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: No, gràcies. Entenc que no hi ha pregunta, per tant passem 
a la següent intervenció. Senyor Jaume Aliaga 
 
Sr. Jaume Aliaga Huguet: Hola bon dia,. Només una cosa del tema de la operatòria, 
Com que veig que hi ha dos micros, potser, si diguessis la següent persona, pues 
podríem guanyar 3 o 4 minutets i podríem fer 3 o 4 preguntes més. Ho dic perquè la 
participació  va molt bé perquè són coses que se’ns acudeixen a la gent i poden ser 
beneficioses per tots.  
L’altra cosa és que volia fer una mica de deures per saber, bueno, els números com 
havien anat, de tots els pressupostos de l’ajuntament, dels anys anteriors no he trobat 
a Intyerne4, he trobat el 2009 i el 2007, de tot el demés no n’he trobat res, sobretot la 
transparència, si podeu posar més dades a la web municipal o on correspongui...  
I ja l’últim era preguntar que clar, per molt que el senyor Elena hagi dit que són 25 
milions d’euros de proveïdors en una data concreta, a mi em sembla una barbaritat, si 
anem a pessetes són 4 mil milions de pessetes que es deuen a proveïdors, a gent que 
ha treballat i que té que pagar, i si l’ajuntament té previst reduir el termini de pagament 
als proveïdors perquè s’acabi una mica la taca negra de que els ajuntaments paguen a 
9, a 10  o a 2 anys. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Entenc que la pregunta és per mi. Està ben clar, 
i en això vull puntualitzar, el tema dels acords amb empreses no existeix, hi ha una llei 
de morositat que ens, en tot cas, obliga a les administracions públiques, i en tot cas a 
les empreses privades, a uns plaços de pagament. Això és una llei. Naturalment 
entenc que el període de 9 mesos, en termes, en aquesta situació que tenim, es crea 
un greu problema, sobretot a empreses petites i no tant petites en una situació en 
termes de pagament. En la nostra mesura, i això ho dic a títol personal, intentarem 
escurçar aquests anys que realment això vagi cap endavant, o sigui, intentarem 
escurçar plaços de pagaments dintre de les nostres possibilitats. Entenent per mi que 
som un greu perjudici que s’està fent a tots els proveïdors, que molts d’ells són de 
Vilanova, i que en una situació inclús de baixada de facturació comptant el que es deu, 
pues tenen la problemàtica afegida. Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Enrique Belda 
 
 
Sr. Enrique Belda: Si,  és una pregunta pel senyor Gargallo. Referent a la situació de 
tresoreria negativa que tenim avui, vostè ha dit que, bueno, fins al desembre està 
previst eixugar-la, no? Teniu algun pla alternatiu a les accions que teniu previstes? 
Perquè, en la meva opinió, són massa optimistes. I després, referent una mica també 
al que deia l’anterior exponent, o preguntador, si que a mi m’agradaria veure el 
pressupost d’ingressos i despeses i inversions de l’any que ve, per veure, bueno, 
veure que s’està fent un esforç de reduir aquest deute, no? Gràcies. 
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Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Bueno, el comento que en tot cas, i li torno a dir, 
la situació fins a 31 del 12, és la que és i és la prevista, és el full de tresoreria del 
tresorer d’aquí de la institució. El 2012 serà un any molt complex, això ho vull advertir, 
dramàtic, en tot cas. Com ve ha dit el senyor Arrufat, els seus números que planteja en 
termes de 4 milions de decalatge que tenim respecte l’anterior ens plantegen bastants 
problemes. Eixugar tot el tema d’aquestes factures, que en principi no estaven 
pressupostades, aquestes inversions no pressupostades, em costarà assumir-les, i a 
més a més tenim el problema relacionat amb PIVSAM, que tenim que arribar a acords 
de pagament segurament derivats de la situació donada als pròxims anys 2012 i 2013. 
Està ben clar que realment estarem limitats als ingressos que tinguem, i estarem 
limitats amb aquests pagaments i aquestes situacions donades sobretot durant 
aquests 2 exercicis. I farem el que puguem, però segueixo insistint, només hem parat 
el cop però la situació de col·lapse encara la tenim des d’un punt de vista de tresoreria. 
Al 2012, entenc, i això ho vull advertir a tothom, serà complexe. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Manuel Ramírez 
 
Sr. Manuel Ramírez Barco : Hola bon dia. Mireu, jo el que veig és que el futur el 
veiem molt fosc. Després del 20-N no sabem el que passarà, i el que veiem és que 
encara hi haurà més aturats. És a dir, ahir mateix, els mitjans d’informació, posava que 
l’augment d’aturats anava in creixendo. Aleshores som nosaltres, els treballadors, els 
que aportem, i les empreses, els qui aportem aquests diners als ajuntaments, als 
governs, perquè hi hagi aquesta obra social, perquè hi hagi aquest serveis que 
últimament ens estan retallant. El que no pots ser és que aquesta població activa que 
cada vegada va en disminució siguin els que tinguin tot aquest deute. Perquè jo ara 
veig que tinc un deute. Jo i els ciutadans de Vilanova, ciutadans d’aquest país i 
d’aquest Estat. Aleshores, com és que no és fomenta, o no s’ha vist el fet de crear 
empresa, de que no s’elimini l’empresa perquè hi hagi treball? Com és que això no 
s’ha vist o no és veu, si cada vegada hi ha més aturats? 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: A qui adreça la pregunta exactament? 
 
Sr. Manuel Ramírez Barco: Bueno jo en certa manera m’era indiferent, vull dir que el 
senyor Elena perquè és els últims que han governat i aleshores.... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: D’acord 
 
 
Sr. Manuel Ramírez Barco: És aquesta la solució. És a dir el deute no és de 
l’ajuntament , el deute és nostre, però per pagar això la gent el que vol és feina, treball 
i que pugui pagar aquests deutes ...  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies... 
 
Sr. Manuel Ramírez Barco:  i aquesta obra social. 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Efectivament, el principal problema és l’atur i del que 
els ajuntaments en relació a la creació d’ocupació poden fer és poc. Com ha vist, la 
crisi no és una crisi local, ni nacional, ni d’estat sinó va... transcendeix fins i tot al 
continent europeu. Per tant és una crisi molt profunda que afecta molt a l’estat 
espanyol i a Catalunya en relació a l’ocupació per diferents aspectes que poc tenen a 
veure amb l’estructura d’un ajuntament, i el que l’ajuntament pot fer són mesures de 
incentivació econòmica que s’han procurat  fer apostant per la inversió publica, o 
també amb mesures socials de protecció a les persones que estan en pitjor situació i 
també amb mesures actives de fomentar, per exemple una ciutat que comercialment 
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sigui més potent, doncs, invertint en el centre de la ciutat o intentant atreure activitat 
econòmica fent una ciutat més atractiva i més complerta. Però des del punt de vista de 
la solució del conflicte general de l’atur, és difícil intervenir des de l’administració local. 
I pel que fa referència al dèficit, efectivament, el dèficit és quelcom que es paga en els 
següents anys. Naturalment, perquè mai podrà fer un ajuntament una llar d’infants 
amb el pressupost de l’any en curs, ni podrà fer tampoc una escola, ni podrà fer 
tampoc un centre cívic, ni podrà fer absolutament res amb el pressupost d’aquell 
mateix any, sinó que el que fa és demanar crèdits i aconseguir recursos d’altres 
administracions per anar-los pagant en els següents anys, en el que usa i els 
ciutadans gaudeixen d’aquell servei. Perquè això també voldria subratllar-ho, és a dir, 
aquestes recursos han anat destinats a crear equipaments públics i serveis públics 
dels quals la ciutat se n’enriqueix des del punt de vista social, humà i també econòmic. 
I per tant, efectivament, del que es tracta és de veure si les quantitats que en cada 
moment un ajuntament s’endeuta en relació al futur, són o no són assumibles per les 
finances municipals i en una situació complicada com l’actual és difícil, però nosaltres 
estem convençuts i certs de que això és absolutament conduïble i necessari fer 
aquesta aposta per la inversió publica que ha fet l’ajuntament aquests anys. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies senyor Elena. Senyora Josefina Serra. 
 
Sra. Josefina Serra Pascual: A veure la meva pregunta va dirigida al nou govern. A 
veure, jo crec i sé que dins d’un ajuntament hi ha... o sigui... es presenten els 
pressupostos  i es liquiden. Hi ha un interventor i un secretari que regula i que vigila 
que això sigui realment legal, per tant, suposo que durant tots aquests anys això ha 
estat certificat i ha estat aprovat, i per tant no estava dins de.... estava dins dels 
marges legals, i això penso que s’ha de deixar molt clar. I, per altre cantó, jo pregunto, 
i ho sento perquè jo ja ho havia escrit fa estona però... realment aquests diners que no 
es poden tenir, evidentment, i tots som usuaris i tots tenim els nostres deutes perquè 
hem tingut que comprar cases, hem tingut que fer inversions per poder tirar endavant, 
com qualsevol botiga que quan posa un comerç ha d’invertir per poder fer que el 
comerç doni, penso que la nostra vila  és exactament igual. Si aquests diners han sigut 
gastats en coses que realment després poden ser útils, com per exemple poso jo aquí, 
escoles bressol, espais esportius, instituts, carrers de la nostra ciutat que veig que 
estan pleníssims... si, acabo en seguida, centres cívics, formació ocupacional, teatre, 
auditori i cobriment del torrent, per exemple, no són coses que ens permetran sortir 
una mica d’aquest clot que realment estem, i que els ciutadans puguem fer ús de 
coses que potser particularment no ens podríem pagar? 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Insisteixo. El tema de fer equipaments o 
l’endeutament no és el problema. El problema és com es financen aquests 
equipaments o com es plantegen justament el fer aquests equipaments. No podem 
plantejar tirar excessivament de l’endeutament a curt termini perquè llavors poses en 
perill la situació, com s’ha vist que es donava en el mes de setembre, que la situació 
era que si nosaltres tinguéssim que acceptar aquests pagaments posàvem totalment 
en perill el poder pagar nòmines, proveïdors i contractes. Per tant, hem de mantindre 
un equilibri a lo que són les inversions i el seu finançament, i si no es pot, no es pot, i 
en tot cas que es pugui mantindre la tresoreria a curt termini. Per tant, que quedin 
coses a la ciutat entenem que això és positiu per tothom, però el que no podem 
plantejar és que això sigui a costa de que hi hagi un mes que no puguem pagar ni als 
treballadors, ni als proveïdors.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyor Jordi Valero 
 
Sr. Jordi Valero Sánchez: Hola bon dia. Jo volia dir que, bueno, penso que el deute 
ens fa esclaus davant dels poders financers i, bueno, bàsicament, jo no tic cap 



 30 

hipoteca ni cap crèdit justament per no sentir-me esclau davant d’aquests poders 
financers. Però ara trobem que pel govern anterior hi ha un deute de 112 milions 
d’euros que dividit entre 65.000 habitats que som, doncs jo ara em trobo responsable 
d’aquest deute, perquè sóc responsable. Dit això, la meva pregunta és, primer felicitar 
la CUP perquè gràcies a ells estem aquí, i la pregunta és, per venir a aquesta 
audiència pública hem hagut de complir un formulari a Internet, és més una curiositat 
que una altra cosa, i en aquí pregunteu la professió del ciutadà, la qüestió, la curiositat 
meva és per què es pregunta això? De què va? Al govern actual, per exemple.  
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Es preguntaven una sèrie de dades a efectes de base 
de dades per saber les persones que s’inscrivien a l’acte, i també per després 
contactar amb ells per fer-els-hi arribar, per confirmar la convocatòria. És un tema que 
s’ha organitzat des del departament de Participacio i era un qüestionari on es 
preguntava a les persones si vivien a Vilanova, una sèrie de dades, un correu 
electrònic de contacte, i entre altres dades per també tenir més coneixement de qui 
venia, no amb cap intenció sinó purament, tema de base de dades, es preguntava 
també aquest punt. De totes maneres, en qualsevol base de dades com vostè sabrà, 
sempre la persona té la facultat de demanar que aquella dada es doni de baixa i no 
consti a la base de dades, per tant aquest dret el té com a ciutadà. No sé si he 
contestat la seva pregunta.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyora M. Assumpta Baig, si us plau. 
 
Sra. M. Assumpta Baig Torras: Molt bé, m’ha semblat constatar que hi havia primer 
un certificat de tresoreria, que desprès es demana una auditoria externa, crec que 
aqueta auditoria externa deu tenir un cost, i que resulta que d’aquesta auditoria 
externa és el que es fa públic, que barreja l’endeutament amb la tresoreria. Em costa 
reafirmar això i poder-ho interpretar. Primer constato que no hi deu haver prou 
confiança amb el personal de l’ajuntament, i segon crec que les declaracions van ser 
fins i tot fetes abans de la data que té l’auditoria, per tant no interpreto res de quin és el 
tema final. Per això li pregunto a l’actual govern, si creu que ha sigut bo pel poble de 
Vilanova aquesta auditoria i aquest rebombori de barrejar la tresoreria amb 
l’endeutament? I recordo a tothom, que la majoria dels temes municipals són públics, 
podem saber el pressupost per l’any que ve, podem sapiguer les partides com van... i 
que crec que avui potser hem ampliat aquest concepte de ciutadania. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Bon dia. El comento que, en tot cas, i torno a 
reiterar, BDO no fa una tasca d’auditoria, en tot cas ells venen de la branca de 
reestructuració financera local. O sigui, són financers, no auditors. Aquesta gent està 
contractada veient aquesta situació de tresoreria tan complexa que ens hi trobem, per 
tindre un punt de sortida. Quin és el punt de sortida? El punt de sortida és l’informe 
d’intervenció. De fet, hi ha molt poques diferències respecte l’informe d’intervenció i 
l’informe d’auditoria, o l’informe que se circularitza en el tema aquest. Però no es 
planteja a l’empresa BDO a una situació de fiscalitzar a l’interventor. No. Es planteja 
justament tindre un punt de partida real, real , per poder començar a eixugar deute o 
començar a fer tràmits per veure com ens ensortim d’aquesta situació tan complexa 
que tenim a curt termini. No sé si amb això he pogut contestar la seva resposta. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyora M. Carmen González. 
  
Sra. M. Carmen González Palma: Hola, bon dia. Jo volia preguntar a l’actual govern 
si està previst incloure a les ordenances fiscals a les famílies monoparentals, que com 
saben es van equiparar a famílies nombroses a partir del 2010 i fins ara no apareixen 
per en lloc. Gràcies. 



 31 

 
Sra. Neus Lloveras Massana: Tal com  he dit abans, em sap greu no poder-li 
contestar en concret perquè en aquests moments seria irresponsable donar dades 
concretes sobre les ordenances fiscals perquè tot just s’estan parlant amb tots els 
grups polítics de l’ajuntament . Per tant, haurem d’esperar una setmana o dues que 
estiguin enllestides per poder contestar exactament aquesta pregunta. Li farem arribar 
per escrit. Gràcies.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyora Montserrat Gibert 
 
Sra. Montserrat Gibert Giró: Hola bon dia. Només volia una precisió per demanar-li al 
senyor Gargallo. M’ha semblat veure que en relació a la Mancomunitat, crec que és la 
Penedès-Garraf, no la de minusvàlids, que hi havia una aval pendent d’aquesta 
Mancomunitat. És la pregunta de si aquest aval és l’aval que es va fer en el seu 
moment per la portada d’aigües d’Abrera i si és un aval que, com jo entenia, s’acaba al 
2012? 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Pues li puc dir que desconeixo justament 
aquesta data, si realment és un aval que correspon al tema aquest o correspon a 
termes de pagament de la situació de la brossa en termes de pagament, però en tot 
cas li contestaré si realment es refereix en això o en tot cas a un aval generalitzat 
després amb la Mancomunitat. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyora Núria Valls. Agrairia també que es posicionés en 
relació a qui va adreçada la pregunta  
 
Sra. Núria Valls Fuster: Sí, realment en voldria fer una a cadascú, però com que 
només en podré fer una...  Jo aquí he tret coses en clar. Una és que l’administració 
s’ha d’endeutar, això ho tenim clar, per invertir has de demanar crèdits, això està molt 
clar, però l’altre és que es deuen molts diners a proveïdors i que es paguen a partir de 
9 mesos. A mi això em sembla que... jo no vull que el meu ajuntament funcioni així. No 
entenc que sigui una manera de funcionar. Penso que és una postura ètica que no 
l’entenc. Jo he tingut empresa durant molts anys i a mi no m’agradaria ara mateix ser 
una empres a la qual l’ajuntament li deu diners. Per tant, entenc que no s’acaba de 
funcionar bé, a part de les auditories i de tot el que s’ha explicat, m’és igual això, el 
que si he entès és que es deuen uns diners i que es paguen a més de 9 mesos, que a 
mi em sembla indecent. Això d’entrada.  
L’altra cosa és que quan l’anterior govern ha explicat d’on veníem, explicava que 
l’ajuntament es fa càrrec d’una sèrie de serveis que no se n’hauria de fer càrrec, que 
no li tocarien, però que els fa. I els fa perquè precisament hi ha hagut un, si, hi ha 
hagut un desig del poble de que es facin aquests serveis o se li ha demanat. Jo només 
dic una cosa. El poble pot demanar el que vulgui, però qui administra és el govern 
municipal i la responsabilitat és del govern municipal i és el qui ha de saber si en té o 
no en té per fer coses. La pregunta és, al govern anterior, com es pot fer un 
equipament, un auditori, construir-lo, i després no tenir una previsió de dotació 
pressupostària per mantenir-lo i per fer-hi coses? Quin sentit té fer un equipament? 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Bé, ha comentat tres coses i les volia dir les tres, 
perquè, clar, no són preguntes però són afirmacions que tenen vocació de pregunta. 
La primera. L’ajuntament, efectivament, fa serveis dels quals no en té competència, i 
ho ha de seguir fent, perquè són serveis que la ciutadania, alguns, reclamen i per 
justícia es creu que s’han de fer, i altres, encara més greu, que la llei obliga a fer-los i 
ningú li dóna diners per fer-los. Per exemple, en un moment determinat, el Parlament 
de Catalunya decideix que a partir d’ara s’han d’inspeccionar les piscines privades i 
que els ajuntament ho han de fer, i a més ho han de fer amb personal qualificat, i que 



 32 

a més han de signar les actes d’inspecció. I no li dóna cap recurs per fer-ho, poso 
aquest exemple perquè va ser dels més recents, però n’hi ha tants, i tants, i tants, i 
tants d’altres que l’ajuntament té l’obligació de fer-ho. O per exemple, tots els 
ajuntaments de Catalunya signen amb la Generalitat que una competència que no és 
municipal, sinó que és de la Generalitat, que és les llars d’infants, la Generalitat només 
aporta 1.800€, ara 1.500 o 1.600, i la resta, si volen que estigui en aquell municipi una 
llar d’infants, l’ha de pagar l’ajuntament Què fa l’ajuntament? No fa llars d’infants? La 
Generalitat acorda que no les farà si l’ajuntament no hi posa la quantitat, i ha de posar 
els recursos per fer-ho. I ho fa aquest i tots els ajuntaments. Per això explicava que hi 
havia aquest 30% de recursos que anaven destinats. No és que gratuïtament decidim 
fer coses absolutament supèrflues al servei de la major glòria d’un govern determinat, 
sinó que són coses que són de necessitat social en algun cas, i en altres fins i tot, 
d’obligació legal d’execució. I respecte de l’auditori, dir que efectivament si que hi ha 
recursos per pagar aquest auditori i que el problema va ser, que el darrer any, en el 
seu darrer pagament, el crèdit que estava previst demanar, i que formava part d’aquest 
80% que és raonable de tenir d’endeutament de l’ajuntament, no es va poder fer 
perquè a mitja construcció va sortir una normativa, per part del govern de l’Estat, per la 
qual determinats ajuntaments, la immensa majoria d’ajuntaments de l’estat, aquest any 
2011 no podien demanar crèdits.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: I permetin-me només una frase mil·limètrica. 
L’ajuntament no paga a 9 mesos totes les seves factures, eh! Només faltaria.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. El senyor José Antonio Vivanco. 
 
Sr. José Antonio Vivanco Alonso: Donat que... jo parlo una mica de futur. Donat que 
es parla aquí del futur que també està una mica negre, però tenim que fer una mica 
d’exercici optimista, perquè sinó anem fomuts, el pressupost, i diferencio el pressupost 
del que és l’ajuntament de les societats municipals, eh, perquè un és 60 i escaig i 
l’altre són 40, vull dir que també ho hem de tindre en consideració, que es té per 
previst, o sigui, si l’ordinari, el pressupost ordinari pot tindre problemàtiques d’encaix 
per lo que s’ha dit i per lo que es veu, perquè si es puja.,.. hi ha informacions de pujar 
les taxes un 3,2 aproximadament i pujar també els impostos, el IBI i companyia, i amb 
això encara no s’encaixa per una sèrie de qüestions , amb les inversions què es pensa 
fer? Perquè si l’ordinari, la caixa va fumuda, imaginem-se el que serà les inversions. 
Aquí si que faria un esforç per dir: si nosaltres som la comarca, la tercera més 
deprimida de Catalunya , per què realment no demanem ajuda, com hem tingut amb 
l’ajuda de la Llei de  Barris i coses d’aquest tipus? 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: A qui va adreçada la pregunta? 
 
Sr. José Antonio Vivanco Alonso: Al govern actual.  
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Tal com ha explicat el regidor d’Hisenda i com jo he 
contestat algunes preguntes que parlaven precisament del pressupost de l’any que ve, 
és un pressupost que serà difícil de fer perquè, en primer lloc el que hem de fer és 
equilibrar  els ingressos i despeses de l’ajuntament. Pel que fa a inversions, primer el 
que s’ha de fer és eixugar tots els deutes que hi ha en aquests moments. Per tant, per 
aquest motiu el regidor d’Hisenda plantejava un any, o un parell d’anys, per fer un cert 
sanejament. Però tal i com ha insistit, vull tornar a remarcar, aquesta ciutat necessita 
que es facin coses, hi ha moltes necessitats i per tant aquesta prioritat de fer un 
sanejament de l’economia perquè s’ha de fer, perquè sinó és que estem en un 
col·lapse, aquesta necessitat s’haurà d’anar equilibrant per també poder anar donant 
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resposta a totes les necessitats que té la ciutat. Per tant, en primer lloc parar el joc, a 
partir d’aquí anar reconduint la situació financera, i a partir d’aquí començar a treballar 
a la ciutat perquè hi ha molta feina a fer, hi ha molts projectes que s’han de tirar 
endavant. No sé si.... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Apuntar que en aquests moments hem cobert ja 
les 30 intervencions previstes del que... com és preveia inicialment. En aquest moment 
tinc 5 intervencions més demandes a la taula i per tant, atès que anem bé de temps, 
procedirem a que es puguin formular a les representacions dels diferents governs i en 
tot cas, atenent que hi hagi la possibilitat de que encara pugui quedar una miqueta de 
temps, doncs si hi ha alguna altra pregunta prevista o algú que vulgui repetir en aquest 
cas, algú que hagi formulat la pregunta i vulgui repetir, hi ha un targetó groc previst per 
aquests casos.  
Senyor David Gimeno. 
 
Sr. David Gimeno Domingo: Hola bon dia. La pregunta és dirigida a l’actual govern. 
És referent a l’escola Pasífae. Sé que el moment actual és difícil, i que l’execució de 
l’obra depèn del departament d’Ensenyament, però em consta que el terreny està 
adjudicat en principi, i que té unes despeses d’adequació de vies aèrees una sèrie de 
coses que és de 180.000€. A mi m’agradaria saber si hi ha previst una partida 
pressupostària en els propers pressupostos per aquesta escola? I emplaçaria també a 
tots els grups politics a fer pressió al departament d’Ensenyament. Gràcies. 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Enllaçant amb les últimes paraules, evidentment són 
temes d’aquells, i molts dels temes que venen en els propers anys, són d’aquells que 
hem d’anar tots a una per aconseguir realment anar a l’èxit. L’escola Pasífae, aquí 
davant tinc la regidora d’Ensenyament, hem tingut ja diversos contactes amb la 
Generalitat per agilitzar aquest tema, i concretament la partida que s’ha de 
pressupostar per arranjar els terrenys on anirà aquesta construcció, també estem en 
contacte amb la Generalitat per tal que estigui consignada i és faci en paral·lel en el 
moment que es prevegi que es pugui realitzar aquesta obra. És un tema que hi estem 
molt a sobre i com li deia hem tingut contactes amb la Generalitat però també hem 
estat en contacte amb l’AMPA de l’escola i serà un tema prioritari. Així ho he explicat 
en les presentacions que he fet del Pla d’Acció Municipal i espero que puguem tenir 
ben aviat bones notícies i entre tots tirar endavant aquest tema. Entenem que és 
prioritari. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Senyora Victoria Pitton   
 
Sra. Victoria Pitton Denegri: La pregunta és que des d’un punt de vista de racionalitat 
econòmica, els ingressos corrents haurien de cobrir les despeses corrents, i jo crec 
que això no passa i des de fa massa temps, o si és així, si estava passant ja abans, 
em dona la sensació que s’estava consignant un ingrés corrent, un ingrés per impost 
de llicències urbanístiques quan aquest és un impost extraordinari, no és realment 
corrent. Llavors jo li volia preguntar si el romanent de tresoreria va ser mai positiu i 
quants anys va ser positiu i quin matalasset va fer amb això el senyor Elena? Perquè 
potser amb aquest matalasset potser ja no tinguéssim la situació en la que ens trobem 
ara.  
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Gràcies. La situació és la que hem explicat tots, i el 
que pregunta els ingressos corrents i les despeses corrents. L’ajuntament de Vilanova 
des de... els darrers anys, diguem-ne, els darrers 6, 7, 6 anys, em fa l’efecte que és el 
que tinc més present, el tancament... i em sembla que abans també, era d’aquesta 
manera, el tancament que va fer sempre, excepte l’any 2008, va ser de dèficit zero. 
D’ingressos corrents i despesa corrent, sí, ingressos corrents i despesa corrent. El 
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dèficit de l’ajuntament va ser excepte l’any 2008, de zero. És a dir no va gastar més 
del que tenia. És a dir, va atendre les seves obligacions, totes les compreses, les 
contretes, i va cobrar tot el que tenia previst cobrar, de forma que va tancar tots 
aquests anys excepte l’any 2008 a zero.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyora Cecília Gaspa 
 
Sra. Cecília Gaspa Chumillas: Hola, bona tarda, bon dia. La meva pregunta va 
dirigida a l’actual govern. Anem a veure. Els sous que s’han posat són els mateixos 
que tenien anteriorment, l’anterior govern, més alts o més baixos? Al marge de les 
retallades que ens han fet fa molt temps amb els pensionistes, no vostès sinó el 
govern general i també als funcionaris. Vull dir aquesta és al meva pregunta perquè 
tinc molts companys de persones grans que me l’han fet i m’han dit que la pregunti. 
Gràcies. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Bueno, no sé si s’ha donat conte de la 
presentació que hem donat de que realment hem tingut respecte del govern anterior 
en termes de salaris aproximadament 400.000 € menys de salaris respecte l’anterior 
govern. I en casos també específics, això crec que no va quedar aclarit en el seu 
moment, el tema del grau de competència en el que estarien algunes persones dintre 
del que era el govern, el percentatge, en el meu cas estic al 80% quan realment estic 
cobrant en aquesta quantitat i s’està fent la feina d’un 100%, per tant existeix un estalvi 
des del punt de vista també econòmic. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Josep Anton Valverde. 
 
Sr. Josep Anton Valverde Ramírez: Hola, bon dia. A mi em costa fer una pregunta 
del fons del debat, perquè crec que partim d’una situació d’una mica que és el que 
tenim, no? És el que hi ha i del que hi ha hem de fer. I clar, el que hi ha i el que tenim 
crec que són qüestions que ens venen de molt a dalt, no? De molt amunt. Jo estic 
d’acord de que s’han de fer politiques socials, que hem de fer un esforç pels que més 
ho necessiten... i per això necessitem diners, i aquests diners han de sortir d’alguna 
banda, clar jo estic d’acord amb el discurs del senyor Elena de que ha dit tot el 
justificament de perquè estem endeutats, però clar, també el seu partit al govern 
central no puja els impostos als més rics, o coses d’aquestes que podríem tenir molta 
més fonts d’ingressos per poder ara gastar en la ciutadania i no tenir les deutes que 
tenim els ajuntaments, i no tenir retallades a la sanitat, i no tenir retallades a 
l’educació. Llavors em costa fer una pregunta per aquí, igual després si puc, intentaré 
fer-la. Vull anar per una altra banda que és una mica el com hem fet aquest debat i 
quines possibilitats tenim d’obrir una mica la política local a la ciutadania. Avui hem fet 
aquesta audiència, no sé com ha sigut el debat, sí, acabo ràpidament, suposo que ha 
costat, no sé si ha costat o no arribar a un acord, però al segle XXI tenim tecnologies 
per fer debats a Internet, a la xarxa, per exemple les preguntes que podíem fer aquí 
les podríem penjar en un facebook per dir-ho d’alguna manera, i tothom les podria 
veure i les respostes les podria veure tothom. Ara hem de fer una pregunta a una 
conta de correu que bueno, permeti’m que.... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Faci la pregunta si us plau 
 
Sr. Josep Anton Valerverde Ramírez: desconfiï, però igual no me la contesten, 
d’alguna manera. Crec que hauria de ser més transparent que estigui penjant a un lloc. 
Una petita cosa més i ja faig la pregunta. N’hi ha projectes a Internet, com Demo 4.0. 
on la quota de votacions als plens es pot donar a la ciutadania. 
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Sr. Albert Tubau Garcia: Faci la pregunta si us plau, les explicacions es poden fer 
d’altres maneres. 
 
Sr. Josep Anton Valverde Ramírez: La pregunta, d’acord, la pregunta és si pot haver 
un compromís  del govern actual de que es facin com a mínim audiències com 
aquesta, doncs jo que sé, cada trimestre de l’any. 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Jo crec que prendre un compromís així de concret en 
aquests moments seria fàcil, quedaria la mar de bé, però crec que seria irresponsable. 
Per tant, ho he començat dient, que aquest govern aposta per la transparència i per la 
participació, així ho estic explicant a més a més aquests dies quan estem presentant el 
nostre Pla d’Actuació Municipal i per tant crec que és un bon mitjà quan hi  ha temes 
que s’han de presentar o hi ha certa inquietud, crec que és una bona manera i per tant 
buscarem sempre en tot moment els mitjans adequats perquè hi hagi aquesta 
participació, com deia al principi, perquè el ciutadà pugui tornar a recuperar la 
confiança en el món polític. Comprometre’m a que ara, ara concretament, a que cada 
3 mesos farem una audiència, no li puc fer, però si que em comprometo a que 
participació i transparència serà una..., un..., seran els objectius que destacaran 
aquest govern.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Oscar Ruiz. 
 
Sr. Oscar Ruiz Chércoles:: Hola bon dia, a la senyora alcaldessa. Degut a que el 
problema que tenim és de deute no és de dèficit, i és de deute a tot el país, els politics 
us heu equivocat molt, malauradament no menys que la societat privada que encara 
deu més, i repeteixo que el problema que té el país és de deute, i s’ha endeutat a base 
de buscar diners fora que aquí no es produïen . Després d’Estats Units som el segon 
país amb deute més gran del món, hem estirat més el braç que la màniga i hem de 
viure d’una manera molt diferent de  la que hem viscut, i això no se sent gaire per part 
vostra. He de tornar a preguntar una cosa que ja s’havia preguntat per allà, en quant 
calculeu que s’ha de reduir el pressupost de l’ajuntament per l’any vinent per poder fer 
front a pagaments, a renegociació de dèficit porten a interessos més alts, etc, etc... ? 
Estem parlant del 10%?  
 
Sra. Neus Lloveras Massana: En aquests moments lo ideal seria poder preparar 
impostos paral·lelament amb els pressupostos, quan fas les ordenances que és el que 
ara estem fent. En aquests moments estem en el primer pas. Estem veient quins 
ingressos podem tenir l’any que ve i a partir d’aquí es començarà a treballar per fer el 
pressupost. En números aproximats li haig de dir que estem calculant que necessitem 
incrementar els nostres ingressos al voltant d’un milió d’euros, i que hem d’intentar 
ajustar el pressupost també al voltant d’una quantitat similar. Per tant, si sobre... per 
poder-li contestar ja amb números, eh, i no quedar-me amb l’ambigüitat, si estem 
parlant d’un pressupost de 60 milions d’euros, hem d’intentar  ajustar, o aconseguir, o 
rebaixar uns 2 milions d’euros com a mínim de cara a l’any que ve. Això només pel 
que fa al pressupost de despeses corrents. A partir d’aquí, aquí cal afegir-hi tota la 
sobrecarga que hi haurà per devolució de préstecs que tenien carència i partides que 
no estaven consignades i que s’hauran d’anar liquidant. Per tant, crec que intentar 
posar números la situació per fer el pressupost de l’any que ve és realment 
complicada.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Entrem ara ja en una segona tanda de preguntes, 
per tant es repetiran les persones intervinents. En tinc cinc o sis, no sé si n’arribarà 
alguna més, però intentarem encabir-ho dins d’aquest quart d’hora que queda fins a la 
1 i acabaríem... ho acabaríem aquí. 
Té la paraula el senyor Jaume Casanovas. 
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Sr. Jaume Casanovas Escussol: No? Ah! És veritat, ara funciona. Sí, a veure, voldria 
d’entrada fer una... és un posicionament personal, és una afirmació. Després, a partir 
d’aquí formularé la pregunta. Del que hem... no, del que jo, el que hem, no, no sé el 
que hem deduït, del que jo he deduït del debat, que per cert faig un parèntesi, és 
necessari que sigui cara a cara no a Internet, Internet és per unes altres coses, però 
per aquestes coses ens hem de veure les cares, hem de poder-ne parlar i hem de 
sentir el veí què diu i tot això, tanco el parèntesi, però del que he pogut deduir d’aquest 
debat d’aquí és que la ciutat, parlo de la ciutat, avui és més rica que fa 4 anys 
endarrere. Deu més diners, deu uns diners, però la ciutat, la ciutat és més rica. La 
ciutat té més oportunitats, té més escoles, equipaments que presten serveis, té més 
ajudes a persones necessitades, la ciutat avui està en millors condicions per afrontar la 
crisi. El resto, els diners que es deuen en una situació d’apretar-se el cinturo és un 
problema que posa en els gestors, no en els financers, lamentablement heu demanat 
un informe a financers que és lo pitjor que es pot fer a la vida, i naturalment els 
financers defensen un negoci, que és el negoci de prestar diners i cobrar interessos 
abusius per aquests diners que presten.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Pregunta si us plau? 
 
Sr. Jaume Casanovas Escussol: La pregunta és, jo demanaria a l’equip de govern, 
per tant, que davant d’una situació greu, de crisi general nosaltres hem de fer un pla 
de pagaments d’aquest deute que tenim en relació a ciutadans, a entitats financeres, a 
institucions, organismes públics, etc, un pla creïble per tornar aquests diners i per 
regularitzar aquesta situació. Això jo crec que demanaria en el ponent del govern que 
ens digués una data per presentar-nos un pla creïble per fer simplement, simplement 
una cosa simple, que és un pla en el que estigui previst tornar aquests diners que 
nosaltres ja disfrutem amb els equipaments que .... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. S’ha entès gràcies.  
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Primer he de comentar-li respecte el tema de si 
som més ris o no som més rics. Si jo compro un equipament per 1 milió d’euros, i al 
banc li dec 1 milió d’euros, jo per mi no tinc res, perquè encara dec 1 milió d’euros. 
Segon, el tema d’eixugar el tema d’endeutament? Estem justament en aquest moment, 
i gràcies al concurs previ a la PIVSAM, que hagués plantejat molts problemes, 
justament arribant a acords amb aquestes empreses certificadores i amb pagaments,  
amb un pla de viabilitat concret. I el resta, segueixo dient tindrà que ser un pla de xoc 
financer, un tema de reducció pressupostària dels propers dos anys per intentar 
eixugar aquest endeutament i en tot cas, independentment de que no s’hagi pogut 
plantejant inversions, eixugar les inversions que tenim pendents en aquests 12,9 
milions que haurem de pagar. Per tant, tenim clar que estem justament en aquesta 
situació i de fer aquest pla de xoc a títol financer. No sé si amb això he pogut explicar 
la seva resposta.  
Una data? El tema de la PIVSAM s’ha de resoldre abans del 31 del 12. La resta pues 
nosaltres donarem el plantejament  des del punt de vista per part del govern, el pla de 
xoc que tenim que en tot cas ja s’ha anat comentant.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Jaume Bertran. 
 
Sr. Jaume Bertran Carbonell: Bé. El moderador ha dit que si un cas no quedàvem 
satisfets amb la pregunta, podíem preguntar o almenys demanar aclariments. Jo he 
demanat a veure quin era el dèficit fiscal de l’ajuntament, el dèficit de l’ajuntament, és 
a dir allò, la diferència entre ingressos i despeses del 2010 i el previsible del 2011, 
estem al més de novembre i se suposa que el regidor d’Hisenda té en aquest moment 
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la previsió de les despeses fetes, de les despeses que li falten d’aquí fins a final d’any i 
dels ingressos d’aquells pagaments que són cobrables i no cobrables, Per tant, voldria 
dir-li alguna cosa respecte al que m’ha respost. És a dir, me sembla que deia que hi 
havia hagut en tot cas un dèficit de 400.000 € l’any 2010. 400.000 € sobre un 
pressupost de 60 milions són aproximadament un 0,36% si no m’he equivocat  de 
dèficit. . Un 0,36 de dèficit, vol dir que no hi ha dèficit, que estem a zero.  
No he entès que m’hagi respost respecte la liquidació del 2011. En tot cas, ha donat 
opinions, i jo voldria dir-li al regidor d’Hisenda, amb l’experiència que he portat durant 
molts anys tenint aquesta responsabilitat, de que els pressupostos no es tanquen amb 
opinions, es tanquen amb números, és a dir, els  balanços són números al debe i 
números al haber, i per tant li demanaria al regidor d’Hisenda que deixi les seves 
opinions de si tindran o no perquè, entre altres coses, ha posat en dubte, sense voler 
segurament, la fiscalització del Banc d’Espanya, perquè, que jo sàpiga, els 
pressupostos s’han de presentar a les autoritats superiors i no n’hi ha prou que els 
aprovin els ajuntaments, han de venir també fiscalitzats. Per tant, demanaria que 
donés una resposta concreta... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies si es pot fer una resposta, i en tot cas agrair no 
entrar en aquesta mena de debats encoberts  a través de la doble pregunta. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Li responc reiteradament. L’import del dèficit del 
2010 és de 400.000 €, però el que li vull insistir és quin seria el dèficit si aquests 12,9 
milions estiguessin pressupostats realment. Aquesta és la pregunta. Aquests 12,9 
milions que estan fora de l’àmbit pressupostari, si estiguessin, quin dèficit estarien 
produint? El del 2011 encara no li puc donar les dades, crec que és un tema que 
estem encara debatin a nivell d’intervenció i per tant m’estimo no comentar quina és la 
xifra, ni la xifra prevista, en tot cas quan sigui, ja en tot cas sí que la comentarem. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyora Lidia Núñez. 
 
Sra. Lidia Núñez Rodríguez: Bé, a mi m’agradaria preguntar-li al govern anterior i 
sobretot al senyor Elena  a veure si ens pot explicar de manera concreta en què és va 
gastar el seu govern més de 12 milions d’euros en partides no pressupostades, 12 
milions perdó. 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Ho he explicat però ho torno a fer, per això estem aquí, 
per tornar-ho a explicar. Els 12 milions d’euros hi ha una part molt important 
concretament 6, que són 2 equipaments que van tenir el seu inici aproximadament 
l’any 2009 i que com tots els equipaments que es fan, que es fan en diversos anys, es 
van pagant al llarg dels anys, al llarg dels anys en que es construeix i al final de l’obra, 
i els crèdits pel qual s’han de pagar aquests equipaments es van demanant als anys 
que és van succeint l’obra. L’any 2009, l’any 2010 i l’any 2011 en que va sortir aquesta 
normativa del govern actual de l’Estat, en el qual jo discrepo respecte aquesta 
normativa que va prendre, segons la qual... segons la qual no  es podia demanar crèdit 
aquell any, com a conseqüència d’això aquest any 2011 no es van poder imputar 
aquestes quantitats perquè no es van poder demanar els crèdits i es va demanar el 
poder-los pagar un altre any quan si hi hagués l’autorització per demanar aquests 
crèdits. I respecte de les altres quanties, algunes són desviacions menors i la suma de 
serveis que s’han prestat i que han costat al final més del que va inicialment 
pressupostar-se i hi ha dues quantitats més que són importants, una de les quals és 
aquest acord que li he citat amb la Mancomunitat de Municipis, segons el qual una part 
reduïda del que pagàvem cada any a la Mancomunitat de Municipis per portar el 
servei, per portar les brosses de la ciutat des de Vilafranca fins l’abocador, és un cost 
important, el poguéssim pagar aquests anys en més anys, una part, insisteixo petita 
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respecte del que es paga respecte aquesta partida. I l’altra és un deute de 3 mesos, 
aproximadament, que hi havia amb l’empresa concessionària de la brossa que va 
perdre el servei i que va entrar una empresa nova fi que s’estava negociant amb 
aquesta empresa com es pagava aquesta quantitat. Aquestes són les xifres 
exactament que responen a aquestes quantitats i per tant no són xifres que haguessin 
d’anar imputades al pressupost 2011 com s’ha citat actualment. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Josep Anton Valverde. 
 
Sr. Josep Anton Valverde Ramírez: Bé, continuant una mica amb el principi de la 
meva anterior intervenció, mentres no tinguem més diners des de l’Estat, mentres el 
govern de l’Estat no obri l’aixeta perquè arribin més diners als ajuntaments, i la 
Generalitat igualment i continuïn traient com l’impost de successions, és a dir continuïn 
treien ingressos a les grans fortunes, doncs d’alguna manera, jo no sé perquè ho 
desconec per ignorància, des de l’ajuntament què podem fer al respecte. És a dir, 
nosaltres podem, per exemple posar un impost a les oficines bancàries? Extraordinari 
per aquest any? De quina manera l’ajuntament, quina capacitat té de pujar els 
impostos als que més tenen? Seria la pregunta en concret. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Una de les qüestions que estem plantejant 
justament en aquest moment a les ordenances fiscals, és justament intentar cobrar a 
les companyies de telefonia mòbil el 1,5 d’ingressos del que fan servir espais 
municipals i, en tot cas, com a segona qüestió entrar al plantejament redistributiu 
respecte, per exemple, la qüestió de l’IBI, el tema de que realment una capacitat de 
pagament respecte uns respecte els altres. Entenent de que per exemple en termes 
normatius, no podem diferenciar de cobrar uns epígrafs respecte uns altres i la llei no 
ens permet focalitzar en un sector respecte un altre, diferenciar-lo, per tant el que 
vostè diu  no es pot fer des d’un punt de vista tècnic. D’acord? Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyora M. Assumpta Baig. 
 
Sra. M. Assumpta Baig Torras: Comprovem el lloc, sí. De l’anterior pregunta, el que 
he tret més clar és que no era una auditoria sinó que ha sigut un lloc financer que ha 
fet aquest treball en el que s’ha basat després tota aquesta mena d’embolic. Com que 
no he pogut interpretar quin ha sigut el seu cost ni tampoc en què hem quedat lligats 
de mans, perquè d’una financera, ai, ai,ai! Què és el que ens està demanant? I com 
que l’alcaldessa ha deixat molt clar que serien objectius d’aquest govern la participació 
i la transparència, vull preguntar a l’anterior govern perquè ho marca la normativa, però 
de fet ho faig a tots els altres grups que estan a l’oposició, que ho puguin respondre en 
el seu moment, si ells coneixen aquest tema. Si ells coneixen com ha quedat vinculat 
el tema d’aquest informe econòmic o financer, o el que sigui, respecte a les despeses i 
la forma de treball pressupostari d’aquest ajuntament. 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Bueno, aquest és un informe que va demanar sense 
informar a l’oposició, unilateralment, el govern en aquesta empresa. El govern ens va 
informar a nosaltres perquè jo vaig fer una roda de premsa informant respecte del 
tema, perquè no s’havia informat a ningú , vaig fer una roda de premsa preguntant al 
govern si era veritat que hi havia una empresa que és deia BDO que estava treballant 
a l’ajuntament, va ser llavors quan el govern ens va citar als grups per informar-nos 
que era veritat i que tenia unes idees pensades en relació a la PIVSAM, si no, això no 
s’hauria produït perquè és va produir el 4 d’agost, o el 3 d’agost, i per tant 
desconeixem si hi ha altres vinculacions, altres decisions en relació amb aquesta 
empresa, i ho dic sense segones, ho desconeixem vol dir ho desconeixem, que 
pressuposem que no, que no n’hi ha d’haver. Si que sabem que té un altre encàrrec en 
relació amb aquesta proposta que es citava de fer un holding  d’empreses públiques, 
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és un encàrrec que també s’ha fet unilateralment pel govern a aquesta empresa que 
l’informe l’ha fet aquesta empresa. Dono per suposat, i insisteixo, no es vegin segones 
intencions ni res, que no té cap altre vinculació amb aquesta empresa, o sigui cap altre 
compromís de que facin més coses del que en cada moment se’ls vagi donant, eh? I 
això, que quedi clar, que així ho tinc clar i segur que els altres grups de l’oposició 
també.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies,. Dono pas ara aquí a dues intervencions originals 
que misteris inescrutables fa que s’hagin extraviat. Montserrat Artigas, senyora 
Montserrat Artigas. 
 
Sra. Montserrat Artigas Marco: Vale. Em sembla molt bé que no hi hagi càrrecs de 
confiança perquè l’ajuntament té gent que treballa bé. I aleshores, si PIVSAM estava 
tan malament, pregunto jo per què és va llogar un local i es va posar a tutipleni tenint 
naus com tenia per poder posar les oficines en unes naus.  
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Sí que vull manifestar que sí que hi ha càrrecs de 
confiança a l’ajuntament i a més a més li he de dir una cosa, és a dir, càrrecs de 
designació directa en segueixen havent a l’ajuntament , és una possibilitat que existeix 
per part d’un govern, de fer-ho, de contractar persones que es vinculen únicament a un 
govern determinat i que se’n van si el govern determinat, si el govern en concret, no 
vol  que segueixin, i que per tant no es mantenen a l’estructura del govern, és una 
figura que existeix, que em sembla raonable que existeixi si se’n fa un ús raonable 
d’aquest instrument. En aquest sentit, per aclarir que en segueixen havent en 
l’ajuntament.  
Volia també afegir, en relació a la PIVSAM, la voluntat que hi havia per part de 
l’empresa PIVSAM és que estava en un espai molt gran, es va posar d’acord amb 
l’empresa que estava al costat també i forma part de la mateixa pastilla, de vendre 
aquell terreny, aquell espai perquè consideràvem que era un espai excessivament 
gran per l’empresa PIVSAM, que el lloguer que es pagava per desenvolupar l’activitat 
de la PIVSAM era assumible, i a més era un cost excessiu  no vendre aquell sòl que 
podia permetre tenir uns ingressos per l’ajuntament. Aquesta era la vocació. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies. Senyor Dídac Santos 
 
Sr. Dídac Santos Bertrán: Hola, sí. És que ha marxat ara el regidor i la pregunta era 
per ell, però... com que en tinc una altra...doncs la farem. Resulta que durant una 
intervenció que ha fet el Partit Popular ha dit que es va demanar un crèdit per poder fer 
l’auditori, pot ser?  D’uns 5 milions d’euros... aproximadament. Bueno, he volgut 
entendre, o he entès, que s’havia demanat un crèdit per pagar unes instal·lacions que 
finalment aquestes instal·lacions no es van pagar, i quan van arribar els diners per part 
de la Generalitat, la Generalitat directament el que va fer va ser pagar directament, el 
que va fer va ser cancel·lar aquell crèdit. Es reafirma en això que ha dit? En tot cas li 
pregunto al senyor senyor Joan Ignasi Elena Garcia que suposo s’ha sentit atacat per 
l’afirmació que ha fet el senyor Santi Rodríguez. 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Jo, amb franquesa no m’he sentit atacat, ni pel Santi ni 
pel Miquel Àngel, no m’he sentit atacat, discrepo de coses que s’han dit i de xifres que 
no només penso, sinó que sé que no són correctes, però és que això que em dius 
Dídac no és exactament el que ha dit el Santi, Per tant.,.. no... em costa contestar-ho 
perquè ara entraríem possiblement en un debat, i a lo millor li pots fer la pregunta al 
Miquel Àngel perquè es que no.... no és exactament això el que ha dit el Santi ni res.  
 
Sr. Dídac Santos Bertrán: Demano disculpes. S’acaba de dir que actualment, és que 
avui potser estic entenent malament les coses, eh, però he entès que encara hi ha 
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càrrecs de confiança en aquest ajuntament? Vull dir, quin és el cost d’aquest càrrecs 
de confiança i si realment s’havia proposat des del govern que entrava, des del govern 
de Convergència que aquests càrrecs en un principi ja no hi serien? 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: El govern municipal en l’actualitat no té cap càrrec de 
confiança polític., Zero.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Queda contestat. Si us plau. Senyor Santiago Fortuny. Li 
agrairé ser sintètic. Si us plau... 
 
Sr. Santiago Fortuny Bestregui: Això,,, referent el que diu el senyor Elena de que la 
Generalitat havia... 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Si us plau.... 
 
Sr. Santiago Fortuny Bestregui: havia imposat fer unes revisions a les piscines, 
aquestes revisions són gratuïtes pels qui tenen les piscines? Perquè si és així tampoc 
no seria de raó que els que tenen cotxe passin impost de circulació. Sap que vull dir? 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: La pregunta exactament és... 
 
Sr. Santiago Fortuny Bestregui: Si els que els hi fan revisions als qui tenen piscines 
és gratuïta o paguen. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Va adreçada? 
 
Sr. Santiago Fortuny Bestregui: Al senyor Elena. 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Jo he posat... efectivament, paguen i no el cost que té 
el fer la revisió i no sé quin... li estava posant molts exemples. És a dir, li contesto la 
pregunta precisa, paguen però no paguen el cost que suposa a l’ajuntament fer 
aquesta intervenció., Però vull que entengui que el que he dit és un exemple. És a dir, 
el que he volgut explicar, i n’he posat molts altres eh, el que he volgut explicar és que 
l’ajuntament té un 30%, no aquest, eh, tots, de despeses que no són de les 
competències municipals  i pels quals no perceben ingressos que algunes són per 
voltant del govern però que es veu en la obligació de fer-ho perquè són serveis que la 
ciutadania necessita i que consensuadament tots estem d’acord que són necessaris, i 
altres venen fins i tot imposats per llei, com per exemple aquest o com per exemple 
tantíssims altres en relació a la cura d’animals, en relació als temes d’inspeccions 
sanitàries , en relació a tantíssimes coses que l’ajuntament ha de fer-ho per llei i que 
ningú li paga sinó són els ciutadans i que no són competències del que la llei de Bases 
de Regim Local estableix com a competències per un ajuntament de la seva 
competència. 
En general a vostè li toca pagar moltes coses, li toca pagar part, per exemple ...  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: No entrem en debat, si us plau 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Li toca...  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: D’acord, gràcies. Senyor Antonio Soriano si us plau. 
 
Sr. Antonio Soriano Giménez: Jo vull fer una pregunta que va una mica dirigida a tos 
dos encara que demano que me la respongui el senyor Gargallo. És veritat que l’equip 
anterior de govern i l’actual equip de govern teniu dos càrrecs directius, que per tant 
són treballadors que les designen lliurement el polític, que no fan cap oferta publica, és 
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una designació a dit i que aquests dos càrrecs, cada càrrec, cobra un mínim de 53.000 
euros cadascú? Sí, o no. 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Jo li contestaré concretament. Hi ha dos càrrecs de... 
directius a l’ajuntament, com a molts ajuntaments, que realitzen tasques que són 
especifiques, que no es poden cobrir amb altre personal, Jo he contestat, jo he 
contestat a la pregunta que m’havien fet anteriorment, que càrrecs de confiança 
politics aquest equip de govern no en té cap.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Queden... si us plau, queden dues intervencions. Estem al 
límit de temps, donarem pas a aquestes dues intervencions i prou perquè sabria greu 
deixar-les fora.  Un moment, si us plau... Senyor Luis Camiña  
 
Sr. Luís Camiña Camiña: Ah... si, yo quisiera preguntar al actual equipo de gobierno, 
si ¿se vigilan los despilfarros? Y para ello pondré un ejemplo. Concretamente en una 
calle que se llama Les Roques del Pelut, en un espacio relativamente reducido, son 
unos 3.000m2 hay 51 puntos de luz. Eso está ahí toda la noche y invito a todos los 
aquí presentes que vayan a verlo. De estos 51, 21 son cajas cerradas con una 
pequeña cortina para que hagan lucir la hierba. A mi me parece un auténtico 
despilfarro. Es un ejemplo. Gracias 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: En el seu cas el que vostè em comenta, ho 
desconeixo, soc el regidor d’Hisenda, en tot cas li passaré, l’adreçaré la situació al 
regidor de Medi Ambient, o en tot cas la persona que sigui la regidora de Serveis Viaris 
perquè en tot cas comprovi justament aquesta situació i lo referent al tema del 
despilfarro, li puc dir... en certa mida que nosaltres el control existeix, en aquest 
moment hem fet criteris interns per evitar justament que hi hagin situacions donades 
de repetició de despeses, de temes que en principi no... entenem que no són correctes 
i estem corregint justament aquesta situacions des d’un punt de vista lo més racional 
possible. Això ens costarà temps però hem començat a fer canvis importants en la 
manera de plantejar el tema de la despesa dintre de la institució. Gràcies.  
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Bé, la darrera intervenció... de fet l’he deixat pel final. l.. de 
vegades diuen de mi que faig, que sóc o que faig d’historiador però us asseguro una 
cosa, i és que la paleografia no és la meva especialitat. Tinc un targetó aquí... crec que 
diu senyora Cecília? Pot ser? Sí. Com que aquesta segona tongada estan escrites a 
mà i a vegades em costa, segurament el problema és meu, eh!  
 
Sra. Cecília Gaspa Chumillas: A veure. Jo he fet una pregunta sobre els sous, el que 
passa és que lo que m’ha contestat solsament el senyor Gargallo. El tema de la 
pregunta era en general, ja sé que posava que hi havia 400.000 € que realment 
s’estalvien, però jo la pregunta, en fin, potser l’he feta malament o... en realitat és 
perquè també han tret a persones per tant, ja no tenen aquests sous. La meva 
pregunta és si podem sapiguer els sous de cadascuna de les persones que han entrat 
nous a la nova, diguem, al nou partit. Aquesta és la pregunta que jo volia formular, el 
que passa és que no li feta potser de la manera més correcta o el motiu que sigui. El 
no tindre, al poguer diguem replicar he callat, però ja que em donen opció... la meva 
pregunta és aquesta. Es pot sapiguer el sou de cadascú de les persones que han 
entrat al nou govern i en realitat puguer, llavors si en fin.,.. sapiguer-ho, comentar-ho i 
donar resposta a les preguntes que a mi m’han fet que jo haig de respondre. Gràcies. 
 
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano: Possiblement no havia entès el primer moment 
la seva pregunta. Aquests imports de monuments que en tot cas cobren els regidors 
del govern entenc que són públics, per tant són accessibles en qualsevol moment per 
qualsevol ciutadà. En tot cas no sé si s’adreçaran o a Participacio o en tot cas no sé on 
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s’ha d’adreçar si és a nivell web però naturalment pot contrastar aquesta xifres d’una 
manera pública. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Bé, moltes gràcies. Tanquem aquí aquest torn de... aquest 
torn de preguntes. Per la seva informació els hi diré que s’han adreçat 46 preguntes 
corresponents a 38, a 38 ciutadans, ciutadanes d’aquesta ciutat. Entrem al darrer 
apartat de l’acte, de l’acte d’avui, d’aquesta audiència pública en que donarem pas als 
diferents posicionaments dels diferents grups municipals, amb un ordre d’intervenció... 
amb un temps d’intervenció de 5 minuts cadascun i per tant, un cop més, agrair-els-hi 
ja en aquest final, atès doncs que s’han portat tots prou bé, demanar-els-hi a tots la 
seva col·laboració un altre cop i intentar doncs, ser sintètics amb les seves 
intervencions. Iniciarà aquest torn el posicionament de la representació de Iniciativa 
per Catalunya-Verds.  
 
Sra. Iolanda Sánchez Alcaraz: Gràcies. Certament es fa molt difícil, doncs en 5 
minuts, poder concloure, doncs, una explicació, un posicionament que abasti doncs la 
complexitat del que ha estat l’exposició tant de l’anterior govern com del govern actual 
de la situació econòmica de l’ajuntament de Vilanova. Però en tot cas, nosaltres com a 
formació política, corresponsables de l’acció del govern de l’anterior mandat, a... 
deduïm i plantegem realment el que s’ha exposat i volem redundar o puntualitzar els 
punts exposats en l’exposió que ha fet en Joan Ignasi Elena. Hem viscut, i estem 
visquent, una situació excepcional durant aquests 3 anys, des del 2008 que vam viure 
amb més potència la crisi econòmica, evidentment les famílies, les empreses i 
evidentment també l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú que com a ajuntament estem 
doncs, com a la mitjana d’ajuntaments de Catalunya i per dir-ho així en extensió també 
de l’Estat. Que vam patir ,evidentment, una baixada d’ingressos per la manca 
d’activitat econòmica a la nostra ciutat, per la manca d’activitat econòmica a la nostra 
ciutat, aquesta és la dada preocupant i durant aquests 3 anys hem, estem veient 
això... Que nosaltres vam optar en aquell moment com a mesures clares d’acció, des 
d’un govern d’esquerres en un moment determinat, primer congelar impostos, 
bàsicament per no continuar castigant a les economies domèstiques i a les economies 
de les empreses i de l’activitat econòmica en aquell moment. Que vam determinar, i 
clarament, activar i mantenir una línia d’inversió pública, perquè sí des d’un govern 
d’esquerres enteníem que invertir i endeutar-se, sempre que sigui equilibradament i 
endeutar-se en equipaments públics i en equipaments que fan servei social a la gent, 
era avançar i situar a la nostra ciutat endavant. Endeutar-se per exemple en el CAPI 
de Baix a Mar...causem... quants? ciutadans que avui també estem aquí i que 
entenem que són serveis bàsics necessaris de proximitat per la ciutadania. I això és 
treballar per fer palesa i per acompanyar i ser pròxims en aquesta situació també de 
crisi econòmica . O endeutar-nos també per l’IES de Baix a Mar. Sabeu com està la 
situació dels nostres nanos adolescents i que per tant era necessari en el barri de baix 
a mar que tinguessin el cinquè institut a la nostra ciutat. Per tant, sí, corresponsables 
segurament amb una situació que ens havíem d’endeutar-nos equilibradament i 
mantenir una línea clara de fer possible que en el futur el nostre ajuntament, aquesta 
inversió de futur es pogués pagar.  
El problema, i algú també feia alguna reflexió en aquest sentit, el tenim la ciutat de 
Vilanova, el té l’ajuntament, el té la política, els polítics que avui estem asseguts aquí 
en aquesta taula per doncs, redreçar, solucionar  i posar doncs propostes concretes i 
projectes concrets a una situació complexa financera. No ho vam negar l’anterior 
govern que tinguéssim una situació financera complexa, no es va negar. Al 2008, 
aquest govern, l’anterior govern, sortia i donava la cara i feia plans de xoc i un seguit 
de mesures, i avui continuem tenint una situació complexa que entre tots ho hem de 
solucionar. Però vull dir que ho ha de solucionar la ciutat i ho hem de solucionar 
nosaltres, els ciutadans, però sobretot ho han de solucionar també altres. I aquí és la 
història que doncs desafortunadament vivim els ajuntaments, el municipalisme català i 
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el meu... ja m’assenyalen el temps... i el municipalisme en general. Manca de suport 
per part de l’estat, manca de suport per part de la Generalitat, manca de suport, de 
visió que som la primera administració que d’una forma pròxima intentem arribar a les 
necessitats, a les solucions que volem donar als nostres veïns i veïnes, i per tant... el 
pla de xoc que podrem realitzar, segurament, apaivagarà, solucionarà en part un 
problema que és constant en les finances municipals i que reclama, doncs en aquest 
sentit, que formacions politiques que tenen altres majories en el Congrés, en el 
Parlament de Catalunya doncs facin costat al municipalisme català. Crec que se 
m’esgota el temps i per tant, doncs conclouria aquí la meva intervenció. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Moltes gràcies senyora Sánchez. Té la paraula ara la 
representació de Candidatura d'Unitat Popular. 
 
Sr. Joaquim Arrufat Ibáñez: Bé, dues hores sense poder intervenir acumulen molta 
informació. Intentaré batre un rècord que és respondre una sèrie de preguntes i 
explicar el posicionament de la CUP.  
Si les preguntes limiten aquest debat no és un debat, no és una assemblea, és un 
passar comptes és un... la ciutadania en front els seus representants per fer preguntes 
i això limita molt la interacció. És cert.  
Responent a les intervencions que han fet membres de les joventuts de Convergència 
i del partit Socialista... No, l’endeutament no és bo i com l’esquerra continuï defensant 
que l’endeutament és bo com a criteri absolut, passarà a ser un departament del 
Santander o del BBVA, i no és bo, és una acció amb la que hem de trencar. I, sí, se’ns 
va informar prèviament de la situació critica de la PIVSAM, però també se’ns va 
informar que la primera mesura que tenia al cap el govern en front a PIVSAM era 
reduir PIVSAM de 14 a 2 treballadors. Vendre patrimoni és impossible, perquè no en 
tenim pràcticament, l’únic que tenim de patrimoni són... que puguem negociar amb ell, 
diguéssim, o comerciar amb ell, són les naus de PIVSAM justament i els terrenys de 
PIVSAM que no surten... que no tenen sortida al mercat actualment perquè el mercat 
no ho compra.  
Som esclaus dels bancs, i els bancs, segrestadors de la nostra democràcia, és la 
segona part de la frase, i és la democràcia entesa com la capacitat de regir els nostres 
propis destins. No només som esclaus dels bancs. Les administracions a través del 
deute han esdevingut esclaves dels bancs i els ciutadans, a través dels nostres 
impostos, no només paguem impostos pels nostres bens col·lectius sinó que part dels 
nostres impostos van directament als bancs en forma d’interessos. És a dir a través 
dels nostres impostos financem l’oligarquia bancària.  
Els sous dels regidors són iguals que al final de l’anterior mandat. No són públics i 
haurien de ser-ho, com tampoc ho és el patrimoni dels regidors abans de començar el 
mandat i al final del mandat. Ho hem d’escriure, podem escriure el que vulguem els 
regidors, però no és públic ni està publicat en lloc, ni tampoc passa una auditoria com 
es preguntava per allà.  
És necessari publicar el pressupost a la pagina web, però a més és necessari publicar-
lo amb detall i de forma comprensible perquè no sigui un missatge encriptat per la gent 
que el vulgui consultar. 
I fer audiències cada trimestre... no sé si és la forma més pràctica o no, però en tot cas 
experiències com aquesta haurien de sovintejar bastant més com s’ha dit a la taula. 
No per fer recuperar la confiança amb el món polític, aquí discrepem, però no passa 
res, en l’objectiu final de per què les audiències públiques, sinó per retornar el poder 
en la població que és la verdadera dipositària del poder democràtic. 
I quina capacitat té l’ajuntament a través dels impostos de gravar als més rics? En té 
poca però l’estem intentant estirar-la al màxim i es nota la capacitat per inventar-se 
nous impostos, malgrat no ens agradi, no oblidem mai que el municipi és al darrer 
esglaó de l’estat. Val? Per tant està sotmesa a moltes jerarquies i a moltes lleis amb lo 
qual és l’últim graó.  



 44 

I els càrrecs de confiança... hi ha aquests dos càrrecs de confiança. N’hi ha un que en 
teoria s’extingeix al desembre que és el que porta el PINA, el Pla Integral del Nucli 
Antic que s’acaba al desembre i l’altre, que també l’hem qüestionat nosaltres, que és 
el... l’hem qüestionat perquè a més, comencem a intuir que fins i tot no és ni legal, és 
la responsable de Recursos Humans de l’ajuntament que és càrrec de confiança. I sí, 
els grups municipals tenim un administratiu cadascun. Uns a mitja jornada, com la 
CUP, Iniciativa i el Partit Popular i uns una jornada i mitja com el partit socialista com a 
principal grup a l’oposició. Són càrrecs que evidentment són de designació política, 
perquè si el grup municipal no existís no hi serien, no? Però en tot cas són 
administratius amb sous que no tenen res a veure amb aquella figura tan criticada en 
l’anterior legislatura dels 3.000 € com a càrrec directiu de l’ajuntament. No tenen 
absolutament l’escala salarial res  a veure.  
I el full de ruta de la CUP, ja acabo, no sé si tinc gaire temps.... Bé nosaltres ens 
centrarem en els propers... vista la situació, entès o aclarit les diferències de matisos 
en la valoració econòmica que existeix a l’ajuntament, greu en tot cas, nosaltres.... cinc 
eixos. Treballarem enormement per reduir el dèficit i per estalviar en la despesa de 
l’ajuntament, en què? En tot allò que considerem que no es justificable en temps de 
crisi. I què poden ser aquestes coses? Algunes ja s’han dit aquí i eren propostes 
també de la CUP en els darrers anys: reduir el cost de l’aparell polític, reduir el lloguer 
de les oficines, no pagar 365.000€ per una grua perquè és absurd i ningun ho entén, 
reduir l’enllumenat, l’enllumenat de Nadal, però l’enllumenat en general allà on sigui 
possible, etc.  La segona cosa és adaptar els impostos a temps de crisi. Això vol dir 
que la gent que menys té no se li pot cobrar el mateix que se li sobrava abans perquè 
és que no té res per pagar, però en tot cas hi ha gent que no li ha afectat la crisi, o no li 
ha afectat de la mateixa manera i té encara capacitat per seguir pagant i haurem 
d’exercir, doncs, aquesta solidaritat. En la defensa dels drets socials, nosaltres 
pensem que la crisi és el moment, no per començar a fer retallades en sanitat i en 
ensenyament, sinó per reforçar la validesa política dels drets socials en habitatge, en 
sanitat, en ensenyament i en formació ocupacional sobretot perquè no pot ser que es 
quedi gent fora de la formació ocupacional quan està a l’atur i en cultura, i en l’accés a 
la cultura. Treballar per la facilitació de la reactivació econòmica, facilitant la 
autoocupació de tothom que vulgui tirar endavant un negoci i facilitant evidentment 
com tothom el... I la cinquena, ja està... és un enunciat, i aquesta és la nostra intentem, 
aportació, que és avançar cap a formes valentes, imaginatives d’economia social 
solidària, cooperativa i alternativa. S’estan posant en marxa en molts llocs i necessiten 
en aquest temps de crisi, necessiten com mai. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies senyor Arrufat. Es pot recuperar tranquil·lament ara. 
Té...Té la paraula la representació del grup municipal del Partit Popular.  
 
Sr. Santi Rodríguez Serra: Gràcies. Jo no faré aquest exercici d’intentar respondre a 
totes les preguntes en cinc minuts, perquè correria el risc de cometre omissions i 
imprecisions que alterarien el resultat de les respostes per tant, em limitaré només a 
fer-ne, deixar-ne constància d’ una que és una omissió, i que tampoc no passa res, 
però sí que en relació als càrrecs directius de confiança que en aquest moment hi ha a 
l’ajuntament, vull recordar que ja eren de confiança de l’anterior equip de govern i que 
ara continuen sent de confiança del nou equip de govern. De qui els asseguro que no 
és de confiança és del Partit Popular.  
Hem parlat durant tot el matí en relació a.... en relació a l’estat de les comptes 
municipals. I jo crec que s’han apuntat i s’ha parlat de quines són les solucions que 
hem de donar a l’estat dels comptes municipals. I aquí hi ha dos vies. Però abans de 
parlar de les dos vies recordar l’entorn en el que estem, i estem en un entorn de crisi, 
no només de crisis econòmica de les administracions, estem en un entorn de crisis 
econòmica social en el carrer. A nivell d’administració tenim dues possibilitats: 
incrementar recursos o reduir despeses. Incrementar recursos tenim les vies 
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financeres, hi ha altres vies, vendes d’actius, etc, i tenim la via de pujar impostos. Les 
vies financeres estan pràcticament tancades per l’alt endeutament de l’ajuntament per 
un costat, per la situació de les entitats financeres per un altre costat, per tant ens 
quedaríem en la via d’apujar impostos. Aquesta via no tindria en compte la situació de 
l’entorn. I la situació de l’entorn és que gairebé 7.000 ciutadans de la ciutat de Vilanova 
i la Geltrú en aquest moment estan a l’atur, i per tant estan patint també dificultats 
econòmiques . Per tant, pujar-els-hi els impostos significaria també, tirar-els-hi a sobre 
també una pedra més. Per tant, ens queda una via, que nosaltres creiem que és la que 
s’ha d’aplicar, però no només ara, fa alguns anys des de que comença a haver crisis 
que estem demanant en els governs municipals, el d’abans i al d’ara també ho fem, 
que té que fer un esforç de reducció de la despesa. I això no és cap exercici 
extraordinari, això és el que fa una família qualsevol, normal  i corrent que perd un lloc 
de treball. Això és el que fan els ciutadans quan es redueixen els seus ingressos, mirar 
de com reduir la despesa, intentar retallar la despesa i això sí, intentar no deixar 
descuidat a les persones que necessiten atenció. Però insisteixo, no oblidem el 
problema de fons. I permetin-me que utilitzi una expressió que ha utilitzat l’exalcalde 
Casanovas. Diu, la ciutat ara és rica. La ciutat ara és més rica. Segurament, té raó. Els 
ciutadans ara són més pobres. És això realment el que volem? Nosaltres creiem que 
no podem oblidar quina és la autèntica motivació de la situació per la que estem 
passant, i per tant, hem d’actuar. I la motivació de la situació per la que estem passant 
és la crisis econòmica. I podem fer dos coses: pensar que aquest és un problema del 
món mundial  i que nosaltres no hi podem fer res, i quedar-nos quiets, parats, esperar 
que algú ho resolgui o intentar utilitzar les capacitats que tenim com ajuntament i 
intentar fer accions per intentar crear activitat econòmica per tal de crear llocs de 
treball. Si som capaços de fer això, reduirem l’atur, estalviarem ajuts socials perquè hi 
hauran menys persones que necessitaran aquests ajuts socials per sobreviure, 
incrementarem els ingressos, podrem incrementar els impostos i incrementarem els 
ingressos per part de l’administració de l’Estat que recaptarà més impostos, 
incrementarem els ingressos de la Generalitat, incrementarem els ingressos 
municipals. Per tant, només a través d’aquesta via és com ciutat i ciutadans 
aconseguirem seguir ser tots plegats més rics del que som ara. Gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gràcies senyor Rodríguez per la seva concreció. Té la 
paraula ara la representació del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
Sr. Joan Ignasi Elena Garcia: Gràcies Albert i a tots per la paciència. Jo no hauré 
d’anar tan ràpid com malauradament han hagut d’anar el Quim Arrufat i el Santi, he 
tingut l’oportunitat de parlar molta més estona i d’expressar quines eren les opinions, i 
voldria només per tant, subratllar algunes de les coses que he comentat. Efectivament 
ho dèiem tots, la situació és difícil, la situació és complicada per l’administració pública 
local, ho és per la vilanovina, ho és pel conjunt d’administracions, i malauradament ho 
és per totes les persones, o per gran part dels ciutadans i ciutadanes de la nostra 
ciutat i del nostre país. Al final fer política i fer acció pública, és un exercici de dos 
coses: l’equilibri, per una banda, entre les necessites de la ciutat i la disponibilitat de 
recursos per poguer-les tirar endavant, per poguer-les resoldre, per una banda, i per 
altra, les opcions, les opcions que cada partit i cada opció política pren. Des del meu 
punt de vista, s’ha fet un exercici d’equilibri, difícil, en les circumstancies en les que 
estem. Molt i molt complexe per la disminució de recursos que he dit que hi havia, però 
en la que paral·lelament hi ha hagut unes necessitats creixents pels ciutadans de la 
nostra ciutat com a conseqüència de la crisi, a les quals s’ha hagut de donar resposta i 
a l’hora la necessitat d’equipar la ciutat i dotar-la d’equipaments, de serveis, de 
transformacions urbanes necessàries, també, no només pel gaudi dels ciutadans que 
naturalment també, sinó per sortir més i millor de la crisi. Per tant s’ha de tenir un 
concepte i creure en que lo públic, des de les dificultats que té una administració local, 
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que ho comentava el Quim Arrufat ara, o altres persones que han intervingut, des de lo 
públic és possible també intervenir i decidir coses, i optar i decidir si es fan o no es fan, 
i quins equipaments, i quins serveis i quines prioritats, que des del nostre punt de vista  
van per les politiques d’equitat, d’igualtat, per una banda, per la creació de serveis 
públics de qualitat en educació, en salut en dependències, instituts, llars d’infants, 
escoles, centres d’atenció primària, centres de dependència que aquesta ciutat s’ha 
dotat durant aquests anys, i un espai públic de qualitat al servei, deia, del gaudi dels 
ciutadans, però també de la projecció econòmica i de la transformació econòmica de la 
nostra ciutat. Des d’aquesta doble perspectiva, des d’aquestes opcions, des de 
l’equilibri racional en la gestió dels recursos públics, però també optant i decidint fer 
coses que la ciutat necessita és el que crec que ha de ser el camí que segueixi durant 
aquests anys. I en aquest sentit, el govern tindrà la mà estesa del grup socialista. Per 
això i per aquesta orientació, tindrà la mà estesa. El govern i la resta de grups de 
l’oposició. Per tirar endavant serveis públics de qualitat i mantenir-los, transformació i 
manteniment d’un espai públic de qualitat que ens projecti, polítiques d’equitat i, 
naturalment també, racionalitat econòmica que permeti que això sigui assumible pel 
conjunt dels ciutadans, com crec que és la situació en la que està en aquests moments 
la nostra ciutat. Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Gracies senyor Elena. Finalment, té la paraula la 
representació del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Per part meva, i per part del govern de Convergència i 
Unió voldria que aquest fos l’últim dia que haguéssim de parlar del passat, que 
haguéssim de parlar de com estan els comptes municipals, perquè crec que el que 
hem de fer és mirar endavant. I per tancar aquest tema, només quatre frases. Aquí 
s’han llençat afirmacions, fa uns moments, que jo vull aclarir, d’una vegada per totes, i 
repeteixo, el govern municipal de Convergència i Unió no té cap càrrec de confiança, 
és correcte, polític, Hi ha dos càrrecs directius que ja existien i que continuen a la 
casa. Per tant, demano si us plau que no és facin afirmacions que no són certes. Això 
és així, el govern municipal de CIU no en té cap, de càrrec de confiança. Dit això, 
també voldria insistir en que les xifres que hem donat són unes xifres que consten en 
un informe fet per l’interventor municipal en el qual confiem, nosaltres confiem 
plenament, per tant li donem total credibilitat, i a més aquest informe ha estat 
supervisat per una empresa externa per donar-li més solidesa de cara a les nostres 
negociacions, de cara a quan tindrem que anar a buscar recursos per finançar tota 
aquesta deuta tan gran que té l’ajuntament. Per tant, jo crec que posar en qüestió 
aquests números, aquest informe de l’intervenció i aquesta informació que tenim és 
irresponsable. Assumim, que aquest és un punt de partida, ens torbem aquí, no volem 
d’això fer-ne un retret, de fet, jo des de que vam començar, vam explicar que no faríem 
pública cap xifra ni cap informació econòmica fins que tinguéssim xifres validades i 
fermes, i així ho vam fer, ho vam fer públic una vegada, a partir d’aquí no n’hem tornat 
a parlar, en parlem avui perquè hem cregut, i a més així s’ha demostrat, que s’ha creat 
aquesta necessitat perquè possiblement el debat no va ser prou clar. Però jo crec que 
a partir d’aquí, aquest debat l’hem de deixar de banda. Assumim que aquest és el punt 
de partida. Per què discutir el que és obvi i el que està verificat? Tenim aquestes xifres 
i a partir d’aquí  el que hem de fer és mirar endavant perquè la ciutat té moltes 
problemàtiques. Tenim... ens venen per davant uns anys molt difícils en que, en primer 
lloc, hem de donar resposta  a les necessitats creixents d’assistència i de recolzament 
de moltes persones, però en que per una vegada hem d’aconseguir que Vilanova torni 
a ser la ciutat d’oportunitats que havia estat i que ha deixat de ser. Una ciutat amb un 
altíssim índex d’atur i on és realment molt difícil, trobar feina. Per tant, aquesta ha de 
ser una prioritat, perquè l’objectiu, quin ha de ser? No ens serveix de gaire tenir grans 
edificis, no ens serveix de gaire tenir unes grans instal·lacions, si a la vegada els 
vilanovins no podem disposar de feina, de tenir la dignitat de viure dignament, de 
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disposar de feina i de tenir els serveis que ens corresponen. Per tant, les prioritats en 
els propers anys han de ser aquestes: poder atendre totes les necessitats dels 
ciutadans i a demes poder construir una ciutat d’oportunitats, activar les empreses de 
la ciutat, aconseguir que empreses vinguin a invertir a Vilanova, aconseguir que 
Vilanova estigui al mapa, que això, nosaltres entenem que és un tema que s’ha deixat 
en un segon terme en els darrers anys i que ara hem de solucionar. Per fer això, mà 
estesa a tots els grups del consistori per col·laborar-hi, per participa-hi, perquè crec 
que és de responsabilitat que a partir d’ara anem tots a una. Així ho estem fent des del 
primer dia, aquesta és la nostra voluntat. Volem ser un govern on es tinguin en compte 
totes les opinions, tan internament a l’ajuntament com amb la societat, per això hem 
estat en contacte aquests darrers dies amb les 300 entitats que té la ciutat per debatre 
el Pla d’Acció Municipal, i aquesta vol ser la manera que aquest govern vol tirar 
endavant aquests propers anys, per tant, jo crec que hauríem d’aparcar aquest debat. 
Ara sabem com està la situació i a partir d’aquí positivitat i endavant. I això és el que jo 
proposo. Res més, moltes gràcies.   
 
Sr. Albert Tubau Garcia: Moltes gràcies senyora Lloveras. A mi, per acabar la meva 
part, permeteu-me només un agraïment. Agrair la seva participació, agrair la seva 
col·laboració, agrair també molt particularment el suport, la col·laboració dels ponents 
que hem tingut avui. I també agrair, també un agraïment molt especial pel suport, per 
l’ajut de tota la gent, de tots els col·laboradors i col·laboradores de l’equip de 
Participació de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Dit això, fa la cloenda de l’acte la 
senyora alcaldessa. 
 
Sra. Neus Lloveras Massana: Bé ara, moltes gràcies, per tota la feina feta, i m’acaba 
de treure el que ara jo volia destacar, que realment ha estat un acte que en quant a 
organització ha anat de manera estupenda, i això només ha esta possible gràcies a 
que moltes i moltes persones des de la gent de Neàpolis, la gent de Canal Blau, i 
sobretot  la gent de Participació hi ha treballat molt i molt de valent en aquests darrers 
dies. Per tant, crec que és una experiència molt positiva, una experiència que potser 
ara no ens podem comprometre quan, però que s’ha de repetir, que és la manera, jo 
crec... podem discutir sobre quina és la finalitat, recuperar la confiança de la gent en 
els politics o que realment el poder estigui en la gent, podem discutir-ho, però que és 
positiu i que per aquí hem d’anar per solucionar els problemes en els propers anys, jo 
estic segura. Per tant, us agreixo a tots que hagiu fet possible que es fes aquest acte, 
perquè sense la vostra participació tampoc hagués estat possible, i a partir d’aquí jo 
crec que podem estar satisfets de com ha anat. Jo estic segura de que ha estat un 
diàleg que segur que ens ha obert molts dubtes que tenim i com a mínim hi ha hagut 
l’oportunitat de parlar-ne, que això és el que importa. Moltes gràcies a tots i per tant, 
aixecaríem aquesta reunió. Gràcies .  
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Preguntes que la ciutadania ha fet arribar a l’equip de Govern 

 

Pregunta 1 
 
A les ordenances fiscals del IBI es fa constar a l’article 7è. que s’estableix un recàrrec 
del 50% de la quota líquida per a aquells immobles d’ús residencial que es trobin 
desocupats. 
A Vilanova hi ha moltes vivendes d’ obra nova que promotores o constructores no han 
pogut vendre, de les que tampoc es preveu que puguin ser venudes a curt o mig 
termini i que, per tant, estan desocupades. 
D’altra banda, l’ estoc de pisos de particulars buits també estaria afectat per aquest 
article. 
 
La pregunta que adreço a l’ equip de govern actual és la següent: 
A quantes vivendes de la ciutat de Vilanova s’aplica el recàrrec regulat a les 
ordenances fiscals ? 
Concedida la llicència de primera ocupació en edificis d’obra nova: com es controla si 
a les vivendes buides se’ls aplica el recàrrec esmentat ? 
 
 
Resposta 
 
Tal com indica a la seva exposició l’article 7 de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles preveu la possibilitat de cobrar el recàrrec del 50% que 
permet l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per establir aquest recàrrec, a més de la seva previsió a l’ordenança, és necessari 
que, tal com indica l’esmentat article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, s’hagi 
procedit per par de l’estat a l’aprovació de la norma reglamentària que determini les 
condicions que ha de complir un habitatge per tenir la condició de ‘desocupat amb 
caràcter permanent’, i aquesta normativa reglamentària encara no s’ha establert. 
 

Pregunta 2 
 
En l’ actual context de crisi, nombroses empreses, sobretot promotores i constructores 
immobiliàries, s’ han vist abocades a presentar concurs de creditors. 
La morositat en el cobrament de tributs, entre d’altres com l’IBI i les escombraries, 
d’aquells immobles que són propietat d’empreses concursades amb activitat  
econòmica a la ciutat de Vilanova, provoca, de ben segur, un problema de tresoreria 
afegit a les necessitats del Ajuntament. 
L’ estancament del consum i la venda d’ immobles va caient, en gran part per la manca 
de finançament de les entitats bancàries, i és lògic preveure, doncs, que l’índex de 
morositat tindrà una clara tendència a empitjorar. 
 
La pregunta que adreço a l’ equip de govern actual és la següent: 
Es coneix quin és l’import dels tributs que per IBI i escombraries – principalment de les 
empreses del sector immobiliari - es troba pendent de cobrament? 
I en conseqüència, i en caràcter més generalitzat: 
Quines mesures preventives ha pres l’ Ajuntament per tenir controlada la morositat? 
Es vigila si les empreses que entren en concurs – del sector immobiliari o no - són 
creditores per deutes amb l’Ajuntament? 
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En quants procediments judicials concursals l’Ajuntament de Vilanova s’ha personat 
per ser inclòs a la llista de creditors de l’empresa deutora? 
 
Resposta 
 
L’Ajuntament, com no pot ser d’altre manera, coneix i efectua el seguiment del 
cobrament de la totalitat dels seus ingressos i realitza les actuacions procedimentals 
adients per garantir el seu cobrament. 
 
En concret, sobre l’IBI i les escombraries, són ingressos de caràcter tributari que, cas 
de no produir-se el pagament en període voluntari, el cobrament es realitza per mitjà 
del procediment de constrenyiment que, actualment, està delegat a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
En aquest sentit, si be és cert que la situació actual de crisis econòmica generalitzada, 
pot comportar dificultats en determinats ciutadans i ciutadanes per fer front als seus 
pagaments, l’Ajuntament ha ampliat les possibilitats d’ajornaments i fraccionaments 
mitjançant la modificació de les normes reguladores de l’Ordenança Fiscal General, 
flexibilitzant al màxim la formalització d’acords de pagament per facilitar el compliment 
de les obligacions tributàries sense arribar a les mesures del procediment executiu. 
 
Respecte a les empreses en situació concursal, l’Ajuntament o bé l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es personen en els procediments dels 
que tenen coneixement per garantir i defendre els interessos de l’hisenda municipal. 
 

Pregunta 3 
 
Seguint les indicacions realitzades a l’acte d’audiència pública celebrat avui, voldria 
presentar la següent qüestió: 
Per tal de poder millorar la tresoreria de l’Ajuntament entre els ingressos i les 
despeses corrents: 
 
Podria proposar-se als ciutadans i empreses que voluntàriament vulguin fer-ho el 
poder atendre els pagaments del conjunt dels seus impostos municipals en pagaments 
mensuals? 
De ben segur que als ciutadans els permetria una comoditat en el pagament que faria 
assimilar més fàcilment el pagament dels impostos com una despesa regular en el seu 
pressupost mensual. 
Per l’ Ajuntament, el rebre aquests impostos més anticipadament permetria no haver 
de tirar tant de crèdits a curt termini amb el que hi hauria un estalvi en la partida de 
despeses financeres perquè els interessos bancaris baixarien. 
El fet de no posar al cobrament impostos fins el mes de maig – com l’IBI i 
escombraries - endarrereix l’entrada d’ingressos que encara es dilata més en el temps 
per aquells tributs domiciliats.  
Si particularment a les nostres llars tenim assumit el pagament mensual de, per 
exemple, la llum o la telefonia: perquè no fem el mateix amb els tributs de la ciutat? 
Si les escombraries es recullen a diari: perquè ha de ser un servei que el ciutadà no ha 
de pagar en part fins al juny i la resta al setembre?  
 
Reitero la indicació feta a la pregunta: ...als ciutadans i empreses que 
VOLUNTARIAMENT... 
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Resposta 
 
El tema que s’exposa a les seves reflexions és debatut des de fa anys a l’àmbit de 
l’hisenda municipal i el cert és que, fins ara i fins on coneixem, no s’ha implementat 
més enllà d’un o dos municipis a Catalunya. 
 
Existeixen diverses dificultats per establir el seu funcionament pràctic: hi ha tributs de 
gestió compartida (IBI i IAE) sobre els quals l’Ajuntament no disposa a principis d’any 
de les dades necessàries per realitzar el càlcul de les quotes; modificacions per 
variacions als padrons; disponibilitat d’eines informàtiques per la seva gestió així com 
gent dedicada a la mateixa que suposen una major despesa per l’Ajuntament; molt 
escassa utilització en algun lloc on es va instal·lar. 
 
Per altra banda, si bé és cert que la tresoreria del primer trimestre podria millorar amb 
una mesura d’aquest tipus, també tindria l’efecte d’empitjorar la situació d’alguns 
mesos de l’any en que actualment es disposa d’ingressos que amb aquest sistema no 
arribarien fins els darrers mesos de l’exercici. 
 
En definitiva, atès que actualment ja es disposa de facilitats de pagament pel rebuts 
domiciliats en dos o tres terminis, amb molt bona acollida en la major part dels tributs 
periòdics, no es considera necessari establir noves mesures com la indicada a les 
seves preguntes. 
 
 

Respostes posteriors de l’equip de govern 

 

A la pregunta de Jaume Bertran (ve de la pregunta de la pàgina 20) 

Tal com va comentar el regidor, la liquidació de l’exercici 2010 del pressupost 
consolidat de l’Ajuntament es va realitzar amb un dèficit de 429.480,58 €. 
La liquidació de l’exercici 2011 no es realitzarà fins a l’any 2012, una vegada finalitzat 
l’actual exercici. 
 

 

A la pregunta de M. Carmen González (ve de la pregunta de la pàgina 30) 

Després de debatre aquesta qüestió a diferents reunions amb els grups municipals en 
el tràmit de modificació de les Ordenances Fiscals per a 2012 es va optar per no 
realitzar aquesta equiparació donada la dificultat d’establir un criteri únic per a família 
monoparental i, sobre tot, perquè amb la introducció d’una bonificació del 40% de la 
quota a l’Impost sobre Béns Immobles per raons de renda, les famílies monoparentals 
amb baixos ingressos podran gaudir del benefici amb independència d’aquesta 
consideració. 
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