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Josep González i Rovira  

L’Hospitalet de Llobregat, 26 de juliol de 1950 

Alcalde Vilanova i la Geltrú 1991 i 1992 / 1993 i 1994 

Matemàtic i polític 

 

Llicenciat en matemàtiques el 1972. Del 1975 al 
1990 va ser catedràtic de l’Institut de Batxillerat 
Manuel de Cabanyes, del qual en un període fou 
director. Més tard va passar a exercir el 
professorat a la UPC. Des del 1997 és catedràtic 
d’Escola Universitària, formant part de diversos 
projectes de recerca. Participà activament en la 
lluita universitària antifranquista, essent detingut 
el 1972. 

El 1973 inicià la militància al PSUC, incorporant-
se posteriorment a IC. Va ser dels promotors i organitzadors de les 
manifestacions contra la instal·lació de la Central Tèrmica de Cubelles. El 1979 
va ser cap de llista del PSUC, la segona força més votada que va aconseguir 5 
regidors del 21 que formaven el consistori. Es constituí un govern de coalició 
amb el PSC que es va mantenir amb dificultats al llarg de tot el mandat.  

A les eleccions de 1991 encapçalà de nou la llista del PSUC i aconseguí 3 
regidors. El resultat global de les eleccions i el perceptible desgast socialista, 
després de dotze anys de govern i com a conseqüència de l’afer Pirelli Mar, creà 
una situació que González aprofità per proposar un pacte de govern amb CiU 
per tal d’arrabassar l’alcaldia als socialistes. Aquest pacte consistí en que els 
caps de llista dels dos grups ocuparien per torns durant el quadrienni. La coalició 
governà els tres primers anys, sense entrebancs polítics; els últims sis mesos 
s’enrariren les relacions entre els dos grups tot i que s’acaba la legislatura 
mantenint el pacte. 

Cal destacar en aquesta etapa els següents aspectes de govern; com la 
celebració a Vilanova dels jocs Specials Olímpics per a discapacitats físics i 
psíquics (1992), les obres de rehabilitació i modernització de l’edifici de la 
biblioteca pública (Joan Oliva) o l’ampliació i remodelació de l’edifici de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer (1995), o l’acondicionament del Castell de la 
Geltrú per esdevenir la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Garraf, o la 
transformació de l’antic escorxador en un espai cultural, entre d’altres. El 1995 
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Iniciativa per Catalunya passà de nou a l’oposició i a meitat de legislatura 
González dimití de regidor, per facilitar la renovació del seu partit i per dedicar-
se a la recerca.  
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