DISCURS DEL PLE DE DEBAT SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT 2011-2015
21/10/2013

1. INTRODUCCIÓ
Aquest equip de govern, els 9 regidors del grup municipal de Convergència i Unió, ja
portem dos anys i mig al capdavant del govern de la ciutat, i per tant aquesta ens
sembla una molt bona oportunitat per fer una valoració del que s’ha fet i aconseguit
durant aquest temps i per explicar els projectes que hi ha sobre la taula fins a final de
legislatura.
I per començar voldria destacar allò que em sembla més important d’aquest any i mig
de govern: el més important, el més destacable, és que s’han posat les bases per
construir la Vilanova i la Geltrú del futur.
Perquè aquesta és l’essència del projecte polític d’aquest govern municipal,
aconseguir el canvi de rumb que tant necessitava Vilanova i la Geltrú per fer possible
un futur esperançador, un futur on els vilanovins i vilanovines puguem gaudir de més
benestar.

Per explicar-ho permetin-me que faci primer una mica d’història.
Com vam iniciar aquest mandat? Vam iniciar aquest mandat amb una Vilanova i la
Geltrú afeblida, molt feble.
Una ciutat que no s’havia sabut adaptar als canvis i que havia perdut la força que tant
l’havia caracteritzat. Una ciutat que havia tingut una gran riquesa industrial i que va
passar a tenir com a principal activitat econòmica la construcció. I quan la construcció
va caure Vilanova i la Geltrú va passar a ser una ciutat sense projecte i sense feina,
amb un alt índex d’atur.
Aquesta és la Vilanova i la Geltrú que teníem quan va començar el mandat ara fa dos
anys i mig.
La prioritat d’aquest govern va ser i és treballar per la construcció de la Vilanova i la
Geltrú del futur, fer possible el desenvolupament d’un nou model de ciutat, aprofitant
tots els punts forts que tenim, que són molts, i portar així riquesa i benestar a la ciutat.
I això s’ha fet! En aquests dos anys i mig s’ha avançat i molt!
Vilanova i la Geltrú ha començat a traçar el camí cap a la construcció d’un nou model
de ciutat.
Per aquest motiu estem satisfets de la feina feta i amb moltes ganes de continuar el
camí iniciat, un camí esperançador, un camí cap a la Vilanova i la Geltrú del futur.
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Hem treballat i continuarem treballant per una Vilanova i la Geltrú dinàmica i
competitiva, que sigui un referent al país en els àmbits on té potencial.
I la visualitzem, aquesta ciutat del demà, dins d’una Catalunya forta i lliure, amb plena
sobirania per decidir el seu futur polític, gestionar els seus recursos i garantir els drets
dels seus ciutadans i ciutadanes.

Ara bé, l’execució d’aquest projecte polític, aquesta voluntat política de construir la
Vilanova i la Geltrú del futur, s’ha vist fortament condicionada per tres aspectes
principals:
1) El primer, la greu crisi econòmica que patia el país a principis de mandat i que
amb el pas dels anys encara s’ha agreujat més. No vivim en una illa i el que
passa a l’entorn ens condiciona totalment.
2) El segon, el model econòmic de Vilanova i la Geltrú. Com ja he apuntat, a
principis de legislatura la ciutat estava en plena depressió. La indústria, que
havia estat molt forta, havia deixat pas a un model econòmic basat en la
construcció, i aquest s’havia ensorrat.
3) I el tercer, l’herència d’unes finances municipals molt malmeses. Deixin-me
entrar una mica en detall en aquest aspecte perquè és important.
Altres poblacions, que van gestionar amb rigor i responsabilitat les finances municipals
en època de bonança, tenen en aquests moments molts més recursos per pal·liar els
efectes de la greu crisi que patim.
Una situació econòmica inicial molt delicada, contrastada per l’informe d’intervenció,
auditat externament, que es va presentar amb data 31 d’agost de 2011 i que posava
de manifest les següents xifres:
Un endeutament de 112 milions d’euros, amb un pressupost municipal que era
en aquells moments de 69 milions d’euros. Despeses realitzades sense
comptabilitzar, projectes d’inversió sense finançament complert i una tresoreria
en estat crític.
Fets contrastats, dels quals alguns dels grups de l’oposició en són responsables i dels
quals encara a hores d’ara no hem escoltat la mínima autocrítica.
Es va hipotecar la ciutat per molts, molts anys i per aquest motiu en aquests moments,
al pressupost 2013 hem pagat 7.629.000 Euros als bancs i l’any 2014 aquest import
augmenta en 2,6 milions d’Euros, passant a un import total de 10.306.000 Euros.
S’imaginen tot el que podríem fer amb aquests diners?
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Aquesta realitat ens ha obligat, en aquesta primera part del nostre mandat, a realitzar
grans esforços per sanejar les finances municipals, perquè la situació era de fallida,
amb una impossibilitat de fer front als pagaments.
Hem afrontat aquest repte amb una aposta seriosa de gestió econòmica, però
prioritzant la cohesió i els programes socials.
I ens n’hem sortit força bé: durant els dos primers pressupostos hem estat capaços
d’ajustar 8,5 milions d’Euros sense eliminar cap servei i sense reduccions de personal.
Com ho hem fet? Com hem afrontat aquesta situació? Doncs estudiant i racionalitzant
els serveis municipals, buscant l’optimització dels recursos i mantenint la qualitat dels
serveis municipals prestats.
La primera mesura d’estalvi que va prendre aquest govern va ser un estalvi de 400.000
euros anuals en els sous dels regidors i regidores del govern, per tant en 3 anys ja
hem estalviat 1.200.000 euros.
També hem fet una reducció progressiva d’edificis de lloguer per situar serveis
municipals i els hem reubicat en edificis de propietat municipal, hem racionalitzat les
despeses corrents per alliberar recursos per als serveis a les persones i hem potenciat
els recursos propis municipals per prestar serveis que abans prestaven empreses
externes a l’Ajuntament.
Hem fet una aposta realista, i avui podem afirmar que les finances municipals estan
millor que fa dos anys, que tenim el camí traçat i que això ens permetrà afrontar amb
més garanties els projectes que la ciutat demanda.
Per aquest motiu, en referència a l’economia municipal i fins al final de legislatura,
esperem establir unes bases sòlides, perquè les finances municipals siguin un element
positiu i un factor dinàmic en l’economia de la nostra ciutat.

Ara bé, l’objectiu d’aquest govern no és sanejar l’economia municipal, sinó que ho fem
per garantir els serveis públics ara i per al futur. El sanejament de l’economia és una
eina per assolir els nostres objectius, per garantir la qualitat de vida dels nostres
conciutadans ara i en el futur.

L’objectiu d’aquest govern és tirar endavant el seu projecte polític, consistent en
treballar per la construcció de la Vilanova i la Geltrú del futur, i ho estem fent amb tres
eixos d’actuació:
1.- Dinamització econòmica: creació de llocs de treball
Aquest govern aposta per construir la Vilanova i la Geltrú del futur, recolzant el
desenvolupament d’un nou model econòmic a la ciutat, aprofitant totes les oportunitats.
Un nou model econòmic que aporti riquesa i ocupació a la ciutat.
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2.- Cohesió social: vetllar pel benestar de la gent
Aquest govern aposta per ser al costat de les persones i, en aquests moments difícils,
per atendre especialment als qui estan patint més greument els efectes de la crisi.
3.- Una manera de fer les coses
I com a tercer eix d’actuació aquest govern aposta per fer-ho d’una manera molt
particular i diferent: amb honestedat, diàleg i transparència. Volem ser un Ajuntament
facilitador, que confia en la gent.

2. CONSTRUINT LA VILANOVA I LA GELTRÚ DEL FUTUR

2.1. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA:
Explicaré els 3 eixos d’actuació, començant per la dinamització econòmica.
Com la visualitzem, com la volem, la ciutat del demà?
Volem una Vilanova i la Geltrú socialment cohesionada, amb una activitat econòmica
pròpia, potent i competitiva, i que creixi de manera racional i sostenible.
Per això estem impulsant un nou model econòmic a la ciutat, basat en la promoció de
la ciutat i en l’àmbit del coneixement. Seguim al costat de la indústria, estem al costat
de les empreses i dels seus treballadors, però veiem la necessitat de cercar noves
oportunitats.
Creiem en un model econòmic de ciutat impulsat pel sector terciari. Quan el Turisme
està esdevenint el principal motor econòmic de l'economia del país, Vilanova i la Geltrú
no en vol quedar al marge.
Tenim un interessantíssim potencial d’atracció turística, sustentat en el mar -som la
porta al mediterrani- la platja, la gastronomia, el comerç, el patrimoni cultural, el
patrimoni natural i paisatgístic... i sobretot compta amb un actiu vital, la gran sort de
Vilanova i la Geltrú: els vilanovins i les vilanovines. Persones emprenedores, amb
ganes d’emprendre iniciatives.
Estem construint un nou model econòmic, i no ho estem fent sols, sinó donant-nos la
mà amb la societat civil i empresarial de la ciutat: gremis, associacions empresarials i
emprenedors.
Ells són els qui tenen a les seves mans la possibilitat real de crear nous llocs de treball,
d'enfortir el motor econòmic de la ciutat. Confiem en la societat civil i en la força de
treballar plegats. No només ho diem: sinó que ho practiquem.

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

4

I és per això que entenem que el paper de l'Ajuntament no només ha de ser el
d'escoltar la societat civil i posar-nos al seu servei, sinó de coliderar una transformació
econòmica de fons.
Tenim la vista posada en el mitjà i llarg termini, però alhora treballem també per
impulsar projectes i donar respostes a les necessitats immediates de l'economia local.
Junts estem explicant arreu del país, amb campanyes promocionals i presència en
fires, que Vilanova i la Geltrú vol ser la porta al Mediterrani de la Catalunya interior i
estem promocionant la nostra essència marinera a partir de la nostra singularitat
gastronòmica.
Estem treballant en nous projectes de foment del turisme, com és la possibilitat de fer
arribar creuers al nostre port. I estem posant les bases per generar, al voltant del port,
una nova zona d’activitats d’oci i cultural: el projecte del Far, el futur centre d’acollida
de visitants i Museu del Mar, serà la icona d’aquesta aposta decidida per l’impuls del
turisme.
Projectes com la nova web de turisme de la ciutat o l'APP "Vilanova+" per a
smartphones, creades ambdues per joves emprenedors instal·lats a Vilanova i la
Geltrú, estan també al servei d'aquest objectiu.
L'Ajuntament no ha de ser ni un obstacle ni ha de voler competir amb el teixit productiu.
Hem de ser una eina útil, una peça més del mateix engranatge.
Des del govern estem sent facilitadors i posant-nos al costat de les empreses tot
incidint en la promoció d’incentius fiscals a les noves empreses que generin ocupació,
finestra única pels emprenedors i les empreses, escoltant què necessita el comerç i el
sector del turisme i promovent el treball conjunt amb ells.
La gestió de l'Oficina de Turisme de la ciutat per part de l'Estació Nàutica és una
mostra tangible de com l'administració pot proporcionar eines a la societat civil en
benefici de tots.
Altres casos de projectes win-win en els que sector públic i privat hi guanyem sumant
esforços, són la Taula de Comerç i Turisme -que ben aviat tindrà un nou impuls-, el
suport a les iniciatives privades com és el cas de la fira Temps de Vi, el Festival Blanc
o les diferents rutes gastronòmiques existents a la ciutat, al costat d'iniciatives
públiques com la reforçada Fira de Novembre, el certamen Expomar i la celebració
d'esdeveniments esportius de referència així com el recolzament a les diverses
edicions de Shopping Night liderades per Viu Comerç.
La ciutat és referent com a plaça comercial. Ho és i ho ha de continuar essent.
No obstant, el nostre comerç avui pateix els efectes de la davallada del consum. No
estem de braços creuats. Estem treballant al costat dels botiguers i dels APIS de la
ciutat per cercar plegats solucions que ens permetin, no només aturar la baixada de
persianes en els nostres principals carrers comercials, sinó tornar a donar vida a locals
avui tristos i que ben aviat s'han de tornar a il·luminar.
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La definició de les campanyes de Nadal, Setmana Santa i Estiu des de l'òptica
comercial també l'hem posat en marxa amb bons resultats i amb perspectives de
millorar en tot allò que calgui amb l'objectiu de millorar la situació dels nostres
comerços.
Si a casa nostra treballem de la mà dels agents privats, també practiquem la suma
d'esforços amb altres administracions: sumem esforços amb altres ajuntaments com
les 4 capitals de l'Eix Diagonal, amb la Diputació de Barcelona i amb la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta suma d'esforços amb altres administracions té especial rellevància pel què fa
a una infraestructura cabdal: el port de Vilanova la Geltrú. El Port serà, sens dubte, un
altre element estratègic en la Vilanova dels propers anys.
Tenim el tercer port més important de Catalunya i ho estem explotant. En només un
any, l’activitat comercial s’hi ha incrementat un 80%, i enguany la Generalitat inverteix
més de 300.000 euros en aquesta infraestructura.
Un espai viu que hem anat a donar a conèixer als principals pols comercials de la
Catalunya interior, Lleida i Saragossa perquè l'identifiquin com una Porta per exportar
arreu del món i ens ajudi a dinamitzar el nostres polígons industrials.
Però també un espai de referència pel que fa a les activitats nàutiques i d'esbarjo,
pesqueres, d'oci i amb una marina de superiots que, tot plegat, ens han d'ajudar a
generar creixent econòmic per a la ciutat.
De la mateixa manera seran estratègics, imprescindibles, la Universitat, Neàpolis i els
centres de recerca.
Vull destacar el paper que està tenint Neàpolis com a centre de desenvolupament
d’innovació, recerca i promoció de les TIC, especialment les vinculades amb la
telefonia mòbil, a la nostra ciutat.
Vilanova i la Geltrú s’està posicionant en l’aposta per la tecnologia mòbil, i també en la
investigació al voltant del mar, gràcies a la tasca que realitza el Laboratori
d’Aplicacions Bioacústiques de la UPC a Vilanova, per exemple.
La relació de l’Ajuntament amb la Universitat és constant. No només per a la recerca,
sinó també per a la formació tècnica especialitzada, amb finalitat d’abastir sortides
professionals: enginyeries, dissenys virtuals, telefonia mòbil, i també en l’àmbit
ferroviari: apostem per ser Capital del Ferrocarril, aquí també tenim una gran
oportunitat.
I estem oberts encara a acollir nous estudis: ja hem parlat de la nostra voluntat d’acollir
estudis nàutics i paral·lelament treballem per generar un clúster al voltant de la nàutica,
on formació, recerca, oci, cultura, comerç i turisme, donin un nou impuls a l’economia.
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Mirem al futur amb projectes, que ens il·lusionen, que marcaran l’evolució de la ciutat
els propers anys. Preveiem actuacions urbanístiques que contribuiran a fomentar
aquest nou model econòmic a Vilanova i la Geltrú.
El més immediat, la remodelació del pas sota via del carrer de la Llibertat, que
suposarà la integració de la ciutat amb la zona marítima i que, per tant, afavorirà la
promoció de l’activitat econòmica en aquesta zona fins ara dividida físicament.
Pensem en els efectes positius per a l’activació de l’economia que tindran, per
exemple, l’obertura de noves activitats econòmiques a la Sínia de les Vaques o al Trajo
de Garbí, o també el recentment presentat pla de Destí Hoteler i Turístic, per fomentar
la creació d’activitat hotelera.
Igualment obriran noves oportunitats la urbanització de la plaça del Port i el nou espai
multifuncional.
Pensem també en el nou hospital comarcal. Treballarem perquè sigui una realitat,
perquè suposarà un salt qualitatiu en la sanitat a la comarca i serà el nucli d’una àrea
d’activitat econòmica i de recerca sociosanitària, situada a l’Eixample Nord.
Treballem per un creixement sostenible i racional de la ciutat, i per això hem previst un
desenvolupament gradual de l’Eixample nord, pautat en termes de viabilitat econòmica.
I tot això tenint molt present la força que ens ha de proporcionar una estreta
col·laboració amb els altres municipis de la comarca i també amb les comarques
veïnes.
La Vilanova i la Geltrú d’avui està posant les bases per la Vilanova i la Geltrú de demà,
per oferir un millor benestar per als vilanovins i les vilanovines.
Fins aquí el primer eix de l’actuació del govern per construir la Vilanova i la Geltrú del
futur: la dinamització econòmica.

2.2. COHESIÓ SOCIAL:
I amb tot això, al mateix nivell, el segon eix d’actuació del projecte polític del govern
municipal és treballar pel manteniment de la cohesió social, com a base per a la ciutat
de demà.
Per això, posem la màxima atenció a les persones en risc d’exclusió. La nostra prioritat
és l’atenció a les situacions d’urgència social i la promoció de les polítiques d’ocupació
i foment de l’activitat econòmica i l’educació, per això en aquests àmbits, malgrat la
reducció global del pressupost municipal del 2013, s’ha incrementat o mantingut la
destinació econòmica.
Els serveis viaris, la cultura, la promoció de l’esport i la salut o la seguretat ciutadana,
són altres elements que vetllem per garantir el benestar de tots els vilanovins i les
vilanovines.
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Si m’ho permeten, els desglossaré breument l’acció de govern en totes aquestes línies.
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En primer lloc, l’ ATENCIÓ A LA URGÈNCIA SOCIAL.
En aquests moments a Vilanova i la Geltrú hi ha una taxa d’atur al voltant del 19%; 800
famílies que necessiten ajut social per alimentar-se; desenes de famílies que pateixen
per mantenir la seva llar.
Està creixent el nombre de persones en risc d’exclusió, i la prioritat més gran d’aquest
govern ha estat i és l’atenció a aquestes persones.
Això s’ha plasmat en els pressupostos anuals.
L’any 2013 la partida destinada a Serveis Socials s’ha incrementat un 29,2%, tot i la
reducció del pressupost municipal.
D’altra banda, l’increment en ajuts econòmics de la Regidoria de Serveis Socials l’any
2013 ha estat del 84%.

Alimentació:
L’impossibilitat de moltes persones d’accedir a una alimentació bàsica ha comportat
que l’Ajuntament treballi en estreta col·laboració amb les entitats socials de la ciutat per
procurar, sobretot, aquest subministrament d’aliments bàsics a les persones que ho
necessiten.
Així, les 10 entitats que formen la Mesa d’entitats socials actualment centren els seus
esforços en la recollida d’aliments i la gestió del Banc de Queviures, per abastir les 800
famílies que ho necessiten i esperem que ben aviat amb el nou local millorarem les
condicions de treball dels voluntaris que el gestionen, fent palès el treball conjunt de
les entitats que el tiren endavant, i dignificarem les condicions de recollida dels
aliments per part de les famílies necessitades.
Dins del compromís de garantir l’accés als aliments bàsics a tots els vilanovins i
vilanovines, ens preocupa especialment la situació dels infants en situació de
vulnerabilitat alimentària.
Amb l’objectiu de garantir com a mínim un àpat al dia en condicions, s’han fet
campanyes durant el curs passat per tal de complementar el suport que es dóna amb
el menjador escolar, i aquest estiu, amb el suport d’entitats socials de la ciutat, s’han
fet arribar aliments frescos a tots els infants de la ciutat que ho necessitaven.
Però vull destacar sobretot la posada en marxa aquest curs d’un nou protocol de
seguiment dels infants i adolescents a les escoles i instituts de la ciutat per tal de
detectar el més aviat possible la situació de risc en què es puguin trobar, aspecte en
què –val a dir-ho- les regidories de Serveis Socials i Educació han comptat amb tot el
suport i disposició de les direccions dels centres educatius.

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

9

Habitatge:
Pel que fa a garantir l’accés a l’habitatge, des de l’Ajuntament s’ha fet un gran esforç
per ampliar el parc immobiliari municipal, i que, gràcies als acords que s’ha pogut
arribar amb una entitat financera, hem pogut ampliar i posar a disposició de les famílies
més necessitades.
L’Oficina Local d’Habitatge treballa estretament amb la Regidoria de Serveis Socials
per garantir que tots els habitants de la ciutat tinguin un sostre on viure.
L’obertura del Servei d’Intermediació del Deute Hipotecari fa cinc mesos, ha estat un
pas molt positiu.
Continuen els contactes amb entitats financeres i altres propietaris immobiliaris per
aconseguir ampliar el parc d’habitatges socials a la nostra ciutat i esperem poder tenir
en poc temps resultats positius.
Tarifació social:
Així mateix, com a administració veiem la necessitat absoluta d’adaptar-nos als canvis
socials i a les noves realitats que s’estan produint.
En aquest sentit, considerem un pas de gegant, un canvi de paradigma, la incorporació
de la tarifació social en els tributs municipals. Estem molt satisfets d’haver-ho
aconseguit desprès d’un llarg debat amb tots els grups del consistori, i ara treballarem
intensament per acabar d’aconseguir la seva plena implantació.
Vull aprofitar per agrair-los a tots l’esforç dedicat en l’elaboració d’aquesta base, que
ens servirà per presentar a la ciutadania unes ordenances més justes.
El fet d’adaptar el pagament dels tributs a la capacitat econòmica de la ciutadania ara
mateix no només respon a un criteri de modernitat, sinó de justícia social.
Educació:
Ara els voldria explicar què estem fent en un altre dels pilars de la societat que volem,
L’EDUCACIÓ.
Com ja dèiem en el Pla d’Actuació Municipal, l’educació és un bé irrenunciable per a
tots els ciutadans i les ciutadanes, del qual depèn el present i el futur de la nostra
societat.
Treballem perquè la nostra ciutat tingui un sistema educatiu de la màxima qualitat en
totes les etapes educatives, tenint en compte la importància del coneixement en el
creixement de les persones.
Per això, treballem perquè les instal·lacions dels centres educatius estiguin en les
millors condicions possibles per a l’ús dels infants i els joves. I per això hem lluitat
perquè el projecte d’ampliació de l’escola Sant Jordi sigui una realitat i es porti a terme
amb les garanties i en els terminis acordats.
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D’altra banda, en l’àmbit de l’educació posem el focus d’atenció en la promoció de l’èxit
escolar. Per això ha estat clau el pla contra l’absentisme i altres iniciatives, com una
major informació de les possibles sortides formatives, i una major conscienciació de la
importància de formar-se: dels joves de Catalunya que estan a l’atur, més de la meitat
– el 55% - han estudiat només en l’etapa obligatòria.
A Vilanova i la Geltrú l’índex de fracàs escolar ara és del 17%, mentre que fa 3 anys,
era del 24%.
També des de l’Ajuntament, i a través de l’IMET, anem un pas més enllà i observem
les possibilitats que tenim a nivell laboral per iniciar un nou model educatiu de futur a la
ciutat.
Tenim molt clar en què podem destacar – el ferrocarril i la tecnologia - i en aquest
sentit aquest curs hem aconseguit estudis específics.
Estem parlant dels dos nous cicles formatius duals de l'institut Lluch i Rafecas.
Estem molt satisfets, de poder oferir aquests estudis a Vilanova i la Geltrú, estudis que
contenen una part de pràctiques en empreses del sector i que tenen possibilitats de
sortida laboral.

Ocupació:
Com veuen, els estudis formatius ens porten a parlar de la POLÍTICA PER
INCENTIVAR L’OCUPACIÓ a la nostra ciutat.
L’IMET ha realitzat enguany un gran esforç per obtenir gairebé 2 milions d’euros per a
formació ocupacional, dirigida especialment a tres grans grups de persones: aturats de
llarga durada, gent jove i aturats procedents de la construcció.
D’altra banda, estem potenciant l’Escola d’Aeronàutica. Per primera vegada, aquest
centre vilanoví ha obtingut finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya i aquest
curs s’ha viscut una important demanda de places per fer la formació i obtenir la
titulació en tècnic de manteniment d'aeronaus en les modalitats que imparteix l'escola.
Creiem també en les possibilitats de sortida professional que pot donar a la nostra
ciutat la nàutica. Per això, estem treballant per poder oferir aviat un màster a través del
Campus Universitari de la Mediterrània, i no renunciem a les nostres aspiracions
d’acollir en el futur la Facultat de Nàutica de Barcelona.
Parlem de formació en àmbits estratègics per al futur econòmic no només de Vilanova i
la Geltrú, sinó també de la comarca. I en aquest sentit, ja ho saben, comptem també
com a àmbit estratègic el món del ferrocarril; per això ens satisfà molt que en l’oferta
formativa que ofereix la nostra ciutat, a banda del cicle formatiu de manteniment
ferroviari del Lluch i Rafecas, puguem comptar amb el Màster de Sistemes Ferroviaris
de la UPC.
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I no podem parlar de la formació que ofereix possibilitats de sortida professional sense
referir-nos a l’esforç que estan fent les escoles municipals de música i d’art.
Dic que fan un gran esforç, perquè el moment econòmic és molt difícil, però tot i així
estem trobant fórmules perquè no només puguin tirar endavant, sinó mantenir l’alta
qualitat i el valor afegit en la formació. La ciutadania ho reconeix, com demostra
l’augment de matriculacions en totes dues escoles aquest curs.
S’ha treballat per incrementar enguany en 30 noves places els cursos de
Sensibilització musical. Això ha permès disminuir la llista d’espera, la qual cosa, alhora,
enforteix la base d’alumnes per tal de consolidar els Graus Professionals del
Conservatori.
Pel que fa a l'EMAID, s’han actualitzat els currículums de tres dels cicles formatius,
incrementant el nombre d'hores i així obtenint el reconeixement oficial del Cicle
Formatiu de Grau Superior d'Animació.

He fet uns quants apunts sobre les polítiques de formació dirigida a l’ocupació. Però
també treballem, i molt, per incentivar la creació d’ocupació a través del suport a les
empreses i del foment de l’emprenedoria.
En aquest sentit, destaquem la tasca dels coworks. S’ha obert el segon espai cowork
de la ciutat, dedicat a esport salut i nutrició, i que s’inclou dins d’un mapa de
l’emprenedoria que pretén potenciar diferents àmbits per generar activitat econòmica.
Podem dir que al voltant d’aquesta iniciativa s’han creat 29 empreses que ara mateix
comporten 48 llocs de treball nous.
El suport d’aquest govern a la promoció de l’emprenedoria és visible en moltes
accions, entre d’altres: l’obertura de l’oficina de l’emprenedoria per facilitar els tràmits,
els ajuts i incentius fiscals per a noves empreses i l’adaptació de les normatives
municipals, com és el cas del Pla d’usos del nucli antic, que ha estat modificat per
afavorir la implantació de noves activitats econòmiques.
Finalment, les polítiques de formació i ocupació contenen també el compromís
d’integrar socialment persones amb dificultats. En aquest àmbit, el TEGAR, que és el
màxim exponent, manté el seu servei i bon nivell assistencial, malgrat la crisi.
A més a més, s’ha pogut aconseguir la continuïtat dels projectes Timol i Matí, amb els
seus recursos i suport, malgrat les dificultats que pateixen les administracions que els
mantenen.
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Serveis a la via pública:
Pot semblar poc rellevant davant del que he explicat, parlar ara dels SERVEIS A LA via
pública, però els he de dir que des del primer moment aquest govern hem expressat la
voluntat de mantenir uns bons serveis a la ciutat, malgrat la necessitat d’ajustar el
pressupost, perquè tenim el convenciment que una bona cura de l’espai públic al
conjunt de la ciutat, és fonamental per garantir la qualitat de vida i per tant afavorir la
cohesió social.
L’Ajuntament realitza un esforç continuat per mantenir uns carrers i places endreçats i
nets, sense pintades, amb mobiliari urbà en condicions, i en aquest sentit s’ha
reclamat sovint la col·laboració de la ciutadania, mitjançant campanyes de
sensibilització.
La Unitat de Serveis Municipals s’està fent càrrec actualment d’atendre les necessitats
de manteniment de la ciutat (reparacions elèctriques, de fusteria, de pintura, etc.) i val
a dir, perquè es puguin fer una idea del volum de feina que això genera, que en un any
(de juny de 2012 a maig de 2013), s’han atès 3.272 avisos de l’àmbit de la via pública, i
1.691 avisos més de l’àmbit de senyalització viària.
D’altra banda, s’està millorant progressivament l’enllumenat de tots els barris de la
ciutat. Gràcies a aquesta iniciativa comencem a tenir un enllumenat renovat i un
important estalvi energètic i també econòmic, que es concreta en el Pla Energètic
Municipal.
Així mateix, com tots vostès saben, un tema sempre susceptible de debat a la nostra
ciutat és la mobilitat. L’objectiu d’aquest govern sempre és, en totes les decisions
d’aquest àmbit, racionalitzar la mobilitat i fer compatible l’ús de la via pública per part
dels vianants, els vehicles (transport públic i privat) i les bicicletes.
S’han fet moltes accions en aquest àmbit. Com la creació de les noves rotondes de la
ronda Europa, que han millorat molt la circulació en aquest vial perquè s’ha
complementat amb l’obertura de més zones d’aparcament a la façana marítima.
D’altra banda, s’ha procurat alleugerir el volum de trànsit al nucli urbà, amb
aparcaments dissuasoris a les entrades, i també s’han complert els compromisos per
atendre les demandes de mobilitat dels veïns del Nucli Antic.
Ja s’ha començat a treballar en un nou pla global de mobilitat de la ciutat, que tindrà
diverses fases. Començarem per convocar la ciutadania, com ens agrada fer, perquè
aportin les seves percepcions, ja que al cap i a la fi el que pretenem és que desplaçarse per la ciutat sigui còmode i eficient per al conjunt dels vilanovins i les vilanovines.
Amb tot això també voldria destacar el projecte d’ampliació dels carrils bici de la nostra
ciutat, dintre d’un pla global de l’ús d’aquest mitjà de transport.
Tenim molt clar que els destinataris de totes les nostres accions són la ciutadania, els
veïns i les veïnes. Per això pensem que la relació directa amb ells és la via més
eficient per comprendre i atendre el que necessiten.
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Per això aquest govern manté una relació constant amb les associacions de veïns,
amb trobades puntuals, visites tècniques als barris i en els consells municipals.
És bàsic conèixer de primera mà les inquietuds dels barris, per això ara a més a més
ampliem aquesta possibilitat al conjunt del veïnat, amb un calendari de trobades
obertes als barris, perquè els ciutadans i les ciutadanes ens puguin fer arribar
directament els seus comentaris i demandes.
Pensem que la resposta que s’està donant a les demandes que ens transmeten són un
exemple de dignificació dels espais públics als diferents barris, amb els mínims
recursos.
L’any passat es van fer petites actuacions urbanístiques per un import total de 100.000
euros, com per exemple reposició de mobiliari urbà, col·locació de jardineres o canvis
de senyalització viària entre d’altres.
Tot això, sumat a un gran esforç per mantenir uns serveis i activitats de qualitat
mitjançant la xarxa de centres cívics i equipaments municipals, entenem que és
fonamental per al foment de la qualitat de vida, la convivència i la participació de la
ciutadania.
Convivència:
El foment de la convivència i la igualtat d’oportunitats de totes les persones també ha
merescut la nostra més especial atenció.
Així, la base de la convivència ciutadana és fomentar el coneixement, el respecte, la
relació i l’intercanvi entre les persones. Per això en tot moment hem mantingut els
programes i tallers municipals que afavoreixen la sensibilització envers la diversitat,
dirigits tant a l’alumnat de secundària, com grups de dones i ciutadania en general.
D’altra banda, pensem que s’ha fet una bona feina, amb la participació de la
ciutadania, en l’elaboració de la nova ordenança de convivència, que esperem que es
pugui aprovar ben aviat.
Com saben, aquesta normativa ha comportat un intens treball conjunt per incorporar el
màxim de punts de vista, sempre amb l’objectiu de promoure la consciència cívica i el
valor de corresponsabilitat a l’espai públic.
Afavorir la convivència va lligat a garantir la igualtat de drets i deures de tots els
ciutadans i les ciutadanes, i aquest és un principi bàsic pel qual hem de lluitar les
institucions públiques.
I amb tot això no podem oblidar l’aposta ferma que s’està fent per la mediació.
Considerem que és una eina molt útil per fer del conflicte una oportunitat per avançar
cap a l’acord i la millora de la convivència. Tenim molt clar que aquesta és la millor
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forma d'encarar els conflictes de relació, perquè determinen la qualitat de les nostres
relacions, de la nostra vida i del nostre entorn.
Política cultural i esportiva:
Ara voldria fer una aproximació a la POLÍTICA CULTURAL i ESPORTIVA que estem
portant a terme.
Entenem que per al desenvolupament d’una societat moderna, proactiva i crítica, és
imprescindible el foment de la cultura i afavorir-ne l’accés universal.
Per això, amb la idea d’incrementar la presència de la cultura en el dia a dia de la
ciutat, l’Ajuntament ha dedicat un gran esforç a consolidar la temporada estable d’arts
escèniques i visuals que ha anat creixent en nombre d’espectadors en cadascun dels
àmbits.
També hem fet un especial esforç en omplir de contingut els equipaments municipals i
en potenciar i millorar l’organització de les nostres festes populars.
Cap d’aquests èxits no hagués estat possible sense el constant diàleg amb el sector
professional de la ciutat i amb les entitats culturals.
Aquest treball conjunt ha completat una oferta cultural sense pauses, àmplia, variada i
de qualitat.
De la mateixa manera, s’ha fet un esforç important per al manteniment de les
biblioteques públiques, com a porta directa d’accés a la cultura que són. L’any 2012 es
va incrementar un 100% l’aportació municipal a aquests equipaments i es va mantenir
la mateixa aportació per al 2013.
En l’àmbit patrimonial també cal destacar que a partir de la recepció de la Biblioteca
del Dr. Molas s’ha aconseguit signar convenis amb la Universitat de Barcelona i amb
l’Autònoma per tal de crear l’Aula Molas i obrir una línea de recerca i investigació de
les Universitats des de la institució balagueriana.
D’altra banda, es realitza un important treball conjunt dels diferents museus de la
ciutat, mitjançant la coordinació global de l’Oficina de Patrimoni. Això s’ha vist reflectit
en l’elaboració de programacions unitàries de promoció del nostre patrimoni, que estan
tenint molt bona acceptació i que estan potenciant un dels elements d’atracció turística
a la nostra ciutat.
En aquesta mateixa línia, s’està gestant un projecte de futur a l’espai del Far, que
tindrà la finalitat de projectar el patrimoni marítim de la ciutat, i que contindrà dues
col·leccions tan singulars d’aquesta temàtica, com són la Roig Toqués i la del Museu
del Mar.
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Esport:
Igualment, per construir la Vilanova i la Geltrú que volem, creiem en la necessitat de
facilitar l’accés de l’activitat esportiva a tota la ciutadania, i en aquest objectiu es basa
la política esportiva municipal, perquè entenem que l’esport no és únicament sinònim
de qualitat de vida, sinó que també millora la salut i fomenta els valors de participació,
esforç, solidaritat i treball en equip.
Per això, l’Ajuntament manté el seu compromís de col·laboració amb les entitats en
l’organització d’esdeveniments esportius de caràcter popular, amb la idea que
fomenten la pràctica esportiva i la convivència.
L’esport té però unes grans possibilitats de ser a més una eina de promoció de la
ciutat, ja sigui amb els centenars d’esportistes i familiars que ens visiten cada cap de
setmana per participar en les diferents lligues regulars en què participen els nostres
equips, ja sigui per prendre part en les activitats o competicions que s’organitzen al
llarg de l’any de manera puntual i que enguany hem incrementat de manera
substancial, fins a arribar al voltant de 50 esdeveniments al marge de les lligues
esportives.
És en aquest sentit que es treballa conjuntament amb la regidoria de Promoció
Econòmica, per tal que els establiments hotelers, de restauració i comercials puguin
aprofitar aquests fluxos de visitants.
Us cito alguns dels exemples d’aquest treball conjunt entre les regidories: la Triatló
Ciutat de Vilanova, la Cursa dels 10 kilòmetres nocturna, la mitja Marató, els tornejos
internacionals en diferents modalitats esportives o els Special Olímpics.
D’altra banda, tots som coneixedors del dèficit d’espais que pateix la ciutat per a la
pràctica esportiva de tots els clubs i col·lectius. En aquest sentit s’ha realitzat una
intensa tasca de diàleg i coordinació, per aconseguir la compatibilitat de totes les
necessitats i abans d’acabar la legislatura estaran projectades algunes actuacions
significatives per ampliar els espais disponibles.
És clar que en aquest aspecte ha suposat una dificultat important afegida la necessitat
d’arranjar la piscina municipal.
Un problema que no es va resoldre quan tocava, en la línea d’una manera de fer
política que ja he descrit anteriorment i que hem vist reflectida en moltes altres
actuacions, una política d’amagar el cap sota l’ala i provocar així problemes molt més
greus en el futur.
Això ha fet ajornar la inversió prevista en altres instal·lacions esportives i ha comportat
un important esforç per coordinar els interessos del personal afectat i el dret dels
usuaris i usuàries de poder exercir la seva pràctica esportiva habitual.
Reitero que és una intervenció que s’hauria d’haver previst quan es va fer la
remodelació d’aquesta instal·lació l’any 2009. Ara s’ha hagut d’invertir 400.000 euros
que hauríem pogut destinar a altres actuacions en l’àmbit de l’esport.
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Malgrat aquestes dificultats d’inversió en equipaments, s’estan realitzant millores
puntuals que fan que puguem ampliar les hores d’entrenaments i la millora de la
qualitat dels mateixos, tal i com s’ha fet a les pistes de la Collada i en aquests
moments s’està fent al pavelló de les Casernes.
Salut pública:
Un altre aspecte a destacar en l’acció de govern és la PRESERVACIÓ DE LA SALUT
PÚBLICA.
Incidir en la salut dels ciutadans i les ciutadanes mitjançant la promoció d’hàbits
saludables, és imprescindible per garantir una millor qualitat de vida. També és
necessari vetllar perquè el territori compti amb les infraestructures i els recursos
sanitaris necessaris per atendre tota la població.
En aquest sentit va la política de salut del govern municipal. D’una banda, s’han
mantingut els programes de promoció de la salut adreçats a la petita infància, a la gent
gran, a la salut mental, als centres de primària i entre la gent jove.
Així mateix, hem aconseguit una eina útil per planificar les polítiques municipals de
salut, com és l'Informe d'Indicadors de Salut elaborat per la Diputació de Barcelona.
Paral·lelament, hem dedicat un gran esforç a incrementar les infraestructures i serveis
sanitaris a la nostra ciutat. I pensem que el resultat ha estat satisfactori.
D’una banda, l’obtenció –en ple context de crisi- de 70 places públiques a la residència
dels Josepets, en el primer any i mig de funcionament, és un fruit molt destacable que
hem recollit gràcies a un important esforç per explicar el dèficit que ha patit la ciutat
durant anys en aquest àmbit.
De la mateixa manera, s’ha obtingut un compromís ferm de la Generalitat de Catalunya
per facilitar la construcció del nou hospital de Vilanova i la Geltrú. La pilota és ara al
nostre terrat, el de tots els grups municipals, per donar a aquest projecte l’impuls
necessari.
Així mateix, recentment hem pogut celebrar la incorporació de nous serveis a les àrees
bàsiques de salut, com per exemple la unitat de medicina tropical o el servei de
tractament psicooncològic.
Així, doncs, es posa més a l’abast dels vilanovins i les vilanovines la possibilitat
d’accedir a aquestes prestacions i per tant s’incrementa la seva qualitat de vida.
A part d’aquestes accions que he esmentat, no puc deixar de mencionar l’important
treball conjunt que realitzem amb les entitats que treballen per millorar la qualitat de
vida de les persones i les famílies afectades per malalties.
Un exemple d’aquesta tasca és la trobada realitzada a Vilanova amb motiu del dia
Mundial de la Salut Mental.
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Seguretat ciutadana:
Per acabar aquest apartat de la meva intervenció voldria fer un apunt sobre
PROTECCIÓ CIUTADANA.
Apostem per una política de seguretat que afavoreixi l’exercici dels drets i llibertats. En
aquest sentit creiem que la Policia Local té un paper fonamental en la garantia de la
convivència i que està fent un gran esforç per ser una policia de proximitat mitjançant
activitats que impliquen la participació dels diferents serveis públics i la societat civil.
En aquesta línia ha estat especialment positiu l’increment de coordinació amb el cos
dels Mossos d’Esquadra, que permet una major cobertura en èpoques o
esdeveniments de gran afluència de gent.
Administració eficient:
I per fer possible la realització de totes aquestes polítiques, cal tenir al darrera una
ADMINISTRACIÓ EFICIENT
La recerca de l’eficiència ha tingut dos pilars essencials, d’un costat, l’estabilitat
pressupostària i de l’altra, anar consolidant modificacions en la pròpia organització
municipal.
Com ja he dit abans l’estabilitat pressupostària és una eina indispensable per poder
garantir ara i en el futur els serveis municipals i que aquests puguin arribar a tota la
ciutadania.
Així, hem establert una política que garanteixi la racionalització de la despesa, que
incideixi en l’austeritat a tots els nivells i fins i tot qüestionant aquelles despeses que en
un primer moment poden semblar petites o insignificants.
Sí, hem posat unes bases sòlides de consolidació pressupostària perquè puguem
garantir la prestació dels serveis públics a la ciutadania.
I gràcies a la feina feta ara podem dir que si bé no estem en cap situació ideal, sí que
estem millor ara que fa dos anys i mig.
També vull dir-los que aquest treball de contenció de les despeses, de l’ajustament
que hem hagut de fer de més de 8,5 milions d’euros en dos exercicis, de l’esforç de
contenció a tots els nivells, ho hem fet sense que afectés a les nostres prioritats: les
despeses destinades a Serveis Socials, Formació i Ocupació i Promoció de Ciutat.
Això, no hauria estat possible sense millorar l’eficiència municipal.
Una eficiència que té unes línies de treball molt clares: facilitar la formació dels
professionals malgrat les limitacions pressupostàries, una adequació tecnològica
adaptada als nostres temps, un esforç en l’anàlisi de costos amb l’objectiu de mantenir
la qualitat dels serveis i alhora prioritzar els serveis que són més necessaris per a la
ciutadania.
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Però també els haig de dir que tot això no hagués estat possible sense la implicació,
esforç i compromís dels treballadores i treballadores d’aquest Ajuntament.
Per això, penso que és just i necessari fer un missatge de reconeixement i suport a la
feina que estan realitzant per mantenir la qualitat dels serveis i la seva implicació en
aquest projecte comú que és la ciutat, a pesar de la pèrdua de condicions laborals i
d’incertesa de la situació que viuen.
Per exemple, mesures d’obligació d’altres administracions com la supressió d’una paga
extra quan ja tenen el sou congelat des de fa temps, l’ampliació d’horari o la reducció
de vacances i convenis, entre d’altres.
Sí, tot aquest conjunt de mesures l’han patit de forma directa els treballadors i
treballadores d’aquest Ajuntament i gràcies al treball conjunt amb els seus
representants sindicals hem trobat propostes i solucions que fessin possible garantir
uns bons serveis a la ciutadania, afectant el mínim els treballadors i treballadores i
assegurar així un bon funcionament d’aquesta institució municipal.

2.3. UNA MANERA DE FER LES COSES
I per acabar, el tercer eix d’actuació del govern municipal es basa en com fer les
coses.
Per a nosaltres, tan important com què fem és com ho fem.
Aquest govern aposta pel consens, pel diàleg, per la implicació de tothom en el
projecte col·lectiu que és Vilanova i la Geltrú.
I quan parlo de tothom em voldria referir en primer lloc als grups de l’oposició.
Creiem fermament en la necessitat de treballar tots els grups polítics de l’Ajuntament
conjuntament pel projecte comú que és la ciutat de Vilanova i la Geltrú, la situació ho
requereix! Ara no és moment de tacticismes partidistes!
Hem posat i continuarem posant tot el nostre esforç per aconseguir-ho. Ara bé, hem
comès errors i els continuem cometent cada dia.
Segur que en les intervencions que ara faran els grups ens diran que no els hem
informat suficientment d’un tema o altre, que no hem impulsat prou alguns acords del
ple municipal. I tenen raó, som persones i cometem molts errors.
Ara bé, els hi asseguro que estem aquí per treballar amb honestedat per la ciutat i que
és això i únicament això el que ens mou.
Ho hem demostrat! Sinó recordin l’any passat quan vam posar els nostres càrrecs a
disposició per fer possible l’aprovació del pressupost, un pressupost que era de vital
importància per poder tirar endavant la ciutat.
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No estem aquí per aferrar-nos a la cadira, estem aquí per servir a la ciutat, i
continuarem estenent cada dia la mà per poder arribar a consensos.
Paral·lelament estem potenciant la participació ciutadana de forma sincera i clara; per
fer que l’administració municipal sigui una administració assequible, facilitadora i
transparent, perquè el protagonista principal és la ciutadania.
Així mateix dediquem tots els esforços possibles per ser al costat de les empreses:
intentant ser una administració facilitadora per als seus projectes. Però també,
sobretot, fomentant una constant col·laboració público-privada per desenvolupar
iniciatives de promoció de la ciutat i incentivació de l’economia.
Per donar força a la nostra manera de fer, hem posat en marxa la Unitat de
Responsabilitat Social Corporativa i hem impulsat el Codi d’ètica i bon Govern, i hem
publicat els 80 indicadors de transparència que audita la ONG Transparencial
Internacional als ajuntaments.
Ara la ciutadania pot consultar informació sobre la Corporació municipal, transparència
econòmica i financera, relacions amb la ciutadania i societat, les contractacions de
serveis, urbanisme i obres públiques, indicadors de transparència que demana la Llei i
fins i tot, indicadors que de forma voluntària ha publicat l’Ajuntament.
Com deia al principi, tenim una manera de fer diferent, i per a nosaltres és tan
important el que fem com la manera de fer-ho.
Una manera de fer basada en l’honestedat, el diàleg i la transparència. Volem que
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sigui un ajuntament facilitador, que confia en la
gent.

3. LA CIUTAT DINS EL PAÍS
I per acabar, voldria emmarcar tot això dins del país.
Estem celebrant un debat de l’estat ciutat, un debat que realça la importància de
l’administració local.
Als ajuntaments se’ns diu que som responsables de l’endeutament públic quan, en
realitat, el deute dels ajuntaments només suposa el 3,4%. I si excloem les ciutats de
Barcelona i Madrid, el deute dels municipis baixa fins a l’1,5% aproximadament.
El món local està en risc. Sota arguments de sostenibilitat i racionalitat, la Llei de nom
pompós “Racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local” amaga al nostre
entendre un criteri bàsicament recentralitzador.
Ens oposem a aquesta reforma i treballarem perquè la nova Llei Catalana incorpori la
descentralització i la proximitat en l’atenció a les persones; elements que són claus per
fer front a les desigualtats i per mantenir la cohesió social.
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Els ajuntaments som els que millor coneixem la realitat que viuen els ciutadans i les
ciutadanes.
Tenim confiança en la proposta de Llei Catalana que ha d’incorporar aquests aspectes.
I no m’amago de dir que aquest govern té esperances de sortir de la situació de risc
que viuen els ajuntaments si avancem en el camí de la Via Catalana.
Primer però, cal que el poble expressi la seva voluntat. Reivindiquem l’esperit
democràtic, defensem que tot poble té dret a decidir el seu futur.
L’aposta d’aquest govern és que Catalunya sigui un Estat dins Europa i posicionar la
ciutat dins del nostre país, Catalunya. Un objectiu que passa per exercir la capitalitat i
potenciar la posició estratègica de la ciutat en el territori i en el conjunt del país.
Vilanova i la Geltrú està exercint de capital de comarca i està tenint una preeminència
a nivell cultural, social i econòmic, tant en el marc del Garraf com del Penedès i de l’eix
Diagonal. Estem fent una aposta per fer de Vilanova i la Geltrú un territori atractiu i
competitiu.

4. PARAULES FINALS
Aquest és el nostre projecte polític, construir la Vilanova i la Geltrú del futur!!
En aquest sentit hem estat treballant aquests dos anys i mig que portem de mandat i
en aquesta mateixa línea continuarem treballant.
- Continuarem treballant per fer possible el desenvolupament d’un nou model econòmic
a la ciutat, aprofitant totes les oportunitats. Un nou model econòmic que aporti riquesa i
ocupació a la ciutat
- Continuarem estant al costat de les persones, amb un ampli ventall de serveis,
actuacions i programes, i vetllarem especialment per aquelles persones que estan
patint més els efectes de la crisi.
- I tot això ho continuarem fent d’una manera molt particular, amb honestedat, amb
diàleg i amb total transparència. Volem ser un ajuntament facilitador i que confia en la
gent.
Hem avançat molt, hem posat les bases per construir la Vilanova i la Geltrú del futur.
Mantenim el compromís i la il·lusió, la voluntat de continuar avançant en el nostre
projecte per fer una ciutat on els vilanovins i les vilanovines puguem gaudir de més
benestar.

Moltes gràcies.
Neus Lloveras i Massana
Vilanova i la Geltrú, 21 d’octubre de 2013
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