
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ  
DEL NOU AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011 

 
 
Acta núm. 4 
 
 
A la Casa Consistorial de Vilanova i la Geltrú, sent les 12 hores del dia 11 de 
juny de 2011, han concorregut, de conformitat amb els articles 195 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i l'art. 37.1 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, les regidores i 
els regidors electes a les últimes eleccions locals convocades pel Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, que són: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
ISABEL PLA GONZÁLEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
CLÀUDIA DURAN MAS 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 

que constitueixen majoria absoluta de regidors i regidores electes, ja que sent 
aquests vint-i-cinc, n'han concorregut vint-i-cinc, amb l'objecte de celebrar la 
sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 



 

 
Declarada oberta la sessió, el secretari procedeix a citar els regidors i regidores 
electes de major i menor edat dels presents, a l'objecte de formar la Mesa 
d’Edat, la qual estarà presidida pel regidor o regidora de major edat i de la qual 
serà secretari el de la Corporació, segons estableix l'article 195.2 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, i l'article 37.2, del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. Aquesta designació 
correspon al Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ i a la Sra. MARTA RIUS GALLART, 
que passen a ocupar el lloc designat a l'efecte, quedant constituïda la MESA 
D'EDAT per: 
 
  President: Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ, de 55 anys, regidor de major edat. 
 
         Vocal: Sra. MARTA RIUS GALLART, de 27 anys, regidora de menor 

edat. 
 
   Secretari: Sr. JOSEP GOMARIZ MESEGUER, secretari de la Corporació. 
 
Seguidament, l'infrascrit secretari  dóna lectura a les disposicions aplicables a 
la constitució dels nous ajuntaments, entre elles les contingudes a l’article 195 
de la Llei orgànica 5/1985. 
 
Els membres de la Mesa d'Edat procedeixen a la comprovació de les 
credencials presentades i donen lectura als noms i cognoms dels regidors i 
regidores electes que assisteixen a la sessió. 
 
Acte seguit el senyor president invita els regidors i regidores electes perquè 
exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els 
articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, després de la 
qual cosa, i obtingut com a resultat que als reunits no els afecta cap causa 
d'incompatibilitat sobrevinguda, es procedeix a la presa de jurament o promesa 
dels regidors i regidores electes, i a aquest efecte el president de la Mesa 
d'Edat formula la pregunta següent: 
 
"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor/a de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb lleialtat al Rei, i observar la Constitució com a norma fonamental de 
l'Estat?" 
 
Els regidors i regidores, individualment, prometen el càrrec, excepte el Sr. 
SANTIAGO RODRÍGUEZ, la Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ i el Sr. 
FRANCISCO ÁLVAREZ, que el juren i els casos següents, en què es transcriu 
literalment la resposta: 



 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació 
de Catalunya. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal i sense renunciar al dret a l’autodeterminació 
de Catalunya. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació 
de Catalunya. 
 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
Ho prometo per imperatiu legal i juro treballar per la llibertat dels Països 
Catalans. 
 
MARC FONT I RIMBAU 
 
Ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar a seguir lluitant per avançar 
per uns Països Catalans lliures i socialment dignes. 
 
MARTA RIUS GALLART 
 
Sí, ho prometo per imperatiu legal i per mantenir ferma la meva voluntat de 
servei i treball per a la vila i per als Països Catalans. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
 
Ho prometo amb el cap i el cor per Vilanova i la Geltrú. 
 
 

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, 
en concórrer la majoria absoluta dels regidors i regidores electes, en la forma 
següent: 
 
 
 



 

Regidores i regidors que integren la Corporació: 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA  (CiU) 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ  (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA  (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO  (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET  (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN  (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA  (PSC-PM) 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN  (PSC-PM) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ  (PSC-PM) 
ORIOL ESCALAS NOLLA  (PSC-PM) 
ISABEL PLA GONZÁLEZ  (PSC-PM) 
JOAN MARTORELL MASÓ  (PSC-PM) 
CLÀUDIA DURAN MAS  (PSC-PM) 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI  (PSC-PM) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA  (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN  (PP) 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ  (CUP-PA) 
MARC FONT I RIMBAU  (CUP-PA) 
MARTA RIUS GALLART  (CUP-PA) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ  (ICV-E) 
MANEL CLAVER ROSO  (ICV-E) 
 
 
Vots eleccions 
 
CiU..............................................................................  7.039 
PSC-Progrés municipal...............................................  6.952 
PP................................................................................  2.854 
CUP-Poble actiu.......................................................... 2.539 
ICV-Entesa..................................................................  1.607 
 

 
 
El secretari llegeix l’article 196 de la Llei electoral, pel qual es determina el 
procediment per a l’elecció d’alcalde/essa.  Se segueix el procediment de 
votació secreta, mitjançant paperetes. 
 
Efectuada la votació i realitzat l'escrutini, es produeix el resultat següent: 



 

 
Candidats           Vots obtinguts 
 
Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU)   9 VOTS 
Sr. JOAN IGNASI ELENA GARCÍA (PSC-PM)    8 VOTS 
Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA (PP)    3 VOTS 
Sr. QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ (CUP-PA)    3 VOTS 
Sra. IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ (ICV-E)    2 VOTS 
 
 
Sent el nombre de vots dels regidors i regidores el de vint-i-cinc, no s'ha 
obtingut majoria absoluta i, per tant, de conformitat amb l'apartat b) de l'article 
196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, es proclama alcaldessa la 
candidata de la llista més votada, la regidora Sra. NEUS LLOVERAS I 
MASSANA, la qual pertany a la llista presentada per CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 
  
 
 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Acte seguit, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, i l’article 40.2 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, el president de la Mesa 
d'Edat formula a la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA la pregunta següent: 
 

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

 
Contesta la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA: Sí, ho prometo. 
 
Es disol la Mesa d'Edat i, acte seguit, intervé l'alcaldessa electa. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, en primer lloc volia donar les gràcies a la Mesa d’Edat per la feina feta i 
seguidament voldria agrair a totes les persones que avui ens heu volgut 
acompanyar en aquest acte la vostra presència.  La sala s’ha quedat petita, 
estem bastant apretats, però us agraeixo que tot i així hàgiu estat aquí i hàgiu 
volgut participar en aquest acte.   
 



 

Agraeixo la presència de tots, tots els que esteu aquí, els que ens esteu seguint 
aquí i els que esteu veient-ho per la televisió, però sí que voldria destacar 
quatre persones als quals vull agrair especialment que hagin vingut, com són 
els diputats Marta Llorens i Jordi Turull i també veig aquí davant la presència de 
l’ex-alcalde Esteve Orriols, al que vull agrair molt sincerament tot el que m’ha 
ensenyat i que avui m’hagi volgut acompanyar en aquest acte. 
 
Després també veig la meva mare -i ara la faré plorar- perquè en aquest 
moment jo no puc aguantar-me de dir que hi hauria una persona, que és el meu 
pare, el Joan Lloveras –com se’m posi a plorar ella la liarem, eh?, mama 
aguanta-, al qual vull recordar, perquè és una persona que va estar tota la vida, 
molts anys de la seva vida donant tombs pel món, però que sempre, sempre va 
portar al seu cor Vilanova, ens ho va ensenyar als fills i ell en aquests moments 
seria la persona més feliç del món si pogués estar aquí veient com la seva filla 
assumeix aquesta responsabilitat.  I per tant jo em prenc la llibertat, disculpeu-
me, però em prenc la llibertat de recordar-lo perquè per a mi en aquests 
moments és important.  Jo crec que si ell ho està... estic segura que ens està 
seguint en aquest moment i serà una persona molt, molt feliç.  
 
Jo us haig de dir que em sento molt feliç de poguer tenir l’oportunitat, que 
m’hàgiu donat, que els vilanovins m’hagin donat l’oportunitat de ser alcaldessa 
de la ciutat em va veure néixer.  I us vull explicar amb més detall el que penso 
en aquests moments, però prèviament vull donar la paraula als portaveus de 
cada grup, de més representació a menys, perquè diguin unes paraules i 
perquè expliquin el seu posicionament. 
 
 
L’alcaldessa ofereix un torn d'intervencions als portaveus de cada grup polític, 
perquè efectuïn l'explicació de vot. 
 
En nom del grup d’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ENTESA intervé 
la Sra. IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ: 
 
Alcaldessa, regidors, regidores, senyors i senyores, ciutadans, avui estem 
davant d’un acte rellevant de la vida municipal, la constitució del Consell Plenari 
de la ciutat i la votació de qui governarà.  Avui fem un acte polític i ho subratllo, 
de pes i molt determinant per als propers quatre anys de la nostra ciutat.  Ho he 
subratllat perquè en primer lloc de la intervenció volem reivindicar la política 
amb majúscules, per respecte als homes i dones de la nostra formació política 
que al llarg de la història han sacrificat molt per lluitar pels drets socials, polítics 
i nacionals.  He de dir amb fermesa que la política no és el principal problema 
que tenim avui en dia a les nostres societats.  Alguns ens volen fer entendre 
això.  Lluny d’això la política és la solució.  La nostra societat –i no s’escapa la 
nostra ciutat, és evident- està immersa en una dura crisi econòmica, però 



 

també social i de valors, una situació crua, injusta, que moltes persones 
honrades, treballadores, honestes i sensates, que estan pagant les 
conseqüències de decisions polítiques d’altres que ens han encaminat cap al 
cultiu de l’individualisme, de l’especulació, la insolidaritat i el menyspreu de tot 
allò que porta l’etiqueta de públic i de polític.  Situació que ha fet precipitar el 
conjunt de la ciutadania a considerar l’activitat del servei públic com una 
pràctica a censurar, a eradicar i fins i tot a menysprear.   
 
Tot ciutadà fa política, tota opinió sobre un afer públic és política, decidir afers 
públics és fer política, decidir o no decidir també.  Ens cal més política que mai i 
entesa, carregada de voluntat de servei, carregada de generositat, de 
responsabilitat, de sentit comú, d’atreviment de proposta, d’implicació i sobretot 
carregada de valors.  I aquesta serà la nostra forma de fer. 
 
En segon lloc vull explicar què ens ha dit la ciutadania a través del seu vot.  Els 
resultats del conjunt de forces que ens reclamem d’esquerra i que diem 
defensar el sector públic: PSC, la CUP, Iniciativa i Esquerra Republicana de 
Catalunya, representem 11.959 vots a la nostra ciutat, 13 regidors i regidores, 
més de 2.000 vots per sobre de la suma de Convergència i Unió i el Partit 
Popular.  
 
En tercer lloc, davant dels resultats, des del primer dia els nostres esforços han 
estat en la direcció de conformar un govern fort, estable, perquè creiem que ni 
és el moment de reduir la capacitat pública de respondre als problemes, ni és el 
moment d’afrontar governs en minoria, ni és el moment, òbviament, de 
moviments tàctics partidistes que facin del càlcul d’un millor rèdit electoral la 
base de la governabilitat de la nostra ciutat.  Això ho dèiem en campanya i ho 
seguim dient, a Vilanova cal un govern fort, plural i progressista, un govern de 
majoria amb coherència programàtica i política, que faci de la diversitat el seu 
principal valor, i de la cooperació i el consens entre tothom la principal eina per 
afrontar un present i un futur molt complicat.  Malauradament, no hem pogut 
votar un alcalde que sorgís d’un govern fort, plural i d’esquerres.  Encara, a 
hores d’ara, no sabem ben bé les raons programàtiques de prioritats polítiques i 
de projectes per a la ciutat que han fet que la CUP hagi desestimat aquesta 
alternativa, fent del seu primer moviment de fitxa possible un govern de 
Convergència i Unió, amb feble minoria.  Davant de la impossibilitat d’arribar a 
aquest tipus d’acord, el nostre vot ha simbolitzat la voluntat d’intentar treballar 
des de l’oposició per aconseguir el nostre projecte de ciutat i millorar el diàleg 
entre el conjunt de forces polítiques. 
 
Volem lluitar contra la crisi amb la complicitat de tothom, volem que la nostra 
ciutat tingui la capacitat de resistir, de superar els obstacles i d’aprendre dels 
errors.  Volem que la ciutadania de Vilanova no se senti sola i desemparada 



 

davant l’adversitat, plantant cara al present per fer una ciutat treballadora, 
creativa i saludable.  
 
I aquestes són les nostres prioritats polítiques.  Primer, establir un pacte entre 
totes les forces polítiques i socials per edificar i treballar el projecte comú que 
revaloritzi les potencialitats de Vilanova i la situï en el món de la creació de llocs 
de treball.  Des d’aquest lideratge col·lectiu cal combatre la sensació d’abandó 
que ens provoca l’empobriment.  Des de l’austeritat i l’equitat en la despesa 
pública, reclamant a les administracions superiors, la Generalitat i l’Estat, un 
tracte just en les inversions, els serveis i el finançament, amb una política activa 
d’habitatge, amb lloguer social i rehabilitació a tota la ciutat, fent front a les 
dificultats d’accés a l’habitatge assequible i a la destrucció de llocs de treball de 
la construcció.  Intensificar –segon punt i prioritat-, intensificar les polítiques de 
pensió i suport social, a partir dels recursos i serveis que s’han creat: el CAPI, 
la Plataforma de Serveis, els Centres Cívics, portant a terme estratègies 
comunitàries de proximitat que apostin per programes eficients i serveis 
emancipadors, fomentant l’autonomia de les persones, la responsabilitat 
col·lectiva i l’ajuda mútua.  Tercera prioritat: continuar treballant en la ciutat 
consolidada, desenvolupant els plans de millora urbana del Cap de Creu, del 
Centre Vila i evidentment del Barri de Mar.  I quarta prioritat: lluitar contra el 
canvi climàtic, impulsant l’estalvi energètic, l’ús de les renovables i fomentant 
sobretot l’educació ambiental, perquè és des de la responsabilitat individual i 
col·lectiva que podrem allunyar de Vilanova el model consumista i degradador 
de recursos, treballant també per la preservació dels espais naturals l’Ortoll i la 
Platja Llarga.   
 
Reivindicarem la nostra forma d’entendre aquesta apassionant ciutat des de la 
capacitat transformadora dels nostres principis i valors, d’esquerres i 
ecologistes. 
 
Per acabar, felicitar la Neus Lloveras nova alcaldessa, i ens alegrem que per 
primera vegada la més alta representació de la nostra vila recaigui en una 
dona.  Dir-te, alcaldessa, que per cada crítica que fem hi haurà sempre una 
proposta alternativa i constructiva.  Volem també desitjar molt d’encert a tots i 
cadascun dels regidors i regidores presents, de la seva capacitat i de la seva 
sensibilitat en depèn el futur de Vilanova i la Geltrú.  Creiem que la nostra 
ciutadania, un moment tan greu, des d’un punt de vista econòmic i social com 
el que estem vivint, es mereix una resposta concreta i clara de totes les forces 
polítiques, de que estem amb ells i disposats a no fallar-los.  Per la nostra part, 
el nostre grup seguirà treballant en positiu, com sempre, amb la fermesa que 
ens atorguen les nostre conviccions i amb l’única motivació dels interessos de 
Vilanova i la Geltrú per davant de tot, i molt especial de les persones més 
desafavorides.  Moltes gràcies. 
 



 

(Aplaudiments) 
 
Per la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU intervé el Sr. 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ: 
 
Senyors regidors i regidores, alcaldessa, vilanovins i vilanovines, bon dia.  Avui 
prenem possessió del càrrec les persones que en virtut del vot dipositat per 
24.853 vilanovins hem estat escollides per representar la ciutadania de 
Vilanova en el Ple del seu ajuntament.  24.853 vilanovins que són molts, però 
són només el 52% d’aquells vilanovins i vilanovines amb dret a vot.  Gairebé 
30.000 vilanovins no tenen tal dret, la major part perquè són menors de 18 
anys, però també una gran part són majors de 18 anys, viuen i sospiren a 
Vilanova i la Geltrú, i tanmateix no tenen tal dret.  La Candidatura d’Unitat 
Popular, per qui jo ara parlo, som conscients que no representem el 10% dels 
vilanovins i vilanovines, sinó que representem a molt estirar el 4 o el 5% de la 
nostra població.  L’alcaldessa que avui pren possessió del càrrec ve avalada 
per 7.000 veïns i veïnes, un 28% dels vots emesos, però només un 13% de la 
gent amb dret a vot, i així successivament amb la resta de formacions.  No hi 
ha cap voluntat en aquesta reflexió a desautoritzar el procés electoral ni la 
institució, sinó tot el contrari, només entenent i assumint aquesta realitat, des 
de la profunda humilitat de saber en tot moment quant devem al poble 
prestigiarem l’acció pública, .’assemblea d’electes vilanovins, que és aquest 
Ple, i la institució que és casa de tots els ciutadans de Vilanova i la Geltrú, que 
és aquest Ajuntament.  Humilitat, doncs, i voluntat d’entendre la propietat 
col·lectiva d’aquesta institució han de ser actituds marc, actituds de fons que 
guiïn les reformes que al nostre entendre necessita fer-se la institució amb 
relació a la seva ciutadania.   
 
Vénen temps de canvi, vénen temps de repolitització de la ciutadania, de 
mobilització d’idees i de recuperació de l’espai públic, d’inquietuds i temors, de 
valenties i d’acció col·lectiva.  Vénen temps en què la gent difícilment restarà 
ajeguda; és la nostra impressió, és clar, però Bertolt Brecht solia dir que ni 
polítics, ni filòsofs, ni científics fixaven la veritat, sinó que la veritat que roman 
és la que fixen els poetes, i un gran poeta nostre, Vicent Andrés Estellés, de 
Burjassot, País Valencià, va ensumar en els seus dies temps de canvi i de 
sortir al carrer i encoratjà la gent dient: 
 

No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen,  
Baixa al carrer i participa,  
No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu. 
 

Humilitat, dèiem, i voluntat de diàleg també.  L’actual composició del Ple ha 
deixat un govern amb minoria.  Hom pot pensar les minories en negatiu, o 
convertir aquesta realitat en un revulsiu contra l’autisme institucional, contra el 



 

monòleg esquerp d’una política que parla de política entre polítics.  Nosaltres, 
però, pensem que un govern amb minoria, una societat activa i un Ple ple de 
diàleg pot ser també un element reviuritzant de l’àgora pública, del sentit més 
genuí del poder del poble de la demo-cràcia.  És indispensable, però, que la 
situació vagi acompanyada d’una obertura per a la intervenció i la participació 
directa de la ciutadania en els afers públics.  Ningú no entendria, pensem 
nosaltres, que en els temps de canvi d’exigència democràtica que vénen de les 
places públiques d’aquest país, com de les ribes de la mar que compartim amb 
tants altres pobles, el joc democràtic s’hagi reclòs en despatxos, passadissos i 
converses privades.   
 
És en base a aquestes reflexions i moltes més que la Candidatura d’Unitat 
Popular entén l’acció política transformadora com una acció eminentment 
popular, del poble, no de la institució.  És per això que busquem una i altra 
vegada el concurs de la gent en el nostre projecte, amb tots els seus defectes i 
les seves virtuts, i és conseqüència també d’aquesta cerca que la CUP hem 
recollit la voluntat dels nostres votants i en aquest Ple d’investidura ens hem 
votat a nosaltres mateixos.  La gent ens va demanar compromisos ben clars a 
la nostra acció política.  Tacticisme zero, estratègia tota.  Pactes de dubtós 
compliment zero, proposta política tota.  Converses en despatxos zero, 
transparència i debat públic tot.  I així ens presentem avui en aquest Ple, 
preparats per quatre anys de feina, d’oposició constructiva, de debat públic, de 
diàleg.  Aquest Ajuntament, a banda de les majories i minories al Ple, enceta 
avui un mandat difícil, marcat per una situació econòmica desastrosa, però 
marcat sobretot per una realitat institucional globalment feble, 32 anys després 
de les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments, després de 40 anys 
de dictadura.  Podem fer un balanç crític sense vergonya i sense voluntat 
d’ofendre ningú.  Quina força té la democràcia avui en dia per revocar un 
sistema econòmic voraç amb els seus ciutadans i amb el nostre territori?  
Quina força tenen les institucions democràtiques, les municipals i la resta 
d’institucions per governar un món en mans de bancs i especuladors?  Qui és 
amo dels nostres destins col·lectius?  Aquestes són les qüestions profundes 
que estan darrere de preocupacions contemporànies, com la famosa 
desafecció política.  Els darrers 12 anys hem tingut un Ajuntament amb 
ingressos i capacitat pressupostària suficient com per fer acció i gestió política, 
inversió pública i transformació de l’entorn físic dels nostres carrers i ciutats.  
Aquest proper mandat, però, serà el mandat de la ressaca de l’era de la 
construcció.  L’Ajuntament de Vilanova té pocs recursos, té prohibit seguir 
endeutant-se, i haurà de retornar els propers anys xifres considerables als 
bancs i caixes, superiors en tot cas al 10% del seu pressupost ordinari.  
Austeritat, doncs, i enginy per fer acció política amb pocs recursos i optimitzar 
els equipaments, les idees i les energies de la ciutat.  Aquestes guies, a més 
de la humilitat i el diàleg, marcaran per força els propers quatre anys.   
 



 

La Candidatura d’Unitat Popular, amb un pes més que relatiu, sense treure-li 
importància, però relatiu, de 3 regidors i 2.500 vots que li han donat suport, 
pren el compromís expressat en campanya electoral i ratificat en assemblea 
popular realitzada els darrers dos diumenges, de transformar els anhels de 
canvi social i polític de sectors cada vegada més grans i conscients de la 
nostra societat, i fer-los efectius dins i fora de la institució, al carrer i a 
l’Ajuntament.  Animem, per tant, també la ciutadania a no quedar-se a casa, a 
no limitar-se a criticar com a consumidors de drets, merament reactius o 
exigents segons paràmetres de cultura de mercat, sinó a fer-se seu l’espai i els 
debats públics, a sortir al carrer, a comprometre’s col·lectivament pel canvi i la 
transformació social, entendre que res no es dóna ni s’ha donat mai de forma 
gratuïta, i a qüestionar-se, sempre i a tota hora, si és aquest el món que ens 
toca viure o hi ha un món millor, un altre món possible per construir.  Moltes 
gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
A continuació intervé el Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA intervé a 
continuació, en representació del PARTIT POPULAR: 
 
Voldria adreçar les meves paraules en primer lloc de salutació a totes les 
persones que avui han volgut assistir en aquest Ple de constitució d’aquest nou 
Ajuntament, que estan en aquesta sala tan atapeïda, però que també estan al 
vestíbul d’aquí al costat, com al vestíbul de l’entrada a l’Ajuntament, i a totes 
aquelles persones, ciutadans de Vilanova, que ens estan escoltant i ens estan 
seguint a través dels mitjans de comunicació, la televisió i la ràdio municipals. 
Volia també fer una salutació molt afectuosa a tots aquells regidors i regidores 
que avui s’acomiaden, que han prestat el seu servei a la ciutat des d’aquest 
Ple de l’Ajuntament en els darrers anys, uns quatre, altres dotze, fins i tot algun 
em sembla que al llarg de vint-i-nou anys, i per tant crec que mereix una 
especial menció l’agraïment a la dedicació a la ciutat que han tingut totes 
aquestes persones, i també entendran que ho faci especialment a un regidor, 
que és el que ha estat del meu grup municipal del Partit Popular, l’Óscar 
Carretero, per tant també paraules d’agraïment.   
 
Paraules també de felicitació per a tots aquells regidors i regidores que 
s’incorporen avui en aquest Ple fruit de les eleccions del passat 22 de maig.  
Felicitats i desitjar-li a tots ells sort i encert en les responsabilitats que tinguin 
assignades en aquest nou Ple i també especialment a les dues persones, el 
Francis i la Carme, que m’acompanyaran en aquesta nova etapa en el grup 
municipal del Partit Popular.  Per descomptat, felicitar a la nova alcaldesa de la 
ciutat, senyora Neus Lloveras, moltes felicitats per la seva elecció.  Vostè ha 
tingut la votació majoritària dels ciutadans de Vilanova per ser alcaldesa i en 



 

aquest acte d’avui s’ha fet efectiu aquest desig dels ciutadans i ciutadanes de 
Vilanova de que vostè assumís la màxima responsabilitat d’aquest Ajuntament. 
 
Dit això, voldria reivindicar –i crec que és necessari en aquests moments i en 
aquestes etapes que estem passant-, reivindicar la institució de l’Ajuntament 
com a única seu de la democràcia en l’àmbit municipal i d’aquest Consistori 
com a representació de l’autèntica voluntat popular.  Volem i hem de ser 
receptius a tota mena de reivindicació que pugui sorgir de la ciutadania i 
podrem discutir l’oportunitat o no de les reivindicacions, però el que no pot 
estar en discusió és que avui i aquí estem els representants de la ciutadania, 
els legítims representants de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, escollits en 
sufragi universal.  Sempre particularment he estat de l’opinió de que les 
decisions col·lectives són les més encertades, les més intel·ligents. Ens 
agradaran o no, les entendrem o no, però són les que són i col·lectivament la 
ciutadania de Vilanova i la Geltrú ha decidit i ha volgut que tots plegats ens 
entenguem, volen que parlem, volen que dialoguem, volen que negociem, 
volen que ens entenguem.  No serà aquesta una legislatura senzilla, governar 
no ho és mai de senzill, fer-ho amb minoria ho és encara menys, i fer-ho en les 
actuals circumstàncies ho posa encara més difícil.  Són precisament aquestes 
circumstàncies de forta crisi econòmica les que hauran de marcar les nostres 
prioritats durant la legislatura municipal que avui s’enceta.  La crisi econòmica 
té dues cares que caldrà abordar amb noves idees, amb noves iniciatives, amb 
noves energies que almenys intentin donar resposta a allò que els ciutadans 
esperen i necessiten.  És necessari atendre les persones i les famílies que 
sense feina ho estan passant malament en aquestes circumstàncies.  És 
necessari també impulsar noves iniciatives per generar noves activitats 
econòmiques a la nostra ciutat, que generin noves oportunitats de treball.  Les 
empreses són les que creen llocs de treball i és necessari ser sensible a la 
situació per la que passen les empreses i els seus treballadors, per no 
perjudicar-les més del que ja ho estan.  
 
La crisi, però, té una altra cara, i és que també afecta les administracions.  Més 
necessitats de despeses i, en canvi, menys ingresos.  I si afegim una gestió 
econòmica diguem que dubtosa per no trencar l’esperit institucional d’aquesta 
sessió, ja tenim tots els ingredients que marcaran aquesta legislatura que 
acabem d’encetar.  Som plenament conscients de les dificultats en què ens 
trobarem i de que tenim una societat que espera respostes per part dels seus 
governants i dels seus representants.  Som també plenament conscients de les 
dificultats també polítiques en què un govern amb minoria es trobarà.  El Partit 
Popular de Vilanova i la Geltrú estem aquí amb la voluntat de servir a la ciutat i 
d’ajudar a encertar en les respostes que espera la ciutadania.  Així ho farem i 
el govern, i vostè alcaldesa, ens tindrà al seu costat.  Però també tenim 
l’obligació d’estar al davant quan entenguem que el camí que prenen no és 
l’adequat.  Comptin amb una actitud positiva dels regidors del Partit Popular, 



 

però comptin també que allò que no ha estat possible avui pot fer-se possible 
durant la legislatura.  I dependrà molt de la capacitat del seu govern d’arribar a 
acords i sobretot, sobretot de donar respostes adequades a allò que la societat 
avui espera i ens demana: treball i treball.  Sort i encert.  Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
En nom del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS 
MUNICIPAL intervé el Sr. JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA: 
 
Voldria començar felicitant a la Sra. Lloveras, a la Neus, per la responsabilitat 
que ocuparà, aquesta alta responsabilitat, i desitjar-li sincerament molts 
encerts, perquè els encerts d’ella i del seu equip i de tots els qui som aquí 
seran encerts per a la nostra ciutat, per als nostres veïns, per a les nostres 
veïnes, per a la nostra gent.  També deixi’m començar posant-nos a disposició 
pel traspàs, naturalment.  Ho hem estat fent em sembla algun regidor aquests 
dies i compti doncs amb nosaltres, naturalment.  No agobiarem, però com 
diuen en aquella pel·lícula, només cal que xiulin i allà estarem, eh? 
 
Mirin, el resultat electoral ha estat realment un resultat complexe, no?, com 
han citat alguns altres representants.  Realment difícil de gestionar, un 
equilibri enorme entre la primera i la segona força política, una composició que 
no s’escapa a ningú que per l’aritmètica i també per la diversitat ideològica, fa 
complicada la seva gestió, i és per això que el grup socialista durant aquestes 
setmanes ha defensat la possibilitat de la creació d’un govern estable, de 
caràcter i d’orientació d’esquerres, un govern de majoria, o un govern de no 
majoria però amb un full de ruta comú, amb un camí comú, amb un recorregut 
comú, amb unes bases mínimes de funcionament.  Ho hem intentat i no ha 
estat possible, i no només ho respecto sinó que a més a més ho entenc.  Les 
coses no es fan d’un dia per l’altre, les presses no són mai bones conselleres i 
els programes compartits han de néixer de la convicció i efectivament del 
diàleg obert entre formacions polítiques, entre representants polítics, però molt 
especialment amb la societat, amb els veïns i veïnes, amb la societat de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Queda ara la necessitat de teixir una mínima estabilitat.  Jo comparteixo 
algunes reflexions que ha fet l’alcaldesa aquests dies amb relació a la 
necessitat a que no necessàriament un govern amb minoria és dolent per a la 
ciutat.  I efectivament ho comparteixo, no necessàriament un govern majoritari 
és bo per a la ciutat i no necessàriament un govern amb minoria és dolent per 
a la ciutat.  El que és dolent és la inestabilitat.  El que no és positiu per a la 
ciutat és la inestabilitat, i això es produeix quan no existeix un mínim full de 
ruta compartit.  I la inestabilitat genera paràlisi, genera retrocés i genera 
tensió.  I en la seva mà està, en la mà del grup majoritari i de l’alcaldesa 



 

conseguir que això no es produeixi, conseguir que això no sigui així.  
Inicialment en la seva mà està que això no succeeixi, i nosaltres ho seguirem 
actius i necessàriament amb especial atenció.   
 
Farem una oposició com a grup socialista constructiva, una oposició serena, 
una oposició rigorosa, una oposició també ferma, però sobretot una oposició 
propositiva, una oposició d’alternativa, com no pot ser d’una altra manera, 
perquè és el rol que els ciutadans ens han atorgat.  I naturalment amb un full 
de ruta, amb unes premises que informin la nostra actuació.  En primer lloc la 
defensa dels serveis públics de qualitat a la nostra ciutat, en esports, en 
cultura, en educació, en salut i dependències, fonamentals per a nosaltres.  
En primer lloc des d’una concepció dels serveis públics com un dret dels 
ciutadans, i no com una prerrogativa graciosa de les administracions 
públiques.  En segon lloc amb l’exigència –algun altre representant ho deia- a 
la resta d’administracions d’allò que ens correspon com a ciutat, i en aquest 
sentit tenim un repte col·lectiu amb el nou hospital que el nostre territori 
necessita.  En tercer lloc amb el lideratge i el compromís de l’administració 
municipal en l’impuls i en la gestió d’aquests serveis públics de qualitat.  En 
quart lloc amb el manteniment dels nivells de prestació que la nostra ciutat 
requereix, i molt especialment orientada als més necessitats.  I finalment amb 
la preservació del concepte fundacional del Consorci de Serveis a les 
Persones, que per a nosaltres és essencial l’esperit que va fer néixer i està 
fent funcionar aquest Consorci de Serveis. 
 
Un segon àmbit que per a nosaltres guiarà i serà el full de ruta de la nostra 
tasca d’oposició i de proposta serà en el terreny de la gestió urbanística.  
Demanarem la revisió del Pla General.  Pensem que després de la 
reconversió i de l’aposta pel barri de Mar, del Pla de Millora Urbana del Nucli 
Antic, del Pla de Catàleg en funcionament, en elaboració, de resolució de 
temes històrics com Platja Llarga o el PERI Cap de Creu –i aquí voldria fer un 
record, malgrat les diferències, a una persona sòlida, una persona honesta i 
una persona que deia el que creia, com era en Jaume Mateu, que ens va 
deixar aquesta campanya electoral-, o després de la resolució de temes com 
el Llimonet o Masia en Barreres cal, pensem, abordar la revisió del Pla 
General.  Amb una orientació, en primer lloc amb la delimitació de nous espais 
de preservació, en segon amb fixar ritmes nous, donada la nova realitat 
econòmica i immobiliària del nostre país, de l’Eixample Nord.  En tercer lloc 
ratificar la voluntat majoritària d’aquest Ple de no desenvolupar l’Ortoll i de 
reconvertir els paràmetres actuals.  També la necessitat de pensar nous 
espais d’activitat econòmica per a la nostra ciutat, de resoldre i d’abordar, no 
de resoldre, perquè això és molt complexe, d’abordar molt rigorosament el 
tema de les urbanitzacions periurbanes, la mobilitat a la nostra ciutat, i molt 
especialment també en el marc de la revisió del Pla General, els nous usos de 



 

la ciutat, molt especialment vinculat als temes d’oci i de comerç local de 
proximitat.   
 
Un tercer àmbit és el de la promoció econòmica, des de la perspectiva que 
tots hem reclamat de la diversitat i la necessitat de l’especialització de la 
nostra ciutat en cadascun dels diferents àmbits, amb un objectiu que és el de 
generar més activitat econòmica i finalment llocs de treball. 
 
I finalment l’impuls democràtic, l’impuls de noves maneres de participació.  
Efectivament, només ha votat un 52% de la població, i això és un drama que 
hem d’abordar tots amb responsabilitat i vol dir més participació, noves 
maneres de debat i de diàleg amb tots els sectors de la ciutat.  I temes com la 
cooperació i la convivència, que per a nosaltres són molt i seran molt i molt 
importants en aquest mandat, i a més també estarem amatents a 
determinades derives que s’estan produint en aquests àmbits, en aquestes 
darreres setmanes en el nostre país. 
 
Existeixen molts i molts temes, molts i molts temes, efectivament, i temps 
tindrem de dialogar des d’aquesta disponibilitat al diàleg, a l’entesa, i sobretot 
des d’aquesta mirada propositiva que nosaltres volem plantejar en aquest 
mandat.  Reiterem, doncs, la disponibilitat al diàleg, des de la fermesa, des de 
la defensa de les orientacions que hem plantejat com a alternativa.  I 
justament per això és la raó per la qual -i passo a justificar la raó per la qual 
hem votat el nostre cap de llista-, la raó per la qual des d’aquesta vocació 
d’alternativa i situació que em sembla que ens correspon, hem votat al 
candidat, el cap de llista de la nostra candidatura.   
 
Volia acabar agraint, perquè avui deixo de ser alcalde de la ciutat, i voldria 
agrair, fer uns agraïments.  En primer lloc per aquests sis anys que han estat 
els més intensos, els més durs, els més apassionants i els més feliços de la 
meva vida.  Feliç per l’immens honor de ser alcalde de la ciutat, de tenir 
l’oportunitat de conèixer tant i tant la nostra ciutat i la nostra magnífica 
societat.  Res dóna, res pot donar un honor més alt.  Feliç per la confiança, 
naturalment, la confiança dels meus companys del partit, la confiança dels 
joves de la nostra organització, de la gent d’Units per Vilanova, dels 
sindicalistes, sobretot a partir del dia 22 de maig, que és quan més es valoren 
les coses.  Feliç d’haver pogut contribuir a transformar la nostra ciutat i dotar-
la de més i millors serveis públics.  Feliç d’haver compartit camí amb una gent 
magnífica, amb el nostre equip, amb el Salva, amb el Joan Martorell, amb el 
Juan Luis, amb l’Encarna, amb la Isabel –felicitats per la magnífica nit d’ahir al 
nostre nou auditori, el nostre auditori de la ciutat-, al Xavier, a la Míriam, a la 
Mila, a l’Albert Sanabra i a l’excepcional Susanna.  Agraït molt especialment 
als nostres companys de viatge, als nostres amics d’Iniciativa per Catalunya, 
el Manel, el Siscu, el Xavier, la Iolanda.  Als amics d’Esquerra Republicana, a 



 

l’Ade, al Tomàs, gràcies per aquest camí compartit també durant tot aquest 
temps.  I també naturalment als regidors amb els que tingut l’oportunitat de 
l’oposició, de compartir tota aquesta època, a tots ells moltes gràcies. 
 
Agraït, naturalment, als treballadors municipals, que fan una feina 
extraordinària al servei de la ciutat, i són els que mantenen en peu els serveis 
que la ciutat dota a la majoria.  A la gent de l’Alcaldia, al secretari i a 
l’interventor, que són la garantia de la solidesa i del rigor d’aquesta 
organització municipal.  Als representants sindicals, a tots ells, als tres 
sindicats de la nostra organització.  Als mitjans de comunicació, pel seu rigor, 
que són l’expresió de la llibertat de la nostra societat i entre els quals he pogut 
trobar persones d’una qualitat humana infinita.  A les entitats i col·lectius de la 
nostra ciutat pel seu compromís.  A la meva meravellosa família i amics, que 
és infinita i que mai podré agrair prou d’haver tingut.  I en definitiva agraït a 
tota la ciutat per aquest immensíssim honor, l’honor de poder i l’honor que 
m’atorguen de poder seguir servint durant quatre anys més a la nostra ciutat 
en cada moment des d’on correspongui.   
 
Aquests dies ha mort una de les persones que he seguit amb més atenció i 
amb més emoció des de que tinc 14 anys, que és el Jorge Semprún.  I deia 
que ell havia perdut moltes certeses, però que mai havia perdut la il·lusió que 
l’havia mantingut sempre.  És possible que amb els anys efectivament perdem 
algunes certeses, però mai la il·lusió de servir a la nostra estimada ciutat de 
Vilanova i la Geltrú.  Moltes gràcies i una salutació. 
 
(Aplaudiments) 
 
Té la paraula, en nom del grup de CONVERGÈNCIA I UNIÓ la Sra. GLÒRIA 
GARCÍA PRIETO: 
 
Moltes gràcies.  En nom del grup municipal de Convergència i Unió avui 
m’adreço a tots vosaltres.  Igual que han fet els altres portaveus, vull felicitar a 
l’alcaldessa, regidors, regidores que avui heu pres possessió, i com no, als 
companys i companyes que han compartit fins al dia d’avui aquest Ple, aquest 
Saló de Plens amb tots nosaltres.  El meu agraïment també a tots els 
ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, especialment a totes aquelles 
persones que ens han fet confiança i ens han convertit en la força més votada. 
 
Convergència i Unió en aquestes eleccions hem anat de la mà amb 
Reagrupament, hem arribat a acords, hem dissenyat un programa electoral i 
hem assumit compromisos que ens acompanyaran de segur durant tot el 
mandat.  Compartim amb ells, igual que amb d’altres grups que també formen 
part d’aquest Ple, el legítim dret a poder decidir sobre el futur de la nostra 
nació.  El grup municipal de Convergència i Unió sent avui un enorme orgull 



 

de veure la senyora Neus Lloveras com a alcaldessa de la ciutat.  Estem en 
un moment històric, per primera vegada aquest Ple municipal estarà presidit 
per una dona.  Aquesta satisfacció ve acompanyada d’un gran sentiment de 
responsabilitat i, per tant, d’una explícita voluntat de ser conscients de la 
inevitable realitat que estem vivint com a ciutat i com a país.  Són temps 
difícils, però comptem amb dos grans actius: la il·lusió d’un projecte i el 
convenciment que treballarem amb un únic horitzó, Vilanova i la Geltrú.  Hem 
sabut llegir amb claredat i sense triomfalismes el resultat de les eleccions 
municipals i la configuració del nostre Ple municipal.  Lamentem que una 
força, inequívocament democràtica i tradicionalment present al nostre Ple, no 
hi sigui en aquest nou mandat, Esquerra Republicana.  Per a nosaltres, tot i 
que no hi sigui, comptarà pel present i pel futur de les decisions que prendrem 
en aquest marc de l’Ajuntament. 
 
Com deia, hem llegit perfectament el resultat.  Arribem a l’alcaldia de la ciutat.  
Tanmateix, com ja ha passat altres vegades, Convergència governarà amb 
minoria, amb fermesa, escoltant permanentment la ciutadania, amb 
transparència i amb respecte per tots i cadascun dels grups municipals.  
També tenim clar que res es podrà construir sense la participació majoritària 
d’aquest Ple, i per això ens comprometem a marcar un estil de govern, govern 
d’àmplies majories, de consens.   Cal tenir present el mapa polític resultant i 
per tant establir un marc ampli que permeti que el major nombre de 
formacions polítiques de la ciutat també comparteixin aquests principis bàsics, 
tot i les diferències ideològiques o de model social que cadascú tingui.  Dos 
grans eixos ens mouen: manteniment de les polítiques socials i recuperació 
econòmica de la ciutat.  Aquests han de ser, sens dubte, els dos grans 
objectius del nostre mandat.  Han de ser els pilars sobre els quals establirem 
un acord que permeti que la ciutat disposi d’un marc estratègic necessari per 
afrontar el temps que ens ha tocat viure.  Convergència i Unió estén la mà, vol 
el diàleg amb tothom i escoltar tothom.  Vilanova i la Geltrú necessita, ara més 
que mai, un nou impuls que la projecti i sobretot que la reactivi, tant 
socialment com identitàriament.  Som una ciutat mediterrània, diversa i 
acollidora, moderna alhora que tradicional, i sensible, molt sensible amb les 
persones.  Aquest és i ha de ser l’esperit que impregni tot aquest mandat, el 
mateix esperit que fa de la nostra ciutat la millor ciutat per viure.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
Per finalitzar, intervé la nova alcaldessa, Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
i adreça aquestes paraules als presents: 
 
Jo, abans de la meva intervenció, no puc deixar de parlar un moment de la 
persona que deixa avui el càrrec i al qual tinc l’honor de succeir, el senyor 
Joan Ignasi Elena.  Un alcalde que ha treballat molt per a la ciutat, un alcalde 



 

estimat, i al qual vull expresar la meva més sincera admiració per la seva 
dedicació.  Gràcies, Joan Ignasi Elena, per la dedicació i per la feina feta per 
Vilanova i la Geltrú.  
 
(Aplaudiments) 
 
I també vull tenir una referència, un record, amb tots els companys que m’han 
acompanyat durant aquests vuit anys com a regidora, al Josep Lluís Vidal, que 
va ser el primer que em va començar a explicar el funcionament d’un 
ajuntament; la Purificació Santamaría; el Josep Ibars, que ha estat col·laborant 
al màxim fins l’últim dia; però també la Isabel Llanas –disculpeu-me si em 
descuido algú-; però també els regidors de l’oposició, a l’Albert Sanabra, 
sempre hem tractat els mateixos temes, però sempre ens hem acabat 
entenent; Josep Tomàs Álvaro; Salvador Becerra; un agraïment a tots de tots 
els partits, per la bona col·laboració i lo bé que ha anat aquests darrers vuit 
anys que jo he estat de regidora en aquest Ajuntament.  Ha estat un plaer 
treballar amb tots vosaltres. 
 
Dit això, jo us voldria dirigir unes paraules.  Permeteu-me que comenci des 
d’un punt de vista una mica personal.  Avui és un dia molt especial a la meva 
vida.  Per a mi no existeix un honor polític més gran que ser alcaldesa de la 
meva ciutat.  Per a mi aquesta responsabilitat és el millor honor que hagi 
pogut rebre a la meva vida.  Hi ha qui em felicita pel fet de ser la primera 
alcaldesa, però no crec que ningú hagi de tenir més mèrit pel fet de ser home 
o dona.  Que hi hagi una alcaldesa és un símbol de normalitat, i la mateixa 
normalitat que si hi hagués un alcalde.  Jo crec que no hem de perdre massa 
temps a celebrar la normalitat, quan tenim al davant el repte que suposa la 
resopnsabilitat que tots els membres d’aquest Ajuntament assumim.  Tots 
sabem que actualment assumir responsabilitats polítiques és una feina que 
molta gent no vol.  Al contrari, tots els que som aquí sabem que la mateixa 
paraula “política” genera rebuig en amplis sectors de la societat, que la política 
és vista avui com una activitat fosca i no com un servei en benefici de la 
comunitat.  No com un treball generós pel bé comú, no com un espai de debat 
per prendre les millors decisions per millorar la qualitat de vida i el benestar de 
les persones, i això no hauria de ser així.  Jo penso, i ho dic, perquè ho sento, 
perquè a casa ho he viscut sempre així, perquè ho crec i perquè ho defenso 
fermament, penso que qualsevol ciutadà o ciutadana hauria de desitjar ser 
alcalde o alcaldesa de la seva ciutat, que qualsevol ciutadà o ciutadana hauria 
d’estar disposat a servir a la seva ciutat, que qualsevol ciutadà o ciutadana 
hauria de pensar en treballar per la seva ciutat.  Avui les coses no són ben bé 
així, però així és com jo ho veig i així és com jo visc la política, com un servei i 
com un compromís amb la ciutat i amb la seva gent.   
 



 

Treballar per a la ciutat és una experiència personal molt i molt enriquidora.  
Veure i viure els èxits del treball en comunitat és un gran premi pel nostre petit 
esforç.  Sé que els que sou aquí sabeu de què estic parlant.  Tots compartiu 
aquesta manera de veure les coses perquè tots treballeu per a la nostra ciutat 
i la nostra gent.  Tots compartim aquest compromís amb Vilanova i la Geltrú, 
amb la seva gent i amb la cerca d’un futur millor per a tots.  Tots, des de la 
vostra feina i des de la vostra implicació, cadascú des de les seves idees i des 
de la seva forma d’entendre el treball pel bé comú.   
 
Al llarg d’aquests darrers dies hem sentit a parlar de la necessitat d’un govern 
fort.  Jo entenc un govern fort no com un govern autoritari que pot imposar les 
seves polítiques, sinó com aquell que pot prendre decisions, que pot tirar 
endavant les polítiques que la ciutat necessita.  I aquesta fortalesa ve de la 
capacitat d’articular una majoria dels regidors del Consistori.  I hi ha dues 
maneres d’obtenir aquesta fortalesa, es poden generar majories com a 
resultat de les eleccions i es poden generar majories després de les eleccions.  
 
Els ciutadans de Vilanova i la Geltrú van escollir un Consistori sense cap bloc 
dominant i això fa que siguem nosaltres, els seus representants, els que 
tinguem l’obligació de construir les majories i els consensos per fer realitat els 
projectes i les polítiques.  Les eleccions no han donat lloc a una majoria, i ens 
toca a nosaltres sumar tots pel bé comú.  Ho vaig dir durant la campanya i ho 
repeteixo: no ens ha d’espantar el fet de liderar un govern que haurà de 
buscar acords amb les altres forces polítiques, no ens ha d’espantar.  Hi ha 
molts espais, molts temes, en què podem trobar punts d’acord entre totes les 
forces polítiques amb representació i en els que estic segura que ens podrem 
entendre.   
 
I per això hi haurà tres fils conductors que es faran especialment visibles en 
els grans temes de la ciutat, sobre els que és imprescindible generar 
consensos amplis per fer realitat projectes duradors que vagin més enllà 
d’aquest mandat.  En primer lloc, la transparència, ja que en els moments que 
estem vivint es fa imperatiu actuar amb la màxima transparència, amb la 
màxima franquesa, sense amagar cap realitat i amb una administració que 
tracti els ciutadans com a persones responsables.  En segon lloc, la 
participació.  Les polítiques de ciutat s’hauran d’elaborar comptant amb 
tothom, i haurem de posar en marxa sistemes per tal que el conjunt de la 
ciutadania pugui dir la seva; primer, escoltant els ciutadans particulars; 
després, facilitant la participació de la societat civil, de les entitats, que són 
una part molt important de l’engranatge que fan que la ciutat funcioni; i 
finalment implicant a tots els grups polítics en l’elaboració dels projectes i de 
les polítiques de ciutat.  Així el diàleg serà el tercer fil conductor d’aquest 
mandat, la mà estesa per construir els consensos i les majories que faran falta 
per prendre les decisions que la ciutat necessita.  Per tant, la transparència, la 



 

participació i el diàleg, seran doncs els fils conductors d’una acció de govern 
que tindrà uns eixos molt clars.  Primer, la cohesió social.  Tots som 
conscients de que estem vivint uns temps molt durs, amb conseqüències per a 
moltes famílies de la nostra ciutat.  Per això posarem l’accent en els serveis 
d’atenció que presta el nostre Ajuntament als qui més ho necessiten i 
vetllarem perquè els serveis de les altres administracions estiguin a l’altura de 
les necessitats que hi hagi a Vilanova i la Geltrú.  Hem de ser conscients que 
haurem de ser molt i molt hàbils i gestionar molt bé per poder garantir que els 
serveis públics, i especialment tot allò que reforça la cohesió social, es puguin 
seguir prestant igual de bé o millor en un context en què els ingressos de totes 
les administracions han anat a menys.  Però estic segura, estic convençuda 
que amb la implicació de tots trobarem la manera de garantir-ho.   
 
Segon.  No n’hi ha prou amb pal·liar els efectes de la crisi, cal agafar el toro 
per les banyes i treballar a fons per fer possible que es tornin a crear llocs de 
treball a la nostra ciutat i a la nostra comarca.  Crec que tots estarem d’acord 
que la promoció econòmica de Vilanova i la Geltrú s’ha convertit en un tema 
prioritari, molt més del que havia estat en etapes de més bonança econòmica.  
Per això donarem suport a l’emprenedoria i a la creació d’empreses i serem 
proactius a l’hora de facilitar la vinguda de noves empreses i noves inversions 
a la ciutat.  L’Ajuntament haurà d’actuar com a catalitzador per impulsar 
aliances entre els sectors econòmics i entre els agents socials.  L’Ajuntament 
no pot crear riquesa, però pot ajudar a construir sinergies, sinergies que vol dir 
que el tot sigui més que la suma de les parts, i això és el que caldrà fer.   
 
I tercer.  Una gestió estricta dels recursos municipals.  Com he dit, totes les 
administracions s’estan trobant cada cop amb menys recursos i amb més 
necessitats.  Si volem poder seguir prestant uns serveis públics de qualitat 
haurem de ser impecables amb el maneig de les finances municipals.  Hem 
d’aconseguir fer de l’Ajuntament que sigui més eficient i més eficaç, que vol dir 
que amb els mateixos recursos obtinguem més resultats, que es puguin fer 
més coses, en definitiva.  Haurem de ser austers i transparents, i és el 
compromís que volem assumir, el de fer que no es malgasti ni un euro dels 
impostos dels vilanovins per assegurar que tinguem uns bons serveis públics 
de qualitat i per a tothom.  Però no gastant més, sinó gastant millor.  Ho farem 
per poder estar al costat dels que ara més ho necessiten i per poder tirar 
endavant les polítiques necessàries per fer la promoció de la ciutat.  I tot això 
ho volem fer sense renunciar a la identitat de la ciutat.  Seguirem treballant per 
potenciar el nostre patrimoni cultural i tot allò que més ens defineix, des dels 
símbols i tradicions més locals, fins als elements de la nostra identitat nacional 
catalana, passant pel lideratge de Vilanova com a capital de comarca.  Per 
reafirmar aquest lideratge farem totes les aliances possibles, buscant la 
implicació de les altres administracions, començant per la Generalitat de 



 

Catalunya i el Parlament i també pels diputats vilanovins i catalans al Congrés 
dels Diputats.   
 
Com he dit, transparència, la participació i el diàleg, seran els referents 
d’aquest govern.  I és en aquesta línia que volem fer de l’Ajuntament un aliat 
dels ciutadans en tots els aspectes.  Des del projecte empresarial més 
ambiciós fins a les iniciatives ciutadanes de base de qualsevol àmbit.  
Generem confiança escoltant i estant al costat dels ciutadans i de les seves 
inquietuds i de les seves propostes.  I serem honestos i sincers en el que es 
pot fer i en el que no es pot fer.  
 
Els ciutadans ens han transmès un missatge molt clar.  Estem obligats a 
entendre’ns, a posar-nos d’acord tots.  Els ciutadans han volgut un Ajuntament 
on serà necessari un constant exercici de responsabilitat per part de tots els 
seus integrants, on caldrà equilibrar la defensa de les pròpies idees, totes 
legítimes, amb l’interès general de la ciutat a llarg termini.  I ho assumim com 
una oportunitat, no com una càrrega, com una oportunitat de fer pinya per tirar 
endavant les polítiques que Vilanova i la Geltrú ara necessita, construïdes des 
del diàleg i des de l’acord.  El diàleg i l’acord que seran més necessaris que 
mai en aquest temps de crisi, en què caldrà que tots hi posem de la nostra 
part per tirar endavant una política municipal que sigui realment beneficiosa 
per a Vilanova i la Geltrú.  I per això hem d’evitar la confrontació de curta 
volada que sigui un llast.  No podem permetre que quedi paralitzada l’acció de 
l’Ajuntament.  La situació de la ciutat és ara massa delicada i no podem 
permetre’ns estar quatre anys perdent el temps.   
 
Per acabar, estem vivint temps difícils que ens obliguen a estar a l’altura de 
les circumstàncies, i estic segura de que tots els membres d’aquest Consistori 
ho estarem.  Aquest serà el govern de mà estesa, en el que seran 
imprescindibles de part de tots el seny i la responsabilitat, d’acord amb el 
mandat popular que els 25 regidors d’aquest Ajuntament hem rebut i que avui 
comencem.  És amb aquest esperit que assumeixo el càrrec d’alcaldesa i la 
responsabilitat de liderar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb un profund 
esperit de servei i disposada a donar el millor de mi mateixa per Vilanova i la 
Geltrú i per la seva gent.  Visca Vilanova i la Geltrú!  Visca Catalunya! 
 
(Aplaudiments)  
 
Res més, agrair un altre cop a tots l’assistència i amb això aixecaríem aquesta 
sessió.  Gràcies a tots per haver vingut i demanaríem en tot cas als regidors 
que es quedessin a la sala per poder fer la foto del nou Consistori.  Molt bon dia 
i gràcies a tots per haver vingut.  Una abraçada. 
 



 

S’aixeca la sessió a les 13.25 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma l’alcaldessa amb mi, el secretari accidental. 
 
 L’alcaldessa           El secretari acctal. 
 
 
 
 
 Neus Lloveras i Massana             Josep Gomariz Meseguer 
 


