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DISCURS DE L’ALCALDESSA EN EL PLE SOBRE L’ESTAT DE LA 
CIUTAT. 19/06/2017 

 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Vilanova i la Geltrú està millor ara que fa sis anys. Penso sincerament que 
és així i dic que Vilanova i la Geltrú està millor ara que fa sis anys perquè 
ara té futur. Ara sap cap a on ha d’avançar, té un model definit.  
 
L’any 2011 teníem una ciutat colpejada durament per la crisi, que 
necessitava reorientar l’economia, necessitava reunir les seves forces, 
posar en valor tot el seu potencial (tenim tant de potencial!) i començar a 
caminar per un camí nou. 
 
I ho hem fet! Ho hem fet, jo diria, que sobretot d’una manera: dialogant. 
Establint un diàleg molt directe entre l’Administració i els agents que 
conformen aquest gran potencial que mencionava: posant l’Ajuntament al 
costat del teixit empresarial, els sectors de producció, la universitat, les 
entitats, els veïns i veïnes...  
 
Avui Vilanova i la Geltrú està millor que fa sis anys i és, en bona part, en 
una part molt important, gràcies al diàleg, a la voluntat d’escoltar, a la 
suma d’esforços.  
 
Quan dic que la ciutat ara està millor, ho dic amb tot el convenciment, 
sense que això em faci perdre de vista les mancances i dificultats 
existents a la ciutat.  
 
En sóc ben conscient, el fet de ser l’alcaldessa em permet tenir una 
percepció àmplia i transversal de les necessitats i situacions complexes 
que viu la ciutat, que pateix la ciutadania. Parlarem, en aquest ple, de les 
mancances i dificultats.  
 
Ara bé, puc afirmar que aquest govern, format pels grups municipals de 
CiU i PSC, treballa amb tota la voluntat i totes les energies per 
desenvolupar el seu Pla d’Actuació Municipal, amb l’únic objectiu de 
millorar la qualitat de vida a la ciutat, per als vilanovins i les 
vilanovines!!! 
 
Millorar la qualitat de vida a través de la reorientació de l’economia, de 
l’esforç per atendre millor les persones en situació de vulnerabilitat, de la 
millora als carrers i places –estem fent molt d’esforç per millorar l’estat 
de la via pública!-, també fomentant la convivència, posant la cultura i 
l’esport a l’abast de tothom, fent esforços per millorar l’administració i 
apropar-la a la ciutadania. 
 



 
 
 
 

 
 
  

 

 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 2 

Passo a fer seguidament una breu descripció de tots aquests eixos 
d’acció.  
 
 
 
1. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA 

Aquest mandat municipal, com l’anterior, no serà un mandat de grans 
inauguracions ni tallades de cinta. No tindria cap sentit, en el context 
actual. Però sí que són uns anys molt importants, estratègics, per a la 
definició del futur de la ciutat.  
 
Això és el que estem fent, en aquests anys de situació econòmica més 
complicada: establir uns fonaments sòlids per garantir una millor qualitat 
de vida per a tothom en els propers anys.  
 
En primer lloc, el que estem fent és analitzar la realitat i planificar. 
Aquesta és la finalitat del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica de Vilanova 
i la Geltrú, que l’Ajuntament ha elaborat conjuntament amb l’ADEPG –ara 
Federació d’Empresaris del Gran Penedès- i que ens dóna pautes per 
configurar, fins al 2025, el nostre model d’activitat econòmica.  
 
De fet, ja s’està implementant. Ho estem fent, quan parlem d’apostar pel 
turisme, de definir una estratègia turística de Vilanova i la Geltrú.  
 
També ho estem fent, quan parlem de donar suport a la nostra indústria, 
que està vivint en molts casos un procés de reconversió i de renovació 
per reconduir la seva viabilitat.  
 
El model econòmic que estem configurant també compta, i molt, amb 
l’àmbit del coneixement: amb la universitat, amb els centres de recerca, 
amb les empreses tecnològiques i que aporten valor afegit.  
 
I també amb el comerç, un sector que és un dels puntals de la capitalitat 
de Vilanova i la Geltrú en el nostre territori, així com amb el Port, la 
tercera instal·lació portuària del país. 
 
I volem, també, un sector primari potent: l’agricultura té un paper 
important en la promoció de la nostra gastronomia, però també el sector 
pesquer: tenim un dels col·lectius pesquers més importants del país, i li 
estem donant suport des de l’Ajuntament, de manera coordinada amb 
altres administracions, perquè pugui reorganitzar-se, reforçar-se i 
garantir el seu futur.  
 
Som al costat de tots els sectors de l’economia, perquè volem que trobin 
el camí per enfortir-se, consolidar-se i que puguin proporcionar, en un 
futur proper, l’ocupació laboral i la prosperitat que desitgem per als 
vilanovins i les vilanovines.  
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D’altra banda, hem fet també una diagnosi de la realitat i hem planificat 
accions que ja s’estan executant al voltant d’una de les principals 
preocupacions d’aquest govern municipal: les persones en situació de 
vulnerabilitat.  
 
Sí, som molt conscients que hi ha un nombre important de persones, de 
famílies, però també gent gran sola, que viuen situacions complexes, de 
falta de recursos i de risc d’exclusió social.  
 
Els Serveis Socials han atès l’any 2016 fins a 7.033 persones, que 
representa una mica més del 10% de la població. Aquesta dada és similar 
a l’any anterior, fins i tot lleugerament inferior, però evidentment ens 
preocupa, i sobretot ens preocupa el que conté: un increment de 
persones soles en situació de vulnerabilitat i un increment d’expedients 
reoberts: és a dir, el retorn als Serveis Socials de persones que havien 
resolt el seu problema anteriorment. Això és un indicador de la 
precarietat laboral existent, generalitzada, i que també hem de combatre.   
 
Com recordaran, l’any passat es va promoure un Pacte social, en el qual 
la societat civil hi és representada de manera molt transversal, i d’aquest 
pacte en va derivar un Pla de xoc per a l’atenció a la vulnerabilitat que 
s’està aplicant.  
 
Un pla de xoc que contempla mesures per atendre situacions com la 
pobresa energètica, la vulnerabilitat habitacional o la manca d’aliments 
bàsics. El curs 2015-2016 es van incrementar més d’un 200% els ajuts 
per beques menjadors, per garantir almenys un àpat diari en condicions 
per a tots els infants.  
 
Pel que fa a la garantia d’un habitatge digne, s’ha elaborat un Pla Local 
de l’Habitatge que marca les polítiques per als propers anys i s’ha 
reorientat l’Oficina d’Habitatge.  
 
L’Ajuntament està atenent les persones que necessiten ajuda. Volem, des 
del govern municipal, però segur que és un desig compartit per tot el 
Consistori, que la nostra ciutat sigui un indret habitable amb qualitat de 
vida per a tothom.  
 
Vetllem perquè sigui així, també trepitjant molt el carrer! 
 
Com saben prou bé, ja fa uns quants anys que els membres del govern 
ens reunim periòdicament amb els veïns i veïnes dels barris, en unes 
trobades obertes, sense ordre del dia, en què cada ciutadà ens pot fer 
arribar de manera directa les seves opinions i demandes sobre la ciutat.  
 
La gran majoria (aproximadament el 85%) de les queixes, comentaris, 
peticions... fan referència a aspectes manteniment de la ciutat, mobilitat, 
civisme i cura de la via pública.  
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Queixes de brossa dipositada fora dels contenidors o de les papereres, 
d’excrements d’animals que els seus amos no han recollit, de pintades a 
les parets i brutícia al carrer, de bicicletes que circulen inadequadament 
per zones de prioritat per als vianants... Aquestes són molèsties que 
manifesten molt sovint els veïns i les veïnes.  
 
Estem actuant sobre això! Treballem per una ciutat més neta, més 
endreçada i més agradable, tant per als que hi vivim com per als que ens 
visiten.  
 
Estem destinant totes les aportacions del programa de la Xarxa de 
Governs Locals de la Diputació de Barcelona per realitzar accions de 
millora a la via pública; estem fent un esforç molt important en 
manteniment de la ciutat. Hem ampliat la concessió de la neteja i la 
jardineria, de mica en mica s’ha d’anar notant l’increment de servei en 
aquest sentit.  
 
I també estem treballant per renovar tot l’enllumenat públic de la ciutat, 
per modernitzar-lo i que sigui més eficient energèticament i ens permeti 
un estalvi de despesa. En poc temps, doncs, totes aquestes millores als 
nostres carrers i places s’han de percebre.  
 
Estem endreçant la ciutat, no ho havíem pogut fer tan acuradament com 
volíem en els anys anteriors, perquè vam prioritzar els escassos recursos 
de què disposàvem per atendre els efectes de la crisi, però ho estem fent 
ara.  
 
Dins de les mesures que he anomenat, cal destacar la reparació de la 
plaça de la Vila. Aquest centre neuràlgic de Vilanova i la Geltrú, espai 
emblemàtic que és imatge de la nostra ciutat i un important nucli de vida 
i d’activitat, viurà un necessari rentat de cara entre setembre i novembre 
aproximadament. 
 
Per altra banda hem elaborat el Pla per la convivència, que ha comptat 
amb participació ciutadana i que ens ha permès orientar les línies 
d’actuació, i estem impulsant un pla de xoc pel civisme, que inclou una 
campanya divulgativa per sensibilitzar sobre la importància dels petits 
gestos, a l’abast de tothom, que poden afavorir una millor convivència.  
 
I també estem treballant molt intensament sobre un altre aspecte de la 
convivència: fer compatibles les activitats de carrer i el descans dels 
veïns. Fa un any vivíem una situació molt complicada d’incertesa sobre la 
possibilitat de celebrar els festivals de música, concerts i altres activitats 
a la via pública.  
 
Ha estat un procés molt complex, però en aquests moments penso que 
podem afirmar que som una ciutat pionera en la regulació de la celebració 
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d’aquests esdeveniments. Els hem pogut celebrar tots i ara tenim els 
criteris més ben definits.  
 
Som una ciutat sempre oberta a fer festa al carrer i ara més ben 
preparada, som una ciutat que estima i fomenta la cultura, que 
comparteix la cultura popular i que és al costat de la creació. Si no ho 
féssim, seríem una societat més pobra en tots els sentits. 
 
Per altra banda, tenim la plena convicció que l’educació és un dels pilars 
fonamentals de l’estat del benestar i que hi hem de dedicar tota l’atenció 
necessària.  
 
Des de les nostres competències com a ajuntament, els darrers anys hem 
incrementat les dotacions de manteniment a les escoles, i també hem 
reforçat els recursos a les nostres escoles municipals, l’Escola d’Art i 
l’Escola-Conservatori de Música, perquè són referents al territori i volem 
que ho continuïn essent.  
 
I també apostem per l’esport, i sobretot pels valors que associem a 
l’esportivitat, fomentant l’esport popular i posant a l’abast de tothom la 
pràctica esportiva.  
 
Així mateix, en els darrers anys hem ampliat la tarifació social en la 
majoria de figures tributàries i preus públics municipals, perquè creiem 
en la igualtat d’oportunitats per a tothom. 
 
 
I tot això com ho hem fet? ESCOLTANT, perquè aquest govern 
municipal, és un govern que escolta, que conversa amb la ciutadania.  
 
Hem promogut processos participatius, per exemple en el mateix tema 
dels festivals o el pla de convivència, que he mencionat. En aquest 
mandat hem celebrat de moment dues assemblees municipals obertes. 
 
I hem obert per primera vegada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
participació ciutadana en els pressupostos municipals. Ha estat una 
primera experiència absolutament positiva, que ens ha demostrat fins a 
quin punt la ciutadania vol fer propostes quan veu possibilitats reals que 
es materialitzin. És així, les propostes ciutadanes seleccionades ja 
parteixen de dotació pressupostària per fer-se realitat. 
 
Tot plegat, amb l’objectiu de promoure des de l’administració un 
creixement en qualitat: en qualitat de vida, no pas en quantitat. Un 
desenvolupament, en tots els sentits, sostenible, absolutament orientat a 
la millora de la qualitat de vida, i en aquest sentit orientem totes les 
nostres accions. 
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2. SITUACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 

Com veuen, aquest govern, amb totes les regidories i serveis, centra els 
seus esforços en la millora de la qualitat de vida a la ciutat.  
 
L’Ajuntament treballa a un ritme intens, malgrat les dificultats, 
principalment econòmiques i de falta de recursos en aquests moments. 
Permetin-me que faci referència a aquesta situació, perquè és un 
important condicionant del funcionament de l’administració i per tant de 
la realització de la tasca municipal.  
 
Lleis com la famosa llei LRSAL, la llei espanyola de racionalització i 
sostenibilitat de les administracions locals, ens han posat traves en 
aspectes tan elementals com poden ser la contractació de personal, ni 
que sigui per fer substitucions.  
 
Els ajuntaments ens veiem molt limitats també pel que fa a la gestió dels 
nostres recursos econòmics. Ja fa molts anys que reivindiquem un 
finançament just pels serveis que presta l’administració local, que és la 
que té la relació més directa i propera amb la ciutadania.  
 
En aquests darrers anys, des de 2011 fins ara, hem aconseguit, malgrat 
totes les dificultats, atenent totes les situacions d’emergència i sense 
donar de baixa cap servei municipal,  estabilitzar la situació econòmica de 
l’Ajuntament.  
 
En els darrers 6 anys, hem pogut reduir l’endeutament municipal en 30 
punts, del 112% d’endeutament al 85%. I, d’altra banda, hem pogut 
realitzar cada any un sanejament de mitjana de 14 milions d’euros. Una 
de les notícies més positives d’aquesta major estabilitat és la tresoreria: 
si l’ajuntament pagava els seus proveïdors a 8 mesos l’any 2015, ara ho 
fa a 60 dies.  
 
En el marc de la situació econòmica de la institució, crec que val la pena 
remarcar una dada important: l’Ajuntament deixarà de pagar lloguers 
aquest estiu, totes les dependències municipals seran en espais 
municipals. Això pot semblar una dada poc rellevant, però pensin que el 
2011 l’Ajuntament pagava més de 250.000 Euros en lloguers de locals.  
 
I això tot plegat té tres conseqüències importants: primera, estalvi 
econòmic, millor gestió dels recursos públics. Segona: es recupera per fi 
l’edifici annex de l’Ajuntament que durant molts anys ha estat sense vida 
aquí a la plaça de la Vila. I tercera, fem una important concentració de 
serveis municipals a la plaça, que sens dubte facilitarà a la ciutadania les 
seves gestions a l’Ajuntament.  
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Volem que la relació de la ciutadania amb l’administració sigui fàcil, àgil, 
propera. Una relació de confiança. Hi estem avançant, en aquest sentit 
són fonamentals els processos de participació ciutadana, la integració de 
la responsabilitat social. 
 
Però també estem apostant per posar al dia l’administració 
tecnològicament per ampliar les possibilitats de tramitar online, per tenir 
un portal web més útil i usable, i per tenir una relació fluïda amb la 
ciutadania, també, a través de les xarxes socials i les noves formes de 
comunicació.  

 
Per tot això, per tot el que els he explicat de manera molt resumida, puc 
afirmar que s’està treballant intensament i de manera efectiva en la 
direcció que ens pauta el PAM, el Pla d’Actuació Municipal. 
 
I sempre des del DIÀLEG constant amb tots els grups polítics 
representants al Consistori. Ho dic amb el ple convenciment que això és 
bo per la ciutat. Els vilanovins i les vilanovines van escollir un Consistori 
amb una àmplia pluralitat de forces, que és un retrat de les diverses 
sensibilitats de la nostra societat.  
 
Per tant, considero que és bo per a la ciutat que arribem a consensos que 
reflecteixin també un equilibri de totes aquestes sensibilitats.  
 
Els 9 regidors i regidores del govern, som un equip. Un equip il·lusionat, 
cohesionat i preparat per servir la ciutat. Treballem per completar l’acció 
de mandat prevista per als propers dos anys, per acabar de fer realitat 
els compromisos que vam prendre amb la ciutadania l’any 2015.  
 
Som, ja ho saben, un govern de coalició de les formacions que es van 
presentar a les eleccions municipals amb les sigles de CIU i PSC. Som un 
govern que sempre ha tingut la mà estesa, i la hi tenim encara, per 
ampliar el suport i ser més fort, i alhora també més plural.  
 
Les eleccions no formen governs. Ho fan els partits polítics mitjançant la 
negociació entre ells. A Vilanova i la Geltrú governen dues formacions que 
van tenir la capacitat, i la responsabilitat també, de deixar de banda els 
interessos partidistes i buscar punts d’acord, unes bases, per garantir la 
governabilitat de la ciutat.  
 
Crec que és important recordar-ho també avui i aquí, en el Ple sobre 
l’Estat de la Ciutat, perquè no totes les forces polítiques van voler 
assumir aquest compromís, la responsabilitat, de negociar, de pactar, i 
també de fer renúncies, com en tota negociació, per posar per davant la 
governabilitat i l’estabilitat de la ciutat en aquest moment clau, 
estratègic, de redefinició i reorientació que està vivint.   
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3. FUTUR  

En iniciar aquesta intervenció afirmava que Vilanova i la Geltrú està millor 
ara que fa 6 anys. I afirmo: treballem perquè d’aquí a dos anys estigui 
millor encara. Estem establint les bases perquè Vilanova i la Geltrú tingui 
un futur millor.  
 
Els nostres reptes per al futur van dirigits a consolidar un model de ciutat 
mitjana, capital de comarca, amb una economia diversificada, en la qual 
aniran guanyant més pes un turisme de qualitat i una indústria amb valor 
afegit, innovadora.  
 
Volem que la Vilanova i la Geltrú dels propers anys sigui competitiva i 
tingui capacitat d’atracció de negocis. Tenir uns polígons industrials més 
ben condicionats i actualitzats és un dels reptes immediats que ens 
proposem, però també creiem, sabem, que hem de continuar reivindicant 
unes connexions justes amb Barcelona. Un sistema ferroviari que funcioni 
i una autopista que no suposi un greuge.  
 
Imaginem, volem, una Vilanova i la Geltrú que exerceixi la seva 
capitalitat liderant una aliança de municipis socialment responsables a la 
vegueria del Penedès. I també volem refermar-nos com a capital 
comercial del territori, volem una activitat comercial forta i atractiva, 
motor de la nostra economia.  
 
I volem ser, també, capital sanitària. Vilanova i la Geltrú vol tenir, ha de 
tenir en un futur proper, l’hospital comarcal. Estem liderant fermament 
aquesta reivindicació, a través de la Plataforma per la Salut Pública del 
Garraf, i hem obtingut ja avenços per millorar l’atenció sanitària a la 
comarca. Però el nostre objectiu, perquè el territori ho necessita i ho 
reivindica des de fa més d’una dècada, és la construcció del nou hospital.  
 
Volem una ciutat amb un teixit associatiu actiu i dinàmic, tal com ho és 
avui. En el futur, les nostres entitats i associacions han de continuar 
essent un pilar fonamental de la societat vilanovina, són fonamentals per 
mantenir la nostra essència i també la cohesió social de la ciutat. Per 
això, des de l’administració continuarem essent al seu costat, intentant 
posar cada vegada les coses més fàcils, simplificant les gestions 
administratives, perquè continuïn generant la gran quantitat d’activitat 
que promouen. 
 
Volem una ciutat més cívica, més justa socialment, més cohesionada. 
Volem que totes les persones i col·lectius se’n puguin sentir partícips: 
gent jove, gent gran, vilanovins de tota la vida, vilanovins acabats 
d’arribar... tots i totes formem part d’aquesta ciutat meravellosa que 
volem que demà sigui encara millor.  
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4. FINAL 

 
I per acabar: 
 
Saben què tenim en comú, els regidors i les regidores que som aquí?  
 
Ens estimem la nostra ciutat.  
 
I tenim molta sort, perquè cada dia treballem, ens trobem, parlem, fem 
xarxa i construïm ciutat, amb persones que l’estimen i que volen que vagi 
millor, que sigui un lloc millor per viure per tothom. Som una comunitat 
que comparteix un sentiment i un objectiu. 
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb una llarga història, que ha viscut 
moments de prosperitat i també de decadència, però sempre se n’ha 
sobrevingut.  
 
Els vilanovins i les vilanovins som una societat molt dinàmica i això ens 
dóna capacitat per adaptar-nos als nous temps i superar les adversitats, i 
alhora mantenir sempre l’essència, la substància que ens identifica com a 
poble.  
 
Som una gran ciutat... i una de les ciutats més importants de Catalunya, 
amb capacitat d’influència en un territori de prop de 500.000 persones, si 
comptem la Vegueria Penedès, amb la qual compartim cultura, geografia i 
història.  
 
Tenim, doncs, una funció important en l’engranatge del desenvolupament 
del conjunt del territori i del país. El benestar de Vilanova i la Geltrú 
aporta benestar al país. 
 
Per tant, som en aquest punt de la nostra història: estem fent un nou 
camí de pujada, el fem amb pas lent, però ferm, i estem avançant! Però 
aquest camí l’hem de fer tots, tots els vilanovins i les vilanovines: perquè 
tothom hi és necessari i ningú pot quedar enrere.  
 
Comptem amb tothom! 
 
 
Moltes gràcies. 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Vilanova i la Geltrú, 19 de juny de 2017 


