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Ple d’investidura: tal i com s’acorda en el procés d’Assemblees Populars de la CUP prèvies al Ple 
d’investidura, la CUP es vota a si mateixa, provocant un govern en minoria de CiU. 

Cartipàs municipal: el govern porta a aprovació una organització del cartipàs municipal que represen-
ta un estalvi de 400.000 euros (amb l’anterior govern costava 1,2 milions d’euros). Malgrat que es man-
tenen dos càrrecs de confiança (el director del PINA Francesc Surroca fins desembre 2011, i amb per-
manència indefinida Montserrat Mallorquí com a Cap de Recursos Humans) i malgrat que no són ateses 
les demandes de la CUP de rebaixa del sou dels polítics, la CUP considera que l’estalvi mereix l’abstenció 
en la votació del cartipàs. 

Càrrecs de la CUP: la CUP designa els seus representants al diferents organismes municipals. 

- PIVSAM: Marc Font (no cal que sigui regidor) 
- Companyia d’Aigües: Sergi Garcia (no cal que sigui regidor) 
- VNG Aparcaments: Raimon Ràfols (no cal que sigui regidor) 
- IMET: Núria Portí (cal canviar-ho, ha de ser regidor) 
- Consell Escolar Municipal: Quim Arrufat (ha de ser regidor) 
- ICVSAM: Josep Asensio (no cal que sigui regidor) 
- TDT Garraf: Marta Rius (ha de ser regidor) 
- Comissió de memòria històrica: Miguel Angel González 
- Consorci de Serveis a les Persones: Quim Arrufat (ha de ser regidor) 
- Consorci Eixample Nord: Raimon Ràfols (no cal que sigui regidor) 
- Organisme Autònom Víctor Balaguer: Gerard Ramon Muntané (designació com a independent) 
 

Figura de l’administratiu: al contrari que l’anterior mandat, la CUP accepta aquesta vegada la mitja 
jornada d’auxiliar administratiu que l’Ajuntament ofereix al grup municipal de la CUP. A raó de 800 euros 
al mes, Raimon Ràfols és designat com a auxiliar administratiu de la CUP per 25 hores/setmana. El prin-
cipal argument és la situació de minoria del govern que obliga a ser presents i actius en totes i cadascu-
na de les decisions del govern, situació que abans no es donava. 
 

INSTITUCIONAL 

Anunci deute municipal: El govern obre el curs polític la darrera setmana d’agost amb una roda de 
premsa on es dóna la xifra política i alarmista de 112 milions de deute. L’evident intencionalitat política 
del comunicat mou la CUP a pronunciar-se i a demanar la celebració d’una Audiència Pública per esclarir 
aquesta xifra. 

Afer PIVSAM: El govern comunica a la CUP, de forma privada, que vol declarar PIVSAM en suspensió de 
pagaments i acomiadar 12 dels 14 treballadors, dur el patrimoni de l’empresa municipal a subhasta i així 
estalviar-se els pagaments de l’IES Baix-a-Mar i de l’Auditori, entre d’altres. La CUP, quasi en solitari, 
porta la defensa de la viabilitat de l’empresa al Consell d’administració i demana ser present en la rene-
gociació del deute amb les constructores, que finalment s’enfila correctament. 

INFORME DE GESTIÓ 
 * 



Símbols espanyols i monàrquics a l’Ajuntament: la CUP va plantejar en privat a al govern, el mes de 
juliol, que tregués voluntàriament els símbols espanyols i monàrquics de la Sala de Plens o que la CUP 
faria una moció. Finalment, el mes de setembre la CUP presenta una moció que es deixa sobre la taula 
per demanda del govern. El quadre del rei ja ha estat retirat i serà substituït per alguna altra figura deco-
rativa, potser Francesc Macià. 

Mocions de la CUP 

* Moció estelada al balcó de l’Ajuntament: el Ple aprova (CiU, CUP, ICV +asbtenció PSC) penja l’estalada 
al balcó cada Diada.  

* Moció Circs sense animals: es presenta a petició de l‘entitat animalista Anima Naturalis i s’aprova. 

* Moció Molí de Mar: demana defensar l’espai com a seu dels festivals de música d’estiu, en perill des 
que un veí d’un xalet proper es queixa per via judicial del soroll. S’aprova. 

* Moció Audiència Pública: s’aprova per unanimitat. 

* Moció Cinema Bosc: es demana obrir la programació i l’ús del Cinema municipal, aprofitant que és dels 
pocs cinemes de gestió municipal del país. Es trasllada la petició a la Comissió Informativa de Cultura 
(representant de la CUP: Marta Rius) 

* Moció Foto de Rei: es deixa sobre la taula. 

* Moció Rambla del Far: es demana revisar el grau de compliment de les demandes veïnals respecte la 
nova rambla: no té ombres, està bruta d’òxid per la mala qualitat dels materials, etc. S’aprova. 

* Moció treballadors de PIVSAM: recollint la inquietud dels treballadors de l’empresa municipal PIVSAM i 
d’acord amb ells es presena una moció que demana que es protegeixin els seus llocs de treball. 

* Moció no retorn diners a l’Estat: el càlcul massa optimista del govern espanyol respecte la crisi ha fet 
que l’estat donés massa diners als ajuntaments els anys 2008 i 2009. Amb posterioritat, un cop gastats 
els diners, l‘Estat reclama els diners donats de més per la mala previsió. Això suposa 3,4 milions en el 
cas de Vilanova que l’Estat deixarà d’ingressar-nos  de forma repartida en els propers 5 anys, a raó de 
720.000 euros menys cada any, en plena crisi. La moció demana, simbòlicament, no retornar-los. 

* Moció Reglament de Pisos Buits: la CUP insta el Ple a regular què és un pis buit amb caràcter perma-
nent, per tal de poder aplicar un 50% de recàrrec sobre l’IBI, tal i com permet la Llei, i penalitzar així els 
pisos buits en favor del mercat de lloguer. 

* Moció Escola Pasífae: després de mantenir reunions amb l’AMPA, i aquesta amb la resta de grups mu-
nicipals, la CUP redacta una moció oberta, que incorpora esmenes, sobre la necessitat de reclamar a la 
Generalitat la construcció de l’Escola Pasífae, actualment en barracons, i demana a la Generalitat diners 
per arranjar provisionalment l’estat del pati. 

* Moció d’adhesió als Municipis per la Independència: finalment, després d’una confusió amb el comuni-
cat d’ERC, VNG per la independència serà qui portarà a Ple la moció. 

 

Consell Comarcal (investidura i acords): D’acord amb el pacte comarcal entre UM9, CUP de Sitges i 
CUP de Vlanova, la CUP- Poble Actiu és la quarta força en vots a la comarca, amb 5.035 vots que repre-
senta el 9,63% dels vots emesos a la comarca i suposa 3 consellers comarcals. La CUP de Vilanova hi 
designa Marc Font pels primers dos anys com a mínim, amb la possibilitat de substituir-lo per Quim Ar-
rufat, nomenat suplent. UM9 hi designa Joan Garriga, que serà portaveu del grup, i la CUP de Sitges hi 
designa el seu únic regidor, Òscar Ortiz. Les negociacions per a la constitució del govern del Consell Co-
marcal porten el grup comarcal de la CUP-UM9 a votar-se a si mateixos, permetent un govern de coalició 
entre PSC (força més votada) i ICV. La presidenta proposada pel PSC és Milà Arcarons, presidència que 
la CUP rebutja. Finalment, Juan Luís serà president Iolanda Sánchez vicepresidenta. El govern comarcal 
es compromet verbalment amb la CUP a fer un debat posterior sobre les elevades dietes, al nostre parer, 
que es cobren al Consell Comarcal. 


