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JUNY-OCTUBRE  2011 
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 representa un estalvi de 
400.000 euros (amb l’anterior govern costava 1,2 milions d’euros). Malgrat que es mantenen dos càrrecs de confiança 
(el director del PINA Francesc Surroca fins desembre 2011, i amb permanència 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 i TDT Garraf: Marta Rius (no cal que sigui regidor) 
- Comissió de memòria històrica: Miguel Angel González 
- Consorci de Serveis a les Persones: Quim Arrufat (ha de ser 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 desig-
nat com a auxiliar administratiu de la CUP per 25 hores/setmana. El principal argument és la situació de minoria del go-
vern que obliga a ser presents i actius en totes i cadascuna de les decisions del govern, situació que abans no es donava. 

Creació comissions institucional i carrer: d’acord amb els debats interns celebrats amb posterioritat a les Assem-
blees Populars de maig-juny, i recollint el sentit majoritari d’aquestes assemblees, la CUP decideix dividir la feina en dos 
comissions de treball:la institucional i la de carrer. Ambdues es reuniran setmanalment, igual que la Comissió Permanent, 
vertader òrgan executiu de la CUP que decideix sobre les dues comissions de treball. 

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 pronun-
ciar-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 renegociació del deute amb les constructores, que finalment s’enfila 
correctament. 

Símbols espanyols i monàrquics a l’Ajuntament: la CUP va plantejar en privat a al govern, el mes de juliol, que tre-
gués 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 decorativa, potser Francesc Macià. 

1 INFORME DE GESTIÓ 
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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 di-
ners 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 permanent, 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 municipals, 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 comunicat d’ERC, VNG per la inde-
pendència 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 representa 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 mí-
nim, amb la possibilitat de substituir-lo per Quim Arrufat, nomenat suplent. UM9 hi designa Joan Garriga, que serà porta-
veu del grup, i la CUP de Sitges hi designa el seu únic regidor, Òscar Ortiz. Les negociacions per a la constitució del go-
vern del Consell Comarcal porten el grup comarcal de la CUP-UM9 a votar-se a si mateixos, permetent un govern de coa-
lició entre PSC (força més votada) i ICV. La presidenta proposada pel PSC és Milà Arcarons, presidència que la CUP re-
butja. 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. 

CARRER 

Festa per la Independència: Té lloc el divendres abans de la Diada i se celebra al Molí de Mar amb l’assistència d’unes 
200 persones i les intervencions, a banda de la CUP, d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i l’Esquerra Abertzale (Txleui 
Moreno). Entre les accions de l’Onze, UM9 i les CUP de Sitges i Vilanova publiquem la revista “Onze de Setembre” per 
anunciar els actes i popularitzar les CUP. Se’n fan 35.000 exemplars. Vilanova en reparteix 20.000 entre les lars vilanovi-
nes. El repartiment el fa, finalment, l’Assemblea de Joves, majoritàriament, que cobra per exemplars repartits, com a 
forma de finançament del col·lectiu. 

Preparació Assemblea Popular i campanya Audiència Pública: la comissió s’encarrega de difondre l’Audiència Públi-
ca, i d’organitzar la present Assemblea Popular. 

Debats-col·loqui i Trobades obertes: a proposta de la comissió de carrer es creen dos formats nous de participació a la 
CUP. El primer, els debats-col·loqui, consisteix a posar a debat públic qüestions que generen interès i polèmica. El primer 
debat-col·loqui se celebra el mes d’octubre al voltant del model de Festa Major. Se’n preveuen de futurs com la qüestió 
de la immigració, les polítiques de joventut o altres. El segon format, encara no posat en pràctica, respon a la necessitat 
eventual de convocar l’entorn de forma més o menys puntual i urgent per decidir sobre qüestions institucionals. La prime-
ra trobada Oberta hauria d’haver-se convocat per decidir sobre les Ordenances Fiscals, però la coincidència en el temps 
de l’Audiència Pública, el Ple d’Ordenances i l’Assemblea Popular ho ha fet, malauradament impossible. Es preveu una 
primera convocatòria, doncs per Pressupostos municipals, a principis de l’any 2012. 
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2 SITUACIÓ ECONÒMICA 

INGRESSOS 
Concepte 2010-2011 2011-2012 

Subvenció grup municipal 16.200,00 20.400,00 

Sou regidors 7.760,00 22.800,00 

Quotes militants 4.380,00 4.560,00 

Vendes 150,00 150,00 

Interessos 2,00 10,00 

Altres 50,00 40,00 

Total 28.542,00 47.960,00 
   

DESPESES 
Concepte 2010-2011 2011-2012 

Local social 10.800,00 10.800,00 

Col·laboració Ateneu 0,00 4.500,00 

IRPF Regidors 1.887,00 7.500,00 

Compensació regidor 0,00 2.310,00 

Mòbil regidors 840,00 1.680,00 

Alliberat 4.320,00 360,00 

Quota nacional CUP 2.220,00 6.500,00 

Secretaria 200,00 300,00 

Material 500,00 500,00 

Revistes, campanyes i actes 4.325,00 8.710,00 

Campanya electoral 2.400,00 3.000,00 

Despeses de transport 0,00 100,00 

Despeses financeres 200,00 400,00 

Aportació Moviments Socials 0,00 1.000,00 

Altres 200,00 300,00 

Total 27.892,00 47.960,00 
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La nostra societat viu immersa en una profunda crisi institucional i política. La major part de la població, principalment les 

classes populars, tenen la sensació, d’altra banda més certa del que es pensen, que les institucions representatives i, en 

general, la política, no els representen, sinó que representen en una proporció major els interessos de bancs, mercat 

financer i grans corporacions. Aquesta crisi és greu sobretot per als projectes polítics populars i de transformació social, 

orientats a empoderar i defensa els interessos de les classes populars, per l’evident dificultat de guanyar cap confiança i, 

per tant, cap aval ni suport, d’aquestes classes populars envers el projecte de transformació social. Abans que cap altre, 

aquest és un problema que afecta directament la CUP com a projecte que aspira a aplegar i representar les classes popu-

lars catalanes. Aquest Compromís d’ètica política de la CUP de Vilanova i la Geltrú, i la seva deguda publicació, són un 

pas indispensable, encara que segurament insuficient, per explicar a la gent i comprometre’ns nosaltres a respectar uns 

mínims i complir-los malgrat el sistema política, malgrat les normes de l’establishment i malgrat l’herència, també cal dir-

ho, d’una esquerra institucional que no vol entendre aquesta crisi i el profund abisme que està separant el subjecte del 

canvi –les classes populars- del projecte polític de transformació social. 

 

PUNTS 
 

1. La CUP publicarà els balanços econòmics com a mínim una vegada l'any, posarà els esforços necessaris per-

què siguin coneguts de forma pública entre el conjunt de la població. Aquest balanç ha d'incloure els diners que 

es perceben des de la institució per la representació, així com els diners que aporta la militància i tot altre in-

grés econòmic, especificant-ne la font, així com les diferents despeses. La transparència econòmica és un prin-

cipi fonamental de la candidatura. 
 

2. Els càrrecs electes no percebran, en principi, cap ingrés institucional per la seva funció de representants 

institucionals de l'assemblea de la CUP. Malgrat tot, la CUP podrà estudiar diferents compensacions econòmi-

ques a conseqüència de les despeses que l'exercici del càrrec pot comportar, tals com viatges, telefonia o al-

tres, així com compensacions econòmiques per les renúncies obligades que l'exercici del càrrec comporta. 
 

3. Per la importància que la CUP dóna a la renovació de càrrecs i pel carècter horitzontal i assembleari que la 

CUP defensa i intenta aplicar, els càrrecs electes de la CUP tindran limitat el seu mandat a dos exercicis seguits 

(8 anys), malgrat sigui voluntat explícita i cpromís polític de la CUP treballar per una major intensitat en la rota-

ció dels càrrecs electes. 
 

4. La CUP podrà disposar d'alliberats, és a dir, de persones remunerades econòmicament que s'ocupin de la 

feina administrativa i de gestió interna que implica el treball institucional i altres. La persona que ocupa el càr-

rec d'alliberat té limitat el seu mandat a 6 anys. Tot i així, se sotmetrà cada dos anys com a mínim en assme-

blea la seva permànencia en el lloc de treball, per evitar la personificació de la figura de l'alliberat. Per a l'elec-

ció de l'alliberat s’obrirà concurs de candidatures entre la militància i es decidirà per assemblea, en absència 

dels concursants, l'elecció per idoneïtat de la persona que ocuparà el lloc. La figura de l'alliberat no percebrà un 

sou superior a dues vegades el salari mínim interprofessional. 

3 COMPROMISOS ÈTICS 
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5. En cas d'ocupar càrrecs de govern, el salari màxim que percebran els càrrecs de la CUP no serà superior a 

dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional, en termes d’ingressos nets. Malgrat tot, i prèvia justifica-

ció i provació per l'assemblea, es podrà compensar econòmicament despeses que el càrrec pugui comportar, 

cas que existeixin. 
 

6. La CUP no és fruït exclusivament dels seus militants i la seva feina com a opció política, sinó també fruït de 

moltes altres lluites, movimebts i organitzacions que treballen, de forma diversa, pels mateixos objectius polí-

tics. És per això que la CUP es compromet, amb els mecanismes que en cada moment consideri oportuns, a 

posar part dels seus ingressos institucionals al servei d'altres projectes i iniciatives, sempre sota supervisió i 

decisió de l'assemblea. 
 

7. Els càrrecs electes de la CUP, portaveus de l'assemblea dins la institució, estan de forma permanent a dispo-

sició de l'assemblea i poden ser revocats en qualsevol moment si aquesta així ho demana. Qualsevol militants 

pot demanar d’incorporar un punt a l’ordre del dia de l’assemblea, sigui ordinària o extraordinària, per decidir la 

continuïtat o no de qualsevol càrrec: electe, representant als organismes públics o intern de la CUP, així com el 

càrrec d’alliberat administratius, sempre que argumenti que no compleix el mandat de l’assemblea i/ o la per-

manent o que incompleix de forma deliberada algun dels punts d’aquest Compromís. 
 

8. Els càrrecs electes de la CUP de Vilanova no podran acumular el fet ser càrrec electe municipal amb ser càr-

rec electe en altres instàncies representatives. La CUP, a més, procurarà que tampoc dupliquin representativitat 

en els organismes municipals, procurant repartir la representació en aquests organismes entre la resta de mili-

tants. 
 

9. Els càrrecs electes i representants en general de la CUP no acceptaran regals, àpats, gratificacions extraordi-

nàries, favors ni cap altre privilegi ni d'institucions públiques ni de privades. 
 

10. La CUP no acceptarà aportacions econòmiques anònimes i es compromet a publicar en el balanç econòmic, 

a banda dels ingressos ordinaris, els ingressos extraordinaris, publicant la font. 
 

11. La CUP treballa per un projecte polític col·lectiu, no personal ni personalista, i s’imposa una "portavocía" 

col·lectiva, procurant la rotació de cares. 
 

12. La CUP es compromet a celebrar com a mínim una assemblea popular cada any, que es publicitarà deguda-

ment, i a la qual tenen dret a assistir-hi militants, simpatitzants i votants. 
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4 MODEL ORGANITZATIU 
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Passades les eleccions, el caràcter de base, participatiu i popular de la CUP, té la seva prova de foc. Sense la cursa elec-
toral pel mig, és quan queda al descobert que no només som un partit polític amb bones intencions, sinó que formem 
part d’un moviment ampli, i que som una força activa a les lluites populars de la nostra vila, sobretot fora de les instituci-
ons. 

En uns moments d’empitjorament de les condicions de vida, d’augment de la conflictivitat social, i de qüestionament de 
les formes de participació política, es fa més necessari que mai, consolidar el caràcter de base, participatiu, popular i 
rupturista, tant de la CUP com del conjunt de l’Esquerra Independentista. Això vol dir que la CUP ha de ser reconeguda als 
carrers de Vilanova com un agent conscient de les problemàtiques de la seva gent, i al mateix temps, implicat en les se-
ves lluites. 

Hem d’evitar que el desgast que suposa la nostra lluita institucional hipotequi tots la nostra acció com a candidatura. Per 
això ens proposem dotar-nos d’un projecte de participació i mobilització social definit i engrescador per tots i totes nosal-
tres, que consolidi la nostra intervenció fora de les institucions, i la converteixi en una dinàmica que vagi de fora cap a 
dins de l’Ajuntament.  

 

PRIORITATS A CURT I MITTJÀ TERMINI 
 

* La defensa dels drets socials, greument afectats per les retallades i el neoliberalisme. 

* La defensa al dret a l’habitatge, en part agreujat per la crisi (desnonaments, etc.), però sent una 
qüestió ja reivindicada com un dret bàsic afectat per l’especulació econòmica i urbanística. 

* La defensa de la convivència i unitat de les classes populars enfront de l’augment del racisme social i 
polític. 

* La lluita independentista, que creiem que s’aguditzarà encara més arran de la previsible entrada del 
PP al govern de l’estat espanyol. 

* La lluita per un transport públic digne davant la situació històricament greu patida a Vilanova i la 
comarca entorn el ferrocarril. 

 

ESTRATÈGIA I ORGANITZACIÓ 

Aquests són alguns dels principals àmbits de lluita que ens plantegem encarar els propers mesos. Paral·lelament, en la 
línia de construir l’unitat popular, considerem un objectiu el fet de treballar aquestes prioritats amb els diferents sectors i 
col·lectius implicats. 
 

1) Aconseguir una unitat d’acció de tots els agents locals de l’Esquerra Independentista (Assemblea de Jo-
ves, Ateneu Vilanoví, Desperta), a través d’una Coordinadora de l’EI de Vilanova i la Geltrú o els mecanismes de coordina-
ció que s’acordin. Això ens ha de permetre ajuntar esforços com a moviment, per augmentar la nostra incidència social 
(com s’ha vist els darrers mesos, amb UCFR, per exemple), així com per consolidar tot un moviment polític que sigui el 
pal de paller de l’unitat popular. A més, per la CUP, això suposa tenir al darrere tot un moviment, que amb els seus dife-
rents camps de lluita, suposa un contrapès i una garantia davant els riscos de la pressió institucional. 
 

2) Participar o impulsar espais unitaris necessaris per afrontar cada problemàtica. Fins ara, com a CUP hem participat de 
l’Assemblea pels Drets Socials del Garraf (ADS), espai unitari anticapitalista, així com de l’Unitat Contra el Fei-
xisme i el Racisme (UCFR) i de VNG per la Independència. L’efecte de retroalimentació i enriquiment que ens ha 
suposat aquesta participació ens aconsella a consolidar-la. 

5 COMISSIÓ DE CARRER 
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Actualment, l’espai unitari anticapitalista a nivell local, el representa principalment, l’Assemblea de la Vila, col·lectiu 
sorgit arran de les ocupacions de les places. Les nostres limitacions, el seu caràcter “antipartits”, així com una mica de 
desconfiança per part nostra, han fet que la nostra participació hi sigui pobra, a diferència de l’ADS. 

Pel que fa a UCFR, un cop passada l’amenaça de les municipals, la seva activitat ha disminuït, igual que la nostra partici-
pació. Amb la victòria de l’arraconament i desacreditació de la candidatura local feixista, aquesta plataforma ha quedat 
desinflada, sense capacitat d’encarar el projecte més ambició de treball sistemàtic als barris per aturar la rumorologia 
racista, i encarar des d’un punt de vista col·lectiu les problemàtiques socials i de convivència. 

La CUP es va implicar fortament en l’organització i difusió de la consulta per la independència del 13 de desembre de 
2009, coordinada per VNG x la Independència. També participem i animem a la participació de la ciutadania a la Marxa 
de Torxes per la independència que cada 10 de setembre des de fa dos anys organitza aquesta entitat. Creiem que a 
partir d’ara caldrà augmentar-hi el nostre suport i participació, ja que s’albiren més retallades i atacs als nostres drets 
nacionals. Hem d’aprofitar la conjuntura d’augment del sentiment independentista en la societat vilanovina i catalana per 
enfortir els moviments socials que hi treballen. 

Resumint-ho d’una manera clara, el que ens hem de plantejar és si són espais que també els considerem com a 
“part” de la CUP, entenent que també estan en la línia de l’unitat popular, o si simplement ens hi plantegem una 
relació de col·laboració més o menys intensa depenent del moment. És a dir, si hi militem de totes totes , o si hi 
fem un cop de mà. 
 

3) La CUP realitzarà les campanyes i accions que cregui convenients per avançar cap a l’assoliment dels objectius 
prioritaris, sense prejudici de les campanyes o accions que es puguin dur a terme des dels espais unitaris existents on la 
CUP hi participi o col·labori. 
 

4) La tasca de la CUP respecte les lluites populars i els moviments socials ha d’anar acompanyada d’iniciatives polítiques 
a l’Ajuntament per obrir aquest al màxim a la participació del poble en la presa de decisions públiques. Cal que la CUP 
treballi perquè l’Ajuntament posi tots els mitjans i elements possibles per avançar cap a un augment de la participa-
ció popular en els afers públics. La CUP ha de lluitar perquè l’Ajuntament sigui tot un exemple de transparència i 
participació, perquè sols així aconseguirem implicar activament els i les ciutadanes. 
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6 PROPOSTA POLÍTICA 
CONTRA LA CRISI 

Vilanova i la Geltrú, com la resta del món occidental, viu immersa en una crisi d’abast incalculable i durada imprevisible. 
Potser ens equivoquem, però des de la CUP pensem que de la crisi no en sortirem en pocs anys, ni en sortirem mantenint 
les mateixes receptes que abans. Cal doncs que la crisi serveixi per construir una societat amb respostes solidàries i pro-
tecció de les classes més populars, una societat més igualitària i justa. Cal, a més, una racionalització del consum i la 
despesa que no sigui temporal, sinó permanent. Cal a més que sigui una oportunitat per respondre a les necessitats de la 
població recorrent a fórmules socials, cooperatives i solidàries, per no seguir alimentant la voracitat d’uns mercats i un 
sistema de pensament nociu, autodestructiu i insolidari. Des de la humil aportació que des de l’àmbit local podem fer, 
aquest document ha de ser enriquit permanentment com a guia de treball per a la CUP i per a qui vulgui sumar-se a la 
construcció d’una alternativa, ara més que mai, necessària. 
 

EIXOS 

1. Reduir la despesa supèrflua de l’Ajuntament, entenent aquesta com una discriminació entre allò que 
és necessari i allò que no és justificable en temps de crisi 

2. Nous ingressos per a l’Ajuntament. Per fer política social ens cal pressupost hàbil i per a un pressu-
post amb recursos ens cal reduir la despesa no necessària però també trobar nous ingressos front a 
les retallades de la Generalitat (150.000 de moment), l’espoli fiscal (720.000), la davallada d’ingressos 
degut a la baixa activitat econòmica (1,2 milions) i l’augment dels diners a retornar als bancs pels crè-
dits concedits els darrers anys (1,5 milions), entre d’altres. 

3. Defensa dels drets socials. Mai com ara, en plena crisi social, ens cal defensar i ampliar els drets 
socials i la seva cobertura. Principalment en habitatge, sanitat, ensenyament i formació i en l’accés a 
la cultura. 

4. Reactivació econòmica: posar totes les eines a l’abast de les iniciatives econòmiques locals i de la 
reactivació econòmica en general. L’atur és la conseqüència més dura de la crisi. 

5. Aplicar mesures d’economia social, solidària i alternativa. La crisi és l’oportunitat no per arronsar-
se i desistir, sinó justament per innovar i construir alternatives econòmiques al mercat de l’e-
speculació financera i el consum sense fi. Cal apostar per alternatives que responguin a necessitats 
concretes de la població. 
 

PROPOSTES SEGONS ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Ordenances fiscals 

Objectiu: augmentar recaptació aprofundint en la tributació progressiva i apostant per la generació de noves 
empreses i llocs de treball 

1.Bonificació progressiva en l’augment de l’IBI 

2. Redacció i aplicació del Reglament de Pisos Buits, recàrrec del 50% sobre l’IBI. Ingressos previstos: entre 100.000 i 
200.000 euros. 
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3. Bonificació nous establiments comercials al Casc Antic 

4. Façana marítima zona blava, des la Platja del Far fins Pasífae. Gratuïtat veïns de Mar. Targeta Resident amb descomp-
tes per als vilanovins. Tiquet diari a preu reduït (4 euros), pensat per als visitants. Idea de fons: que el turisme de platja 
pagui part de la despesa de manteniment de les platges, calculada en uns 600.000 euros. Recaptació prevista: 60.000 
euros. 

5. Impost sobre la telefonia mòbil, ho proposa el govern 

6. Augmentar l’IAE a la tributació màxima, del 3,8. En les actuals negociacions hem proposat un augment del 8% de l’a-
ctual tributació que ha estat rebutjat en favor d’un generalitzat augment de l’IPC. 

7. D’acord amb la proposta del govern de revisar la discordança entre immobles que paguen IBI i immobles al cadastre. 
Sembla ser que entre 3.000 i 6.000 immobles, per diferents raons, no paguen IBI. 

8. Exemptar trams substancials de l’IBI a les famílies amb menys renda familiar. 

9. Rebaixar la taxa d’escombraries per a bars-restaurants i comerços de menys de 60 metres quadrats, congelar la taxa 
pels de 60 a 120. 
 

MESURES D’ESTALVI PRESSUPOSTARI 

Objectiu: racionalitzar l’administració, adaptant-la a l’escassetat de recursos econòmics blindant i augmentant 
els drets socials. 

1. Rebaixar sous gerents empreses públiques 

2. Abandonar locals de lloguer i recol·locar personal en dependències de propietat municipal. Abandonar el local del car-
rer Llanza i el del CRIA (estalvi: 210.000+cria). Usar oficines casa de Cultura (antic INEM), actual seu del PINA (s’acaba 
enguany) i, si cal, espais dels centres cívics i dels antics jutjats. 

3. Deixar de pagar els lloguers de les comissaries i locals de la Policia Nacional (estalvi: 34.000, cal comprovar-ho) 

4. D’acord amb la proposta del govern del holding d’empreses municipals per a compartir serveis interns. 

5.Unificar locals VNG Aparcaments i PIVSAM (estalvi 1.800x12=21.600) 

6. Prescindir de l’envelat, redefinint la Sala com a envelat, el Castell de la Geltrú com a Sala d’Art i exposicions i ubicant 
l’arxiu comarcal a un altre lloc (estalvi: 100.000/ any). O bé, comprar un envelat (cost: 250.000) 

7. Hores extres 0 a la policia local 

8. Fer el contracte elèctric de l’Ajuntament, que després de la liberalització del mercat encara no s’ha fet. 

9. Reduir aportació al futbol 

10. Que paguin IBI les esglésies (és impossible, està condonat a nivell de l’Estat) 

11. Revisar la telefonia de l’Ajuntament i racionalitzar al màxim les terminals i usos dels telèfons. 

12. Entrades (teatre i altres) gratuïtes 0. 0 privilegis per a regidors i personal de l’Ajuntament. 
 

POLÍTICA DE DRETS SOCIALS 

Objectiu: reforçar la justícia social i posar en valor les conquestes socials en temps de crisi (alhora que denunci-
ar les greus mancances d’un sistema aparentment del benestar)  

1. Contra els desnonaments. Negociar amb els afectats per processos d’execució hipotecària (desnonaments) la recom-
pra del seu pis per part de l’Ajuntament, garantint-los la seva permanència al pis a canvi d’un lloguer social durant uns 
anys. Objectiu: evitar gent al carrer i adquirir propietat municipal a preus baixos. 
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2. Per l’ensenyament: garantir una tarifació social i per usos de l’Escola-Conservatori Municipal de Música i per a les Llars 
d’Infants i cobrir amb diners municipals les retallades (23 i 11% respectivament) de la Generalitat. 

3. Per la formació ocupacional: garantir que cap alumne es quedi sense cursos a l’IMET, sobretot els aturats. Facilitar 
diversitat de cursos i durades d’acord amb la inestabilitat del mercat laboral. 

4. Sanitat: seguir reclamant una equiparació de la despesa sanitària al Garraf amb la mitjana de la població sota adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya. Insistir en l’incompliment de la promesa electoral del Nou Hospital. 

5. Suport a la pobresa: garantir bonificacions substantives 
 

MESURES D’ECONOMIA COOPERATIVA I ALTERNATIVA 

1. Engegar el projecte de caixa cooperativa d’estalvi i crèdit municipal, a partir o enllaçada amb l’experiència en marxa de 
Coop57. 

2. Crear un banc de terres cultivables, a partir de convenis amb propietari, usant beneficis fiscals com l’exempció de l’IBI 
o altres, per tal de potenciar l’autoabastament d’aliments i reintroduir la cultura del cultiu. Està a disposició l’experiència 
de l’Ajuntament d’Ulldecona. 

3. D’acord amb la futura aparició d’una moneda social a Vilanova, vincular el pagament parcial de certs impostos munici-
pals a aquesta moneda, per tal de facilitar un valor de canvi que empoderi l’ús d’aquesta moneda. 

4. Impulsar la constitució d’una cooperativa municipal de neteja i recollida d’escombraries que, progressivament, substi-
tueixi les actuals concessions de neteja i recollida d’escombraries a empreses privades i multinacionals. 

5. Potenciar els mercats d’intercanvi. 
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7 PRECS I PREGUNTES 
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Vine i participa! 

CUP Vilanova i la Geltrú 
Plaça Llarga, 19 baxios 

www.vilanova.cup.cat 

vilanova@cup.cat 


