


A l’Assemblea tindrem còpies d’aquest document per si no l’has pogut imprimir * 

ACTES DE LA CUP AL JUNY ! 
Assemblea Popular 
Diumenge 3 de juny a les 18:00 h. al Castell de la Geltrú * 
Sopar a la fresca 
Dissabte 9 de juny a les 21:00 h. a la Plaça Assumpció (10€) * 
Debat-col·loqui: Els municipis, el motor de la independència 
Dissabte 16 de juny a les 18:00 h. al Castell de la Geltrú * 
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La situació de crisi financera de l’Ajuntament té dues cares, que cal diferenciar: la reducció del pressupost, que obliga a 
fer menys despesa, i el dèficit de caixa, que fa que no hi hagi diners per fer els pagaments pressupostats.  

REDUCCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 

Hi ha diferents causes que fan que el pressupost s’hagi vist reduït en uns 10M€ els darrers tres anys: 

- Menys recaptació per obres i llicències d’activitats (de 3 milions a 0,3) 

- Retallades dràstiques de totes les aportacions de la Generalitat per serveis específics (llars d’infants, escoles munici-
pals, subvencions per cultura, etc) 

- Reducció de l’aportació de l’Estat (anomenada PIE) en uns 3 milions 

- Fi de la possibilitat de demanar més crèdit 

- Congelació d’ impostos i taxes els tres darrers anys de Tripartit 

- Acumulació de deutes i interessos bancaris a pagar, segons taula que segueix, que no redueix el pressupost de forma 
nominal, però si que redueix òbviament la part del pressupost útil per a la ciutadania i l’Ajuntament. 

Les mesures habituals per evitar els efectes negatius de la reducció del pressupost són: 

* Augmentar recaptació (pujar impostor i taxes). La CUP hem estat d’acord en pujar l’IPC l’any passat, i no ens vam 
oposar (tampoc vam votar a favor) darrerament a l’augment de les taxes de les escoles municipals. 

* Reduir despesa. La despesa es pot reduir retallant o eliminant serveis que presta l’Ajuntament, disminuint el nombre 
(o el salari) dels treballadors municipals o bé intentant retallar estructura de l’Ajuntament. La CUP vam proposar a princi-
pis de mandat: 

* Eliminar càrrecs de confiança: malgrat que CiU ha fet una reducció de 300.000 euros en el cost del govern respecte 
l’anterior govern, ha contractat dos càrrecs de confiança (100.000 euros). 

* Eliminar lloguers prescindibles. El govern n’ha eliminat per valor de 180.000 euros però seguim pagant 120.000 
euros per les oficines d’urbanisme del carrer Llanza. 

* Renegociar el contracte de la llum cost actual: 2 milions). No s’ha fet. 

* Eliminar lloguer envelat (100.000€ anuals) i adquirir-ne un a terminis (cost compra 250.000€). 

* Renegociar crèdits per pagar-los a més llarg termini. 
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DÈFICIT DE CAIXA 

A Vilanova és d’uns 17 milions d’euros en termes reals que l’Ajuntament hauria de tenir a caixa enguany i no té. Es 
produeix perquè en anteriors pressupostos s’ha gastat més del que finalment s’ha ingressat. A grans trets, a Vilanova 
això és degut a: 

- Es van comptar l’any 2009 8 milions d’ingressos (que al seu torn es van gastar) per la venda d’uns terrenys industrials 
que no s’han venut encara. 

- Deutes d’altres administracions amb l’Ajuntament, principalment de la Generalitat (1,5 milions) 

- Cada anys es comptaven més impostos i multes a cobrar de les que finalment es cobraven de forma efectiva, per 
impagament dels particulars. Càlcul que es podia segurament haver previst i no es va fer. (15 milions). 

Això fa que, malgrat que el pressupost d’enguany preveu ingressar 64 milions i gastar 64 milions (i en principi així ha 
de ser), l’Ajuntament du gastats els darrers anys 24 milions que no ha ingressat i, per tant, falten diners per fer els pa-
gaments compromesos. 

El crèdit ICO per pagar proveïdors que l’Estat va imposar a l’Ajuntament ha permès pagar els deutes a proveïdors fins a 
31 de desembre de 2011. Des de gener, l’Ajuntament no està pagant res (de serveis que presten empreses). Sigui 
just o injust, aquesta situació permetrà pagar sous dels treballadors municipals fins al setembre, aproximadament, mo-
ment en què, o s’han tret diners d’alguna banda, o previsiblement les empreses que presten serveis a l’Ajuntament 
deixaran de prestarn-os: neteja i recollida de brossa (Sacyr Vallhermoso), jardineria (CESPA), llum pública (Endesa) llars 
d’infants, centres cívics i tot un seguit de serveis més petits. 

Per què esclata ara aquesta situació i no abans? 

Aquest dèficit s’anava tapant amb més crèdits i amb les pòlisses de crèdit (avançament de diners d’any en any per part 
dels bancs). Ara l’Ajuntament no pot demanar més crèdit (ho té prohibit, però els bancs tampoc en donen) i els bancs 
han reduït a la meitat les pòlisses de crèdit de l’Ajuntament: d’uns 14 milions que li deixaven cada any, a 7 milions). 

El govern proposa com a única sortida viable: 

- Venda del 49% de la Companyia d’Aigües. AGBAR (La Caixa) ha ofert 10-13 milions per aquesta operació, 
però a canvi de pujar un 25% la factura de l’aigua, quedar-se la gestió de la companyia (integrant-la a l’empresa) i, 
previsiblement, reduint inversió en la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua (que ara és bona) i retallant en plantilla 
mica en mica. 

- Concessió (és a dir, cessió temporal a canvi de diners) de VNG Aparcaments, empresa pública que 
té 4 aparcaments soterrats i les zones blaves. S’hi ofereix SABA (La Caixa, casualment). Pagaria 2,7 milions, però cal 
tenir en compte que VNG Aparcaments té un deute molt gran, perquè està pagant les obres de l’aparcament de les 
Casernes, i aquest deute se l’enduria SABA. Pujarien les taxes dels aparcaments i de les zones blaves, previsiblement. 

 

RESUM: es proposa vendre parcialment o concessionar dues empreses públiques que funcionen i generen beneficis 
(justament per això) a canvi de diners líquids al comptat. Les dues operacions aportarien uns 13-14 milions i estalvi en 
el deute que compensarien el dèficit de caixa a grans trets. Però a canvi de que ho paguem tots els vilanovins 
(augment de taxes d’aigua, aparcaments i zones blaves) i altres conseqüències futures. 



El passat 24 de gener es va aprovar en un ple extraordinari l’inici dels treballs previs per a la redacció d’un nou POUM (pla 
d’ordenació urbanística municipal) a la ciutat. Tot i que el ple va ser convocat a instàncies del PSC i ICV, la CUP ja havia 
acordat amb CiU la redacció del nou POUM com a condició imprescindible per a entrar a negociar el pressupost 2012. De 
fet, la CUP havia estat l’únic grup municipal que havia demanat la redacció d’un nou POUM en l’anterior legislatura. 

El POUM ha de definir bàsicament la classificació del sòl de la ciutat, així com quin ha de ser el desenvolupament i quin sòl 
de la ciutat s’ha de construir i què s’hi pot construir i en quin no s’hi pot construir o s’ha de preservar. Però no només això, el 
POUM ha de servir per redefinir el model de ciutat, el model del seu comerç, de la seva indústria, els ritmes de creixement, 
el model de mobilitat, de turisme, dels equipaments, de les zones verdes… Des de la CUP creiem que la situació actual de 
crisi econòmica i sobretot de crisi en el model del totxo fa que ens trobem en un moment ideal per pensar i dibuixar entre tots 
la Vilanova del futur i sobretot per aconseguir una ciutat pensada des de Vilanova al servei dels vilanovins, en definitiva una 
ciutat millor per les properes generacions. 

Tot el procés de redacció d’un nou POUM pot durar al voltant de quatre anys degut a la gran complexitat del pla i a la gran 
quantitat d’estudis i planificació que s’ha de fer. En aquest primer any els treballs principals seran per una banda tècnics 
(aixecament topogràfic del terme municipal, estudis de mobilitat…), per una altra a nivell institucional amb la creació d’una 
comissió específica per començar a definir els objectius i els temes principals i finalment un procés participatiu obert a 
ciutadania i entitats. 

Pel que fa a la comissió institucional de redacció del POUM hi podran assistir el regidor de la CUP que assisteix a les 
comissions informatives d’urbanisme i una altra persona que no sigui regidor/a. Aquesta comissió serà l’encarregada de fer 
tot el seguiment de la redacció del POUM i que ha de servir a la candidatura per vetllar perquè el POUM vagi en la línia del 
que hem defensat durant els darrers anys i per aconseguir que el procés participatiu no sigui un mer tràmit legal. 

El procés participatiu ha de ser una de les eines principals de redacció del POUM i ha de servir per copsar les preocupacions 
principals dels vilanovins per definir la ciutat del futur. Per tant, hem de treballar perquè així sigui i perquè el màxim nombre 
possible de vilanovins hi participi. 

Des de la CUP creiem vital per a la ciutat la redacció d’un nou POUM i per tant creiem que hi hem de centrar molts esforços 
durant els propers quatre anys. És per això que entenem que no podem deixar el seguiment i la feina de fer propostes i 
pensar la ciutat del futur a les dues persones que assistiran a les comissió de redacció del POUM i que creiem imprescindible 
crear un grup de treball el màxim d’ampli possible que faci un seguiment de tot aquest procés i serveixi de suport i per fer 
propostes que es puguin traslladar a la comissió institucional del POUM. És per això que proposem la creació d’aquest grup 
de treball i volem animar a apuntar-s’hi a totes aquelles persones que hi estiguin interessades a fer aquest seguiment i a 
aportar les seves idees i el seu granet de sorra per pensar la Vilanova dels propers anys. 
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1) La Comissió de carrer es va crear amb els següents OBJECTIUS: 
 

Difondre els valors i posicionaments ideològics de la CUP i l’Esquerra Independentista. 
Facilitar la implicació i mobilització de la gent en els camps que treballa la CUP. 
Conscienciació col·lectiva envers la realitat que vivim i la necessitat d’alternatives. 
Captar problemàtiques latents al carrer i traslladar-les a l’Ajuntament. 
Explicar la política municipal i passar comptes del paper i posicionaments de la CUP a l’Ajuntament. 
Atraure a la gent a treballar activament a la CUP. 
 
2) La Comissió va establir una sèrie de PRIORITATS: 
 

Qualitat del transport públic i servei de Rodalies // Defensa dels drets socials i laborals // Contribuir a explicar la situació econòmica 
i la necessitat de bastir alternatives // Enfortir i millorar la coordinació amb la resta de l’Esquerra Independentista // Gènere. 
 
3) Quin ha estat el FUNCIONAMENT de la Comissió? 
 

Reunió setmanal divendres a les 18:30. 4 membres estables i col·laboracions puntuals. La comissió ha carregat amb el gruix de 
les tasques de difusió i agitació de la CUP: pancartes, cartells, repartir materials, paradeta, organització i assistència als actes... 
 
4) Hem programat o coordinat un 19 ACTIVITATS en mig any, ja siguin pròpies, conjuntes amb altres organitzacions 
o en el marc d’altres projectes col·lectius. Tret d’algunes excepcions, l’assistència a aquestes ha estat molt bona. 
 
5) Quina ha estat la RELACIÓ AMB ALTRES COL·LECTIUS? 
 

Assemblea Drets Socials: poca participació de la CUP, manca d’efectius treballant-hi. És un dels nostres punts febles que hem de 
millorar necessariament, ja que actualment és un tema prioritari i central en les lluites populars. 
 

Esquerra Independentista (AJV i Ateneu): Malgrat que de l’Assemblea de l’EI no en sortissin tasques ni línies de treball concretes, 
és cert que la relació amb l’AJV ha millorat molt respecte al passat, fet que suposa la consolidació de la base i el punt de partida 
per a projectes, iniciatives i accions comunes i coordinades que hem de realitzar a partir d’ara. 
 

Ecologistes (APMA i Plataforma Ortoll): S’ha iniciat una relació amb aquests col·lectius, sobretot arran de la passejada per l’Ortoll, 
que cal reforçar, ja que és vital i estratègic crear un pol de pressió fort de cara a la revisió imminent del Pla General urbanístic. 
 
6) Quines són les MANCANCES de la Comissió? 
 

- S’ha carregat massa el calendari d’actes 
- No hi ha hagut prou interrelació i coordinació amb la permanent i la comissió institucional 
- No hem sabut dur a terme els objectius de la comissió: acostar el carrer a la institució i la institució al carrer 
- Manca d’efectius humans per participar amb garanties i “tirant del carro” de les plataformes, coordinadores i espais de relació 
amb altres col·lectius on participa la CUP 
- Manca d’efectius humans per fer la difusió necessària dels actes i campanyes engegades.  
- No s’ha aconseguit mobilitzar part de la militància de la CUP, que no ha participat en molts dels actes programats. 
- No s’ha aconseguit acostar gent a treballar activament a la CUP 
 
7) Quins han estat els ENCERTS de la Comissió? 
 

- Es valora molt positivament la tasca de la comissió tot i els aspectes a millorar 
- S’han fet força actes i la majoria d’ells amb molt bona acollida per part del públic 
- El grup ha funcionat molt bé i ha aconseguit crear una dinàmica de treball setmanal  
- Se segueix la dinàmica de participar en totes les diades rellevants: 8 març, 23 abril, 1 maig... 
 
8) Quines han de ser les seves futures LÍNIES DE TREBALL? 
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Iniciatives polítiques per l’ocupació 
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Caixa municipal cooperativa 

Creiem necessari apostar per noves fórmules de gestió dels estalvis i la inversió, arrelades al territori, democràtiques, 
transparents i ciutadanes, al marge dels bancs especulatius. Pensem que des de l'Ajuntament s'hauria de promoure un 
model caixa d'estalvis cooperativa, un fons d'estalvi on els ciutadans que volguessin hi dipositessin els estalvis i aquests 
servissin per a fer inversions en projectes empresarials, d'autococupació, cooperatius i associatius vilanovins. A més, 
creiem que els estalviadors haurien de ser els membres de l'assemblea que decidís les inversions a fer i la resta de 
decisions a prendre. En definitiva, es tracta de traslladar el model de la Cooperativa d'estalvi inversions Coop57, model 
d'èxit, a la nostra ciutat, avançant cap a la independència dels bancs i arrelant l'economia al territori, alliberant crèdit per 
als emprenedors i reinvertint els beneficis en la pròpia ciutat. 

 

Banc de terres 

Des de la CUP volem apostar pel sector primari com a motor d’una economia alternativa i sòlida basada en generar 
riquesa local, preservar el territori i millorar la nostra sobirania alimentària. En aquest sentit proposem la creació d’un 
banc de terres inspirat en altres projectes ja existents, que es basen senzillament en identificar i recuperar parcel·les 
agrícoles en desús per tornar a posar-les en funcionament. L’administració hauria d’actuar com a promotora i mediado-
ra amb els propietaris oferint recolzament i aval en cada cas en particular. D’aquesta manera es facilita l’accés a la terra 
a la pagesia. També creiem que el model productiu ha d’estar basat en l’agroecologia com el sistema més respectuós 
amb el medi, més saludable per les persones i que confereix un valor afegit als nostres productes locals. 

 

Porta a porta, un nou model de recollida selectiva de residus urbans 

La idea és implicar i conscienciar als ciutadans del problema de la gestió de residus municipal i millorar la eficiència i 
promoure la reducció d’aquests. El sistema porta a porta proposa la implicació i corresponsabilització dels ciutadans en 
la separació de residus en origen (en les vivendes i els comerços) efectuant una supervisió i control, i acordant unes 
dates de recollida per a cada residu. S’estudiarà els mètodes d’incentivar en la participació del sistema porta a porta, i 
s’adaptarà la metodologia a les particularitats de Vilanova i la Geltrú inspirats gràcies als projectes pilots realitzats en 
altres municipis mitjançant l’Associació de Municipis per a la Recollida Porta a Porta on s’han aconseguit nivells de re-
ducció i eficiència del tractament de residus molt superiors als sistemes habituals actuals. 
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* CANVI EN EL CÀRREC DE TRESORER DE LA CUP 

* INFORMACIONS SOBRE L’ALLIBERAT 

* VALORACIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA TASCA POLÍTICA DE LA CUP 




