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UNA ALTRA VILANOVA ÉS POSSIBLE 
I NECESSÀRIA



El missatge que la CUP va remarcar durant les passades eleccions municipals va ser “Mou fitxa”. En la frase s’hi sintetitza-

va l’objectiu de ser decisiva per poder aplicar el seu programa. Passades les eleccions, l’aritmètica del Ple va quedar en 

un punt delicat, sense grans majories però amb dos blocs oposats: d’una banda CiU, la llista més votada, i de l’altre les 

restes del tripartit, ICV i PSC. Després de dues Assembles Obertes, la candidatura va decidir que, amb la seva abstenció 

en la investidura, respectaria la llista més votada i afavoriria un canvi de govern, entenent que l’alternança era necessària 

després de dotze anys de tripartit i sense demanar cap condició al govern entrant. 

L’inici de mandat va servir per debatre i fer pública la situació econòmica de l’Ajuntament, mitjançant una Audiència Públi-

ca impulsada per la CUP, agreujada pels préstecs que els governs anteriors havien demanat. L’actuació del govern conver-

gent ha vingut condicionada, en primera instància, per la situació de tresoreria heretada, però més tard, s’ha vist que apro-

fitava la situació per justificar algunes mesures, com l’intent de vendre la Companyia d’Aigües, que tenien un rerefons 

ideològic en la línia de les directrius dictades des de Barcelona, Madrid i Brussel·les: austeritat i deutecràcia. La CUP ha 

observat amb preocupació la manca d’iniciativa, idees i alternatives del govern, i al mateix temps s’ha desmarcat de l’opo-

sició de PSC i ICV, enrocats en un discurs molt crític mancat de propostes i que no ha deixat veure cap element d’autocríti-

ca, vista la seva gestió en els governs anteriors. La negociació de les ordenances fiscals i el pressupost s’ha fet, així, molt 

feixuga, entre un govern inoperant abocat a les retallades i un grup majoritari de l’oposició còmode en el seu paper.

L’actual situació política a l’Ajuntament, amb la pèrdua d’una qüestió de confiança al govern, ha obert un període de 

reflexió sobre la governabilitat de la ciutat. Per a la CUP aquest temps de reflexió és una bona oportunitat per fer pública 

la proposta de govern de la Unitat Popular, per dir ben alt i clar que hi ha altres maneres de treballar per la ciutat, que hi 

ha un altre projecte col·lectiu més enllà dels models i interessos dels partits tradicionals que sempre ens han governat i 

que han deixat el panorama desolador que estem combatent.

El factor clau del temps que viurem és l’empoderament de la ciutadania. El poder que hem anat perdent en favor dels 

bancs, les grans constructores, multinacionals i veritables partits-empresa ha de retornar al poble. Ens calen instruments 

i institucions que ens permetin una cosa tan simple com governar-nos, eines de control popular i d’aprofundiment demo-

cràtic de la nostra vida en comú, dinàmiques horitzontals i col·lectives, no verticals i jeràrquiques. La ciutadania, i no sols 

els polítics, han de ser partícips de la gestió diària de la ciutat i la vida col·lectiva. La proposta de govern de la Unitat Popular 

té com a fil conductor aquest empoderament popular, perquè no hi ha millor govern que la pròpia gent, no hi ha millor alcal-

de que el poble. Hem d’invertir l’equació, el poble mana, el govern i l’Ajuntament obeïm.

Aquest retorn a l’essència de la democràcia i poder popular no sols s’exerceix des de les institucions públiques, sinó que 

cal que l’acció política trenqui fronteres i s’estengui per cadascun dels àmbits de la nostra vida: a casa, a l’escola, al lloc 

de treball, al carrer i a les institucions. Només des d’aquest canvi de cultura democràtica i presa de consciència col·lectiva 

podrem canviar les lògiques i dinàmiques d’aquesta triple crisi que vivim: nacional, socioeconòmica i democràtica. A la CUP 

tenim clar que la realitat només canviarà si bastim alternatives de poder popular: si els treballadors ens organitzem i 

plantem cara, si reivindiquem els nostres drets a diari, si defensem cada pam de territori, si combatem el feixisme i el racis-

me, si creem alternatives al marge de l’estat. 

Tot seguit us esbossem l’esquelet dels eixos i prioritats de govern de la Unitat Popular com a projecte transformador, 

projecte que no pot confiar només en les institucions i les seves polítiques, sinó que per assolir els objectius fixats cal que 

empènyer des del carrer, mitjançant la presa de consciència col·lectiva i l’autoorganització. Qualsevol moviment transfor-

mador que perd el carrer i es tanca en un despatx o en un ajuntament és un projecte sense futur.

La CUP presenta aquest programa de govern que aplicaria si tingués prou força per a governar la ciutat. No és el cas, però 

la candidatura treballarà incansablement per bastir una majoria popular que permeti la seva aplicació en el futur. 

Avancem cap a la Unitat Popular.
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Regeneració democràtica 
El govern municipal que treballarà per la ciutat en aquesta nova etapa no pot estar integrat per líders i persones rellevants 

d’etapes de govern anteriors que han dut Vilanova i la Geltrú a la seva situació actual, marcada per l’atur, la desigualtat, 

l’endeutament i el desgavell urbanístic.

Rebaixa dels sous de l’estructura política i directiva
Els membres del govern no cobraran més de 1.600€ per exercici el seu càrrec. El govern municipal durà a terme una revisió 

exhaustiva de la política salarial a l’Ajuntament en la línia de reduir la forquilla existent per tal de que sigui el més igualitària 

possible, posant especial èmfasi en els càrrecs directius, els complements dels quals han augmentat darrerament.

No duplicitat de càrrecs i limitació de mandat
El govern es dedicarà plenament a la ciutat, de manera que els seus membres no podran ser càrrecs electes en altres ens 

supramunicipals. Cap dels membres del govern estarà en cap cas més de vuit anys essent càrrec públic de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú.

Eliminació total dels càrrecs de confiança 
El govern eliminarà tots els càrrecs de confiança existents a l’Ajuntament. Els treballadors públics han d’accedir-hi 

mitjançant proves i requisits transparents i objectius que garanteixin la igualtat d’oportunitats. 

Renegociació deute municipal
Els ciutadans no podem suportar més una hisenda municipal ofegada pel deute, que es tradueix en pèrdua de llocs de 

treball, disminució de serveis públics i múltiples afectacions en els nostres drets i qualitat de vida. Cal renegociar d’imme-

diat les condicions abusives i perverses del deute bancari i recórrer, si cal, a la desobediència. Primer les persones, no els 

bancs.

Insubmissió tributària a l’estat espanyol
Davant l’ofegament econòmic i la negació de les nostres llibertats com a poble per part de l’estat espanyol i les seves 

institucions, cal que l’Ajuntament deixi de pagar els tributs a l’Agència Tributària espanyola i ho faci als organismes catalans 

existents.

Creació d’una Cooperativa de crèdit i estalvi a la ciutat
L’Ajuntament ha de facilitar totes les eines, instruments i suports necessaris perquè s’articuli a la ciutat o la comarca una 

Cooperativa de Crèdit i Estalvi que, basada en les finances ètiques, permeti a la ciutadania dipositar els seus estalvis i faci 

fluir el crèdit a les empreses i projectes generadors d’activitat econòmica al territori.

 

COMPTES MUNICIPALS I COMPROMÍS ÈTIC



Accés àgil als comptes i informació municipal 
El govern ha de facilitar i garantir l’accés a la informació municipal: ordenar-la, classificar-la i fer-la accessible mitjançant 

els canals que calguin. La ciutadania i els grups polítics han de poder accedir de forma senzilla, àgil, clara i ordenada a tota 

la informació sense necessitat d’excessius tràmits ni burocràcia. La informació i les dades de l’Ajuntament els pertanyen.  

Priorització de la democràcia directa i participativa
Reforma profunda del ROM i Reglament de Participació Ciutadana que signifiqui obrir de bat a bat de la institució: concen-

tració de tota la informació, eines, mecanismes i agenda de participació en una plana web (“Democràcia VNG”); crear 

òrgans de participació estables, oberts, representatius, reglamentats i transparents; constituir el Consell Assessor de la 

Participació Ciutadana, dotat de legitimitat, capacitat de deliberació i recursos, i que serveixi com a espai de propositiu i 

transversal per innovar en pràctiques democràtiques, així com de seguiment; mecanismes de consulta i deliberació que 

permetin a la ciutadania no només rebre informació, sinó mostrar la seva opinió; processos participatius reals, audiències 

públiques, consultes ciutadanes, etc.

Assemblees Populars Municipals
El govern municipal organitzarà Assemblees Populars Municipals trimestrals on se sotmetrà a les preguntes i demandes  de 

la ciutadania, escoltarà les seves propostes, informarà sobre l’acció de govern, etc.

Referèndums municipals
El govern municipal celebrarà com a mínim anualment un referèndum per decidir sobre temes d’especial rellevància de la 

ciutat. Les inversions de més d’un milió d’euros s’aprovaran obligatòriament per aquesta via.

Municipalització serveis públics externalitzats
La recollida de la brossa, la cura dels parcs i jardins o la neteja dels edificis municipals no poden ser un negoci per les grans 

empreses constructores, sinó un servei públic i de qualitat. Progressivament, i a mesura que acabin els contractes, es muni-

cipalitzaran tots els serveis públics externalitzats, fet que suposarà una millor qualitat del servei, més estalvi econòmic, 

major control democràtic i millora de les condicions dels treballadors.

Regidor de barri i serveis descentralitzats
Apart de l’estructura temàtica del govern i l’Ajuntament, el govern designarà un regidor de referència per a cada barri de la 

ciutat, que hi coordinarà les polítiques municipals i serà la referència municipal per la ciutadania. En el mateix sentit descen-

tralitzador, s’habilitaran oficines d’atenció a la ciutadania en locals municipals com a mínim a Sant Joan i Baix-a-Mar.

Recuperació de la vida comunitària i col·lectiva, i de l’espai públic
El govern municipal ha de retornar la política a la ciutadania, això ha de permetre construir comunitats locals més fortes i 

cohesionades on es recuperi i potenciï el sentiment de pertinença als barris i a la ciutat. La democratització de la política 

ha d’avançar cap a estructures de caràcter comunitari que vertebrin i permetin sociabilitzar les comunitats que puguin 

actuar com a col·lectiu i que reforcin solidaritats col·lectives. Recuperar l’espai públic com a espai de relació i de sociabilit-

zació comuna. 

APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC



Repensar urbanísticament la ciutat 
El govern accelerarà el procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) basat en el decreixement i la 

rehumanització de la ciutat. Avançar cap a un model de ciutat compacta, on els diversos barris estiguin connectats amb la 

resta de la ciutat, és l’oportunitat que tenim amb la revisió del POUM. Aquesta transformació ha d’anar acompanyada d’un 

procés de participació ciutadana sòlid, decisiu i real. 

Inici tràmits per la requalificació de l’Ortoll
Paral·lelament a la revisió del POUM, el govern iniciarà els tràmits i estudis necessaris per requalificar urbanísticament els 

sectors Ortoll I i II, passant d’urbanitzables a no urbanitzables. S’obrirà un procés per marcar la funció i usos de les diferents 

zones del sector: parc urbà, espai natural, terreny agrícola, etc.

Banc de terres
El govern treballarà per la preservació del terreny agrícola existent a voltant de la ciutat consolidada, procurant mitjançant 

convenis amb els propietaris que sigui explotat per agricultors, cooperatives o ciutadans que produeixin per a les escoles, 

instituts, hospitals o d’altres serveis públics, regulant-ne també l’explotació per l’autoconsum o la venda.

Mesures per fer aflorar els pisos buits al mercat de lloguer
El govern obrirà tot un ventall de mecanismes i polítiques actives per fer aflorar els milers de pisos buits a la ciutat i desti-

nar-los al lloguer: ajudes a la rehabilitació, masoveria urbana, recàrrec impositiu als pisos buits, fons de lloguer social, etc. 

Reduir, reutilitzar i reciclar
El govern lliurarà un veritable ofensiva per combatre el consum irresponsable i la generació abusiva de residus, per tant, 

l’objectiu prioritari serà la reducció dels residus. Una de les principals mesures serà una prova pilot del sistema de recollida 

de residus Porta a Porta en un barri i l’extensió progressiva a tota la ciutat. S’instal·larà una deixalleria fixa al centre de la 

ciutat, ja que no tothom té la oportunitat de desplaçar-se al Punt Net o coincidir amb els horaris i calendari del punt de reco-

llida mòbil. Així mateix, es treballarà amb la indústria i comerç vilanoví perquè redueixin els residus en les seves activitats. 

Mesures de foment de la bicicleta 
El govern prioritzarà el transport sostenible, l’a peu i la bicicleta, bastint tota una xarxa d’aparcaments, connectant eixos 

viaris entre les diferents zones de la ciutat, celebrant una fira del sector, fent un registre municipal per evitar robatoris, etc.

REHUMANITZACIÓ DE LA CIUTAT



Taula de Ciutat per a la Crisi
Impuls estratègic d’una Taula de Ciutat per a la Crisi que reuneixi tots els partits polítics, agents econòmics i socials i entitats 

relacionades, per tal de definir polítiques conjuntes per fer front a la crisi. Aquesta taula hauria de ser de caràcter indefinit 

i reconvertir-se en una Taula per al Desenvolupament Econòmic i Social de Vilanova i la Geltrú quan s’hagi superat la crisi 

actual.

Foment del cooperativisme
L’aposta estratègica per un model econòmic social i solidari té un dels seus pilars en el foment del cooperativisme. El govern 

posarà a l’abast de la ciutadania tot un servei d’assessorament i de suport a la iniciatives econòmiques d’arrel cooperativis-

ta. De la mateixa manera les prioritzarà en els vivers d’empresa municipals i les contractacions públiques. Mentre no hi hagi 

a la ciutat la banca cooperativa municipal l’ajuntament farà difusió activa de Coop57 per facilitar el finançament dels projec-

tes cooperatius.

Impuls al sector pesquer i agrícola
El govern farà especial èmfasi en el sector primari com a sector estratègic per a desenvolupar un consum sostenible, de 

proximitat i amb hàbits saludables. Es generaran campanyes i marques comercials amb l’objectiu de consumir productes 

del territori i exportar-los degut a la seva qualitat. Un element primordial és la lluita per augmentar la participació municipal 

al Port, obrint-lo a totes les campanyes esmentades, al turisme, etc.

Mesures en favor del turisme a la ciutat
El govern prioritzarà l’explotació de les possibilitats turístiques que té la ciutat: mar, gastronomia, entorn natural, patrimoni 

cultural, festes populars, etc. Per això desplegarà tota una estratègia transeversal en la seva acció de govern: facilitar l’ober-

tura d’un alberg juvenil a la ciutat, reforçar les festivitats de la ciutat, impulsar certamens i esdeveniments, coordinar el 

sector hosteler, renovar la informació i promoció turística de la ciutat (web, plànols...), habilitar aparcaments per autocarava-

nes, millorar les connexions amb els càmpings, millora de senyalització dels senders de la comarca, etc.

LLUITA CONTRA L’ATUR I PROMOCIÓ DE CIUTAT



Resposta urgent a la nova situació social i econòmica
Vivim en un moment econòmic en què han emergit noves mancances que afecten a un gran grup de la població vilanovina, 

l’Ajuntament ha de tenir un paper actiu, compromès i sensible, com a administració propera i referencial per a la ciutadania, 

i adoptar mesures i fer canvis, marcar-se prioritats que donin resposta a la nova situació social i econòmica. Les polítiques 

socials i d’atenció a les persones han de tenir un paper molt destacat. 

Intervenció social i dinamització comunitària
Calen programes ambiciosos d’intervenció social i dinamització comunitària, que donin resposta a les necessitats detecta-

des i no a les subvencions que rep l’Ajuntament d’empreses, obres socials o altres administracions. Només amb caritat no 

es resoldran els greus problemes d’exclusió social que pateixen molts col·lectius.

La inclusió social com a eina
L’Ajuntament ha d’entendre la inclusió social com a l’eina per tal que les polítiques socials no siguin parcials, sinó que siguin 

integradores, integrals i realistes. Cal treballar per la inclusió social dels sectors de la població més castigats per la crisi, 

aquesta ha de ser una política urgent i prioritària, cal fer una aposta política immediata per dotar econòmicament programes 

de prevenció de l’exclusió i els circuits d’inclusió laboral i social.

Reestructuració dels serveis socials
Cal una reestructuració profunda dels serveis socials municipals, les seves àrees i funcions, que fins ara s’estructuren per 

donar resposta a perfils i col·lectius. Cal un treball basat en l’atenció de necessitats transversals, això ens ha de portar a un 

millor aprofitament dels recursos i a generar dinàmiques d’ajut i interacció entre col·lectius diferents, als quals fins ara se 

n’han parcel·lat molt les necessitats i focus d’actuació. 

Transversalitat de programes i plans integrals
Desenvolupar projectes transversals a partir de necessitats comunies i no a partir de col·lectius específics d’atenció, és a 

dir, programes d’atenció a les necessitats que poden ser comunes a diversos col·lectius i que fan que es dupliquin les 

mateixes accions dirigides a col·lectius diferents. 

Dinamització comunitària
Creació del departament de dinamització comunitària per gestionar l’espai públic i la convivència perquè esdevingui l’eix de 

la gestió de polítiques positives d’atenció a la diversitat i convivència, a partir de la mediació comunitària, la creació i 

dinamització dels centres cívics i els projectes socials, amb la coordinació de les altres institucions de serveis a les perso-

nes.

COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT



Consell Cultura obert, participat i amb capacitat decisòria
El govern prioritzarà la creació del Consell Municipal de la Cultura, amb la participació dels representants municipals, asso-

ciacions culturals, gent destacada del món de la cultura, etc. Serà un espai viu, de proposta, debat i discussió que fixarà les 

línies estratègiques a seguir en matèria cultural a la ciutat.

Espai multifuncional pel jovent i la cultura La Sala 
La Sala esdevindrà un espai autogestionat per entitats culturals i juvenils de la ciutat d’acord amb un projecte sociocultural 

col·lectiu consensuat amb l’Ajuntament i que vetlli pel manteniment de bona part de la programació i funcions que feia fins 

a l’actualitat.

 

Les entitats, la nostra riquesa
L’Ajuntament i els tràmits burocràtics que aquest imposa han de deixar de ser vist com un destorb per part de les entitats. 

L’Ajuntament ha de canviar la seva actitud i ha d’estar al servei del teixit associatiu i no a l’inrevés.

  

Reforçament del patrimoni cultural i festiu 
Una de les principals atraccions turístiques i, per tant, de promoció de la ciutat són les nostres tradicions i festes populars. 

L’Ajuntament reforçarà l’estructura participativa i autogestionada d’aquests esdeveniments i hi donarà tot el suport des de 

múltiples vessants: projecció exterior, suport econòmic i d’infraestructures, etc.

Creació de ciutadans crítics i lliures
El govern dedicarà esforços importants a fomentar i impulsar la lectura i la reflexió entre la ciutadania. La creació de ciuta-

dans crítics i lliures requereix d’ampliar el nombre de biblioteques i sales d’estudi a la ciutat, prioritzant Baix-a-Mar i La 

Collada, augmentar la programació cultural que es fa a les biblioteques, entitats, equipaments i espais públics, etc. Aquests 

i altres elements hauran de rebre l’impuls i el recolzament municipal.

 

Llengua catalana i consciència nacional dels Països Catalans 
El govern entén com a eix prioritari i transversal en tota la seva acció el foment de l’ús social de la llengua catalana i l’apro-

fundiment de la consciència col·lectiva com a poble. És en aquest sentit que posarà especial èmfasi en la política lingüística 

i la coordinació amb el Consorci de Normalització Lingüística, el suport a les entitats que treballin aquests camps, els ajuts 

als comerços, programació d’actes, premis i celebracions compartides arreu del nostre poble, etc.

LA CULTURA, ELEMENT DE TRANSFORMACIÓ



Aturem els desnonaments 
La lluita contra el drama i la injustícia dels desnonaments s’ha de fer des de l’Ajuntament, donant tot el suport i facilitats a 

les famílies (assessorament, habitatges d’emergència, professionals de serveis socials...), però sobretot des del carrer, 

denunciant la manca d’escrupols dels bancs i demostrant que és possible tirar enrere aquests processos mitjançant la 

mobilització popular i la presa de consciència col·lectiva. Sense oblidar accions de denúncia i pressió des del mateix Ajunta-

ment.

Des de viles i ciutats cap a l’alliberament nacional
L’Ajuntament ha d’acompanyar i posar tots els mitjans que tingui al seu abast en el camí de la lluita col·lectiva del poble 

català cap a la independència i perquè pugui exercir democràticament el dret a l’autodeterminació. En aquest sentit ha de 

posar totes les facilitats possibles als actes i organitzacions que s’organitzin en la defensa i reivindicació del dret a la nostra 

llibertat com a poble.

Defensem els nostres drets socials
Malgrat no tenir massa competències en aquests camps, l’Ajuntament ha de ser un actor més en la mobilització i la pressió 

popular davant el desmantellament dels nostres drets socials com l’educació o la sanitat públiques. Conscienciar, recolzar 

i donar tot el suport possible a la mobilització ciutadana és fonamental, així com facilitar la creació d’estructures de contra-

poder popular.

Un transprt públic digne i de qualitat
L’Ajuntament ha pressionar i acompanyar en tot moment la lluita popular per un transport públic digne. L’encariment 

progressiu i la disminució de qualitat del servei ferroviari a la ciutat és intolerable i l’Ajuntament ha de ser al costat dels 

ciutadans en la seva denúncia i demanda de millores, amb tots els mitjans que estiguin al seu abast. En el mateix sentit 

l’Ajuntament ha de participar i animar a la mobilització i pressió popular per reduir el cost dels peatges injustos existents a 

la comarca.

Lluita contra el feixisme i el racisme
El feixisme i el racisme avancen si no se’ls combat, i cal ser especialment incisius en temps de crisi, quan el capitalisme 

aprofita perquè les classes populars s’enfrontin entre elles i oblidin els veritables culpables de les desigualtats i les injustí-

cies. A les institucions, a la feina i al barri cal estar atents i combatre cadascuna de les actituds i comportaments racistes.

MOBILITZACIÓ POPULAR COM A MOTOR



“Essent el poble govern, complirem el 

compromís històric que hem contret, 

de convertir en realitat el programa 

de la Unitat Popular” 

Salvador Allende


