
En els primers 100 dies

- Primera reunió per constituir el Pacte Social. Quaranta entitats de la ciutat van assistir a la primera convocatòria de 
l’Ajuntament, que ha de servir per buscar la col·laboració entre l’Ajuntament i la societat civil per pal·liar els efectes de 
la crisi econòmica en les persones. Les principals preocupacions que van sorgir i que estem tractant de manera 
prioritària són el manteniment de l’habitatge, la cronificació de la pobresa, la inserció laboral i la situació de les 
persones grans i discapacitades.

- Posar en marxa el Pla de xoc d’emergències socials.

- Formalitzar les adhesions al Pacte Social, després de fer el retorn a les entitats.

- Recuperat 10 pisos socials de la SAREB (el banc dolent) per allotjar-hi famílies que patien una situació 
d'emergència, evitant així el desnonament. Ara ja hi ha tres pisos ocupats per tres famílies, i sis més que s’adjudicaran 
en breu.

- Preparar l’“Operació Fred”, un dispositiu per oferir un suport (lloc per dormir i un esmorzar calent) a les persones 
que durant les onades de fred previstes per al proper hivern dormin al carrer.
- Iniciar la proposta d’Hort vinculat a l’Economat.

En els pròxims 100 dies

Pacte Social i Pla de Xoc d’Emergència Social 

Impuls de polítiques socials. Resposta a la pobresa energètica, persones afectades per la hipoteca i amb risc de desnonament, 
garantir l’accés a recursos bàsics i combatre la pobresa infantil

- Posat en marxa del programa d’horts socials, amb entitats i persones en risc d’exclusió.

Polítiques de suport a les persones grans

En els primers 100 dies

IGUALTAT D’OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL

En els pròxims 100 dies 



En els primers 100 dies - L’adequació i millora del Casal d’Avis Municipal del carrer de Josep Llanza.

- Augment dels ajuts a l’escolaritat fins els 160.000€, incrementant-se en un 13,21% respecte el 2014.
- Obertura de l’ampliació de l’Escola Sant Jordi, finalitzant les obres en el termini previst i iniciant el curs escolar amb 
garanties i normalitat.

En els pròxims  100 dies
- Revisar el Pla Local d’Absentisme per incorporar la voluntat d’incidir en la necessitat d’afrontar l’abandonament 
formatiu prematur (16-18 anys).

- Posada en marxa a l’EMAiD, Escola Municipal d’Art i Disseny, un grup de 2n curs del Cicle Formatiu Mitjà 
d’Assistència al Producte Gràfic Interactiu
- Ampliació a l’EMAID d’un grup del taller de Tall i Confecció (Moda), atès que hi havia 20 persones en llista 
d’espera.
- Incorporació per primer cop un taller de ceràmica a un grup de joves de l’Hospital de Dia.
- Ampliació del ventall d’instruments simfònics a l’ECMMMM, Escola Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat, amb la tuba i el fagot, donat que són imprescindibles en agrupacions musicals com la Banda, l’Orquestra i 
diferents grups de cambra que es volen crear al centre. 
- Increment de les assignatures optatives del Grau Professional (Expressió Dramàtica, i Dansa Creativa).

Garantir una educació de qualitat 

Manteniment de l’Escola Municipal d’Art i Disseny i l’Escola de Música i Conservatori Municipal Mestre Montserrat de VNG

En els primers 100 dies

En els primers 100 dies



- Reunió de la Mesa Nàutica, realització de congressos internacionals i treball col·laboratiu amb la UPC.

- Creació i inici dels treballs de la comissió tècnica formada per personal del SOC i de l’EFAV, Escola de Formació 
Aeronàutica, de l’IMET  per desenvolupar un projecte d’experimentació i innovació, amb l’objectiu de generar un nou 
Certificat de Professionalitat que passarà a formar part del catàleg d’oferta formativa amb reconeixement europeu, 
conforme al Reglament 1321/2014 per l’obtenció de la llicència de manteniment d’aeronaus.

- Estudiar la viabilitat perquè l’EFAV pugui impartir formacions en noves especialitats, inexistents avui en dia a
Catalunya, com són les llicències d’Aviònica B2 i la d’Helicòpters B1.3
- Recuperar l'autorització per realitzar exàmens oficials per alumnes que no cursin presencialment la formació a 
l’EFAV. Actualment, cap escola té aquesta autorització a Catalunya.

En els primers 100 dies
- Posat en marxa del programa Acostem-nos a les persones, a través de la tasca de 2 educadores de medi obert,
que contacten, informen i dinamitzen el jovent als carrers i places de la ciutat.

- Aprovar de les accions que s'inclouen al Pla Local de Joventut, document estratègic d'acció municipal en els
àmbits que atenyen les persones joves.

- Elaborar i aprovar el Catàleg i el procediment per a la gestió de murs per a realitzar grafits a Vilanova i la Geltrú.
- Programa de formacions a través del Projecte Educatiu de l'Oficina Jove, que  pretenen capacitar i donar eines als
i les joves per a tenir majors opcions de trobar feina.

      

VNG, ciutat campus del coneixement a través de la UPC, CUM i IMET

Oficina Jove i programes de formació, ocupació i habitatge per a joves

En els pròxims 100 dies

En els primers 100 dies

En els pròxims 100 dies



En els primers 100 dies - Demanada l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Refugi i obert un registre de persones per ajudar els refugiats.

En els pròxims 100 dies - Posar en marxa el Pacte Local de Cooperació.

- Posar en marxa Dones artesanes. Iniciativa que posa en joc l’emprenedoria, la formació i l’autocupació en el marc de
l’artesania de petit format, adreçada a dones amb habilitats creatives, producció artesanal pròpia,  ganes d’iniciar un
projecte d’autocupació, i que es trobin en una situació econòmica precària. Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
- Posar en marxa Paternatge responsable, un espai participatiu i de formació adreçat a futurs pares i pares novells,
on desenvolupar coneixements i actituds basades en l’equitat, la coresponsabilitat, el creixement sòcio-afectiu i
l’educació emocional. Espai de sensibilització per a homes amb la intenció de promoure canvis en la masculinitat
hegemònica, aprofitant un moment vital per fer-ho. En col.laboració amb l’ASSIR (Atenció Salut Sexual i Reproductiva) i
associacions d’alletament matern de la ciutat i amb suport de la Diputació de Barcelona.
- Realitzar noves sessions formatives obertes a la ciutadania Com fer del canvi una oportunitat.  Tenen com a 
objectiu millorar l'autoconeixement i facilitar eines per tal de gestionar les emocions i establir millors relacions, ampliar 
les tècniques comunicatives per aconseguir empatia i analitzar els conflictes diaris per entendre'ls i afrontar-los de la 
manera més positiva possible. Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
- Creació de la comissió formada per membres del col.lectiu Casal de Dones i de l’Ajuntament per tal de definir 
conjuntament l’abast i la gestió de l’equipament Casal de dones i l’activitat que ha d’aglutinar.

- Elaboració del monogràfic “Itinierari de sensibilització al voltant de les relacions lliures de violència” adreçat 
tots els centres educatius de la ciutat, per efavorir elacions lliures de violència, des de les llars d’infants a la universitat, 
que compti amb recomanacions i propostes educatives al voltant d’aquesta temàtica i inclogui totes les activitats que 
formen part del PAE (Programa d’Animació Educativa) i d’altres de noves que les complementin.

Pacte Local per la Cooperació.

Polítiques d’igualtat de gènere 

En els pròxims 100 dies



- Formació específica d’acollida a persones migrades. Sessions formatives corresponents als mòduls B de 
Coneixements laborals i C Coneixement de la societat catalana previstes en el decret 150/2014 dels serveis d’acollida 
de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb l’objectiu d’afavorir
la seva plena incorporació a la comunitat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
          

En els pròxims 100 dies - Fer programacions de suport a la creació escènica i musical. L’objectiu és donar suport i difondre els projectes dels 
col·lectius culturals locals o comarcals i vinculats a la creació, oferint-los unes condicions professionals.
         

En els pròxims 100 dies

- Activar el projecte la Casa de la Festa, un projecte del qual ja s’han posat els fonaments, i al qual es vol donar
suport per tal que una ciutat amb la riquesa festiva de Vilanova i la Geltrú disposi d’un espai per mostrar-ho, mantenir-
ho i projectar-ho com es mereix.
          

En els pròxims 100 dies

- Treballar el patrimoni, per sobre de l’esfera local, obrint la ciutat de Vilanova i la Geltrú i projectant-la cap a
l’exterior. Per això es compta amb la col·laboració i la participació d’altres institucions i de la ciutadania. Un exemple és
el cas de l’exposició d’art contemporani que acull el Museu Balaguer, de manera coordinada amb el MNAC i com a
Membre de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya.

Accés a la cultura i suport a la creació artística cultural

Casa de la Festa.

Xarxa d’equipaments museístics 



- Consolidat el projecte Juanita’s Vilanova Beach Festival com a projecte identificatiu d’esport de ciutat.
- Celebrat el Campionat del Món d’Hoquei Patins, en categoria Sub-20, amb la participació de 16 seleccions d’arreu
del món, al pavelló Isaac Gálvez. 
- Millorar el circuit intern d’aigua a l’Estadi dels Alumnes Obrers.

- Revitalitzar i fes més visible la celebració de la Mitja Marató Ciutat de Vilanova amb un canvi de circuit més urbà.
- Dedicar, en la mesura que ho permetin les nostres possibilitats, recursos econòmics per a millorar el manteniment 
de totes les instal·lacions esportives municipals.

En els pròxims 100 dies

En els primers 100 dies

Instal·lacions esportives i suport a clubs i entitats



En els primers 100 dies

- Posada en marxa de cicles formatius de grau mitjà a la ciutat, amb un nou cicle en modalitat dual a l’Institut Lluch i 
Rafecas, de manteniment electromecànic amb perfil professional de vaixells d’esbarjo i de serveis portuaris, i un 
altre d’Educació infantil de grau superior a l’Escola Santa Teresa.

- Sol·licitar dotze accions formatives del projecte FOAP, que combinen l’aprenentatge teòric amb les practiques 
laborals a empreses, amb la finalitat d’oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i a la qualificació 
i la promoció de les persones participants.

- Sol·licitar cinc accions formatives del programa JPO, de caràcter innovador i de suport a l’experiència pràctica de 
persones joves desocupades, que combina l’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, la formació, l’adquisició 
d’experiència i la inserció professional en empreses, o bé, el seu retorn al sistema educatiu.

- Sol·licitar el cofinançament del Departament d’Empresa i Ocupació i del Fons Social Europeu per accedir al 
projecte SIOAS, que possibilita accions d’orientació, de desenvolupament de competències, d’acompanyament a la 
inserció i de treball amb suport adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o amb problemes de salut mental. Es 
treballa a partir de les necessitats concretes de cada persona, i sempre, des de la inclusió a la empresa ordinària.

En els primers 100 dies
- Reprès el contacte amb el món empresarial del territori, mitjançant la participació de l’alcaldessa i el regidor de Promoció
Econòmica al Fòrum de l’ADEPG.

En els pròxims 100 dies - Acabar la redacció del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica
        

En els pròxims 100 dies

Impuls a les polítiques locals d’ocupació i formació

Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf i Pla Estratègic d’Activitat Econòmica de VNG

OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA    



En els primers 100 dies
- Obtingut el certificat de Destinació de Turisme Familiar per part de la Generalitat de Catalunya, i ha estat primer
estiu amb establiments acreditats.

En els pròxims 100 dies
- Posar en marxa l’espai TOC com Punt d’Atenció Turística i Botiga, amb informació turística i productes de
promoció de la ciutat. 
          

En els primers 100 dies - La signatura de l’acord per l’extensió de la fibra òptica a l’Eix Diagonal.

- Implantar la fibra òptica als polígons Roquetes I i II, i connectar Marquès i Masia d’en Frederic.
- Obrir un nou Centre de Processament de Dades (CPD) i nou servidor de telecomunicacions i hub de fibra òptica
per a VNG.
- Posar en marxa la Unitat de projectes internacionals. Incorporació de projectes europeus.
          

En els pròxims 100 dies - Posar en marxa la FUE ( Finestreta Única Empresarial)
          

En els primers 100 dies

- Posada en marxa del Programa de Garantia Juvenil, liderant la coordinació entre els diferents agents implicats,
desenvolupant el procediment de seguiment dels itineraris personals de cada jove i de derivació a formacions i
ocupacions, i iniciant accions de difusió entre el jovent i entre l'empresariat.

          

Potenciació de la ciutat com a destinació de turisme familiar i reforç de l’activitat comercial

Impuls de mesures per  atraure nova inversió empresarial 

Finestreta Única Empresarial, autoocupació i economia cooperativa

Coordinació i cooperació Ajuntament, Consell Comarcal, UPC, IMET, Neàpolis, NODE Garraf i Mancomunitat Penedès-Garraf

En els pròxims 100 dies



En els primers 100 dies - Iniciats els primers projectes dins de clúster de la creativitat.

En els pròxims 100 dies

- Construcció d’un nou viver d’empreses a la planta baixa de Neàpolis mitjançant fons europeus FEDER per ubicar-
hi fins a 7 empreses de base tecnològica i de component creatiu de 3 o més treballadors.                

Aposta per les TIC com a àmbit de creació d’ocupació 



- Aprovada la comissió per als nous treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

- Primera trobada amb la Direcció General d’Urbanisme per exposar la realització dels treballs del POUM, així com 
altres temes urbanístics de la ciutat (Cap de Creu, façana marítima, urbanitzacions periurbanes...).

- Convocar la comissió i fer el disseny inicial dels treballs per a la redacció del nou POUM.
- Continuar dels treballs del Pla de Catàleg del Patrimoni.
        

En els pròxims 100 dies - Constituir el consell general de l’Eixample Nord.

- Interposat les primeres 5 multes, per valor de 5.100 € cadascuna, contra entitats bancàries per mantenir pisos
buits i incentivar el lloguer social.

- Iniciat els treballs de desplegament del Pla Local d’Habitatge, creant una comissió municipal d’habitatge, acordada
amb tots els grups municipals.
- Dissenyar polítiques actives per a la rehabilitació a la ciutat, amb aprovació d’una ordenança específica.
- Trobar-nos amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en matèria d’habitatge a la
ciutat.
- Realitzar trobades amb entitats bancàries per a la coordinació en matèria d’habitatge a la ciutat.
          

Redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Planificació de l’Eixample Nord adequant-la a les necessitats de la ciutat

Incrementar la borsa d’habitatges de lloguer social.

En els pròxims 100 dies

En els primers 100 dies

En els primers 100 dies

En els pròxims 100 dies

TERRITORI I ESPAI PÚBLIC           



- Constituir el nou Consorci dels Colls – Miralpeix i disseny de l’activitat d’aquest mandat.
- Posar en marxa del programa de reintroducció del falcó a la ciutat per a controlar la població de coloms i afavorir la
biodiversitat.
          

En els pròxims 100 dies - Aplicar millores en l’enllumenat públic.
          

En els primers 100 dies
- Iniciat el projecte de millora de l’espai públic per raons de seguretat i accessiblitat amb l’ampliació de la vorera
del carrer de Cervantes.

En els pròxims 100 dies - Aprovar definitivament l’ordenança municipal reguladora dels suports publicitaris.

- Fer l’estudi i el projecte de la rambla Samà, incorporant el doble sentit i el carril bici.
- Aplicar les propostes del Pla de mobilitat.

Mobilitat

Impuls de polítiques ambientals

En els pròxims 100 dies

En els pròxims 100 dies

Polítiques de foment de l’estalvi energètic

Pla de manteniment i neteja de la ciutat 



En els primers 100 dies
- Desenvolupat un nou sistema de gestió dels indicadors de transparència municipal i de la part tecnològica que
dóna suport al servei RSC de l’Ajuntament.
 

- Posar en marxa del procés participatiu per elaborar el PAM.
- Organització d’una AMO, assemblea municipal oberta i altres trobades participatives.
- Desenvolupar el Govern Obert a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ja hi ha accions fetes, però a més a més a
partir de l’octubre l’Ajuntament rebrà serveis d'assessorament i suport tècnic per part de la Generalitat de Catalunya, en
el marc d’un programa destinat a les corporacions locals.
                    

En els pròxims 100 dies - Presentar i aplicar el nou Pla de Tresoreria Muncicipal.

En els pròxims 100 dies - Iniciar el procés de Valoració dels Llocs de Treball del personal municipal (Diputació de Barcelona).

- Aprovat inicialment el projecte d’ampliació de l’edifici de l’Ajuntament.

Compromís de la ciutat amb els indicadors de transparència

En els pròxims 100 dies

En els primers 100 dies

Processos participatius.

Fiscalitat municipal.

Revisió de les fitxes dels llocs de treball 

Millorar les eines de comunicació.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ                     



- Posat en funcionament la nova pàgina web del TEGAR més entenedora i accessible amb nous continguts i amb
criteris de comunicació 2.0.

- Aprovar definitivament el projecte d’ampliació de l’Ajuntament i inici del procés per fer la licitació.
- Renovació del maquinari de l’Ajuntament (Pc’s).
- Posada en marxa de la nova Seu Electrònica de l’Ajuntament i la nova carpeta ciutadana, ambdues adaptades a
dispositius mòbils i amb la incorporació d’un nou sistema d’accés i identificació amb clau i contrasenya que
complementa el sistema actual d’identificació amb certificat digital.
- Incoporar a la Mancomunitat TEGAR tots els continguts corresponents a la Llei de Tranparència/RSC.

En els primers 100 dies

En els pròxims 100 dies


