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ESTRATÈGIES ECONÒMIQUES I SOCIALS:  
COM ESTEM TREBALLANT PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI A LA CIUTAT 
 
·  I N T R O D U C C I Ó  
 
·  P R O P O S T E S  
 

-  À m b i t  l o c a l  
 

Generar espais de debat i d’intercanvi d’informacions 
 
-  À m b i t  m u n i c i p a l  
 

Política pressupostària 
 

1. Reduir la despesa del pressupost municipal ordinari 
 
2. Manteniment de les inversions municipals 
 
3. Política tributària que acompanyi el manteniment i la creació d’activitat econòmica 

 
Suport a les persones 
 

1. Foment de l’ocupació 
 
2. Atenció a les necessitats socials 
 
3. Potenciar les accions per al foment de l’habitatge social 
 
4. Aplicar noves bonificacions 
 
5. Millorar els avantatges per a col·lectius 
 
6. Promoció del voluntariat per atenció i prevenció a persones en risc d’exclusió social 

 
Afavorir l’activitat econòmica 

 
1. Visites a diferents empreses de la ciutat per conèixer quines són les seves 
necessitats i la seva situació actual i futura 
 
2. Potenciació de l’emprenedoria local. Suport a la consolidació d’empreses. Suport al 
desenvolupament de la gestió del coneixement i la innovació. Dinamització del teixit 
empresarial local 
 
3. Política impositiva municipal que afavoreixi la creació i el manteniment de l’activitat 
econòmica i comercial 
 
4. Reformular l’observatori del mercat laboral de manera que millori el coneixement de 
la realitat econòmica de la comarca  
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I N T R O D U C C I Ó   
 
Durant l’últim any Vilanova i la Geltrú, a l’igual que la resta de municipis de Catalunya, ha 
experimentat una forta crisi en la seva economia que ens ha fet passar de 3.027 aturats el mes 
de març del 2008, als 5.082 aturats del moment actual. Aquests 2.055 aturats més que l’any 
anterior representen un increment del 67,89%. La traducció a la taxa d’atur representa passar 
d’un 8,74% a un 14,67%. 
 

Evolució de l'atur per poblacions al Garraf
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En un any el govern local ha posat en marxa una sèrie de mesures per tal d’ajudar a la 
ciutadania a superar els efectes d’aquesta situació, que té conseqüències en la realitat 
econòmica i també en la vessant social. 
 
L’Ajuntament és l’administració local més propera a les persones i, per tant, durant els últims 
mesos els diferents serveis municipals han detectat un augment considerable d’usuaris en 
relació al treball i l’ocupació, el suport a les persones i les famílies i una davallada en l’activitat 
econòmica i comercial.  
 
Paradoxalment, l’Ajuntament és l’administració que menys poder d’intervenció té en la 
conjuntura econòmica. Malgrat això, des de setembre de 2008 el govern de la ciutat ha posat 
en marxa una sèrie de mesures per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi. 
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En aquest mateix període de temps, Catalunya ha passat de 291.640 aturats a 498.352 aturats, 
el que representa un augment de 206.712 aturats i un increment del 70,88%. 
 
 
 

Evolució de l'atur a Vilanova i la Geltrú en percentatge
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Si observem la gràfica mensual del percentatge d’increment del creixement dels aturats a 
Vilanova i la Geltrú veiem que el creixement força sostingut va tocar sostre el passat mes de 
gener amb un creixement del 7,75% i que aquests dos últims mesos té tendència a un 
alentiment, observant com el febrer se situa en el 5,77% i el mes de març en el 5,35%. 
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Per sectors, aquest deteriorament de l’economia es tradueix, en el període comprés entre el 
desembre de 2007 i el desembre de 2008, en el tancament de 134 empreses que, repartides 
per sectors, són: 12 empreses del sector industrial, 75 empreses del sector de la construcció i 
47 empreses del sector serveis. Això representa que el sector industrial ha perdut un 7,02% del 
seu potencial, el sector de la construcció un 25,60% i el sector serveis un 3,08%. 

Evolució global de l'atur al Garraf
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La situació econòmica esta tenint innegables conseqüències a la nostra i a totes les ciutats: 
l’atur, l’augment de la pobresa, la marginació social i laboral, l’economia submergida... han 
passat a ser un dels problemes principals dels municipis i, per tant, la política local ha canviat 
les seves prioritats en els últims mesos per fer front a aquesta situació. 
 
Les accions que l’Ajuntament està duent a terme tenen una primera vessant, l’assistencial, però 
hi ha també un treball més de fons que passa per la planificació a mig i llarg termini. És en 
aquesta conjuntura que cal tenir en compte que també les polítiques de caràcter socioeconòmic 
necessiten infraestructures dotades de recursos humans i tècnics estables i de qualitat. 
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P R O P O S T E S   
 
L’Ajuntament, amb l’objectiu d’aportar tot allò que estigui en mans de l’administració per millorar 
la situació de la ciutadania, està treballant des dos àmbits diferents: 
 
 
À m b i t  l o c a l  
Tenint en compte que la crisi econòmica genera un problema que afecta el conjunt de la 
societat, l’Ajuntament vol liderar a nivell local l’intercanvi d’informacions, l’anàlisi de dades i 
l’estudi d’estratègies amb tots els sectors.  
  
Generar espais de debat i d’intercanvi d’informacions 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar el 6 d’abril de 2009 proposar al Consell 
Comarcal del Garraf la creació d’una “taula anticrisi”, composta per representants empresarials, 
sindicals, socials i polítics de cada municipi de la comarca. El seu objectiu ha de ser recollir 
informació i elaborar propostes per fer front a la crisi econòmica. 
 
L’Ajuntament ha avançat ja en aquest treball d’anàlisi amb la constitució d’una mesa municipal 
d’anàlisi de la situació econòmica i social, que té per objectiu inventariar els recursos 
municipals relacionats amb les polítiques de suport a les persones i a l’economia, obtenir 
indicadors locals dels efectes de la situació econòmica i proposar i coordinar les accions des de 
l’administració local per fer front a aquesta situació. 
 
A més a  més, també s’han posat en marxa iniciatives de caire més sectorial amb aquest 
objectiu, com són el Cens Empresarial, els Laboratoris Estratègics i la Mesa d’Educació i 
Treball. 
 
 
À m b i t  m u n i c i p a l  
L’Ajuntament és a nivell local un important referent per a totes les persones. Per això, la política 
municipal ha de reflectir les prioritats dels seus governants que, en aquests moments, passen 
per ajudar en tot allò que sigui possible a la ciutadania a pal·liar els efectes de la crisi. 
 
És per això que l’Ajuntament treballa des de fa mesos amb quatre objectius principals: l’estalvi 
pressupostari municipal, el manteniment de la inversió pública, el suport a les persones i el 
suport a l’activitat econòmica. 
 
Aquests objectius s’han anat visualitzant en els últims mesos en algunes de les accions que 
l’administració està duent a terme. 
 
Política pressupostària 
 
1. Reduir la despesa del pressupost municipal ordinari 

 Amb el mandat de fer un pressupost equilibrat que prioritzi les polítiques socials, 
educatives i ocupacionals i el suport a l’activitat econòmica, el pressupost municipal aprovat per 
al 2009 en el capítols I i II és de 10,6 milions d’euros, enfront dels 13,5 milions inicials de 2008. 
La reducció en aquest apartat és sensible: un 21,5% menys. Malgrat aquesta reducció, les 
regidories que atenen més directament la ciutadania i que, per tant, han d’actuar amb les seves 
polítiques per acompanyar les persones amb dificultats, augmenten la dotació econòmica. 
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Malgrat la reducció, cal fer esment del manteniment de les inversions, tot i la clara davallada en 
els ingressos provinents de les llicències d’obres i les llicències d’establiments.  
 
 

 
 
L’aportació municipal té per objectiu crear moviment econòmic que, a més a més, signifiqui 
nous espais i nous serveis per la ciutat. 
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Com a exemple, una de les mesures que s’ha aplicat per reduir la despesa pressupostària ha 
estat la substitució de les làmpades de tots els semàfors de la ciutat per òptiques leds. Aquesta 
acció s’ha desenvolupat el primer trimestre de 2009 amb el suport de l’Instituto para la 
Diversificación y el Desarrollo Energético (IDAE). En total s’han canviat 1.168 bombetes dels 
semàfors de 39 cruïlles. Aquesta acció implica un important estalvi energètic i d’emissions de 
CO2, que es tradueix en una reducció de 21.337 euros anuals en la despesa elèctrica 
municipal. Amb el que s’estalviarà en la factura d’electricitat d’un any pràcticament es recupera 
la inversió inicial del canvi de bombetes, que ha estat de 24.547 euros.  
 
 
2. Manteniment de les inversions municipals 

 A nivell municipal, com a un element de reactivació econòmica, l’Ajuntament no redueix 
l’aportació en l’apartat d’inversions, per tot el que suposa de manteniment de llocs de treball i 
per la dotació de serveis públics que es deriven de la inversió. 
 
A més a més, cal destacar els més d’11 milions d’euros que l’Ajuntament gestiona en 
inversions a la ciutat fruit del FEIL o Plan E. Aquestes actuacions suposen una ocupació de 
més de 900 persones a Vilanova i la Geltrú. 
 
El conjunt d’actuacions que s’hauran dut a terme a Vilanova i la Geltrú al finalitzar l’any serà 
proper als 30 milions d’euros. Les actuacions previstes en el pressupost municipal d’inversions, 
les obres del Plan E, d’estímul a l’economia, l’aplicació de la Llei de Barris i actuacions d’altres 
administracions com la Diputació o la Generalitat de Catalunya estan ajudant a crear llocs de 
treball, a dinamitzar les empreses locals, a millorar i construir equipaments per a la ciutat, a 
crear nous serveis per atendre les persones, a millorar els carrers i places i a afavorir un l’espai 
públic que faciliti l’activitat comercial, lúdica, festiva i cultural. 
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3. Política tributària que acompanyi el manteniment i la creació d’activitat econòmica 
 En els tributs municipals aprovats per a l’any 2009 hi ha un augment del 0% d’aquells 
impostos vinculats a la creació d’activitat econòmica, com són les llicències d’activitats i les 
llicències d’obres. 

 
 
Suport a les persones 
 
Els efectes de la crisi són molts i diversos, però en última instància les afectacions són en la 
vida de les persones i de les famílies. Per això l’Ajuntament ha reforçat totes les polítiques 
d’atenció a les persones que es duen a terme des de l’administració local, en educació, en 
treball, en desenvolupament econòmic i social, en mobilitat, en atenció social i sanitària i en 
habitatge. 
 
1. Foment de l’ocupació. El municipi, des de l‘IMET, dissenya les polítiques locals 

adreçades a la creació d’ocupació. En aquest sentit s’ha: 
 

a. ampliat l’oferta formativa per a aturats, així com també la formació continuada 
i de reciclatge per a persones que estan en actiu.  

En l’actual situació de crisi econòmica, des de l’IMET s’ha ampliat l’oferta de 
formació ocupacional per intentar adequar l’oferta formativa del centre a les 
noves necessitats i a l’augment de la demanda que s’ha produït en els darrers 
mesos per accedir a aquesta formació. 
Formació Professional Ocupacional 
És una formació destinada a millorar les possibilitats d’inserció laboral de les 
persones en situació d’atur i les competències de les persones en actiu. Els 
cursos s’adapten a les demandes i necessitats generades d’un entorn 
socioeconòmic canviant, que afecten tant a joves, com a adults, aturats o 
treballadors en actiu.  

 
Aquesta formació representa un ventall d’oportunitats per adquirir o renovar 
coneixements i habilitats. La proposta formativa 2009-2010 amplia el nombre de 
cursos, de 29 a 53, respecte l’anterior programació 2008-2009.  
 

Cursos de formació professional ocupacional
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La principal característica d’aquesta programació és una oferta variada, 
relacionada amb 11 sectors diferents (administració, gestió i logística, comerç i 
venda, instal·lació i manteniment, construccions metàl·liques, hostaleria i 
turisme, sistemes electromecànics de vehicles, serveis a les persones, educació 
i lleure) i amb cursos de durada més curta. 

 
En aquest sentit, s’incorporen noves especialitats com ara instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica, cuina bàsica, disseny de llocs web i 
especialitzacions del sector de serveis a les persones, entre d’altres.  

 
La majoria dels cursos inclouen una estada de pràctiques formatives en 
empreses. 

 
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
Està adreçat a joves majors de 16 anys, preferentment menors de 21 anys, que 
no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.  
 
L’objectiu és que tots els/les alumnes assoleixin les competències professionals 
pròpies d'un ofici, i també que tinguin la possibilitat d'una inserció laboral 
satisfactòria i ampliïn les seves competències bàsiques per prosseguir estudis 
en els diferents ensenyaments reglats 
 
Actualment es desenvolupen 3 accions dins del PQPI:  
 
-Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC 
-Auxiliar de manteniment de carrosseria  
-Auxiliar de reparació i manteniment de l’automòbil  
 
En cadascun d’aquests cursos hi participen un total de 15 persones amb un 
perfil jove, d’entre 16 i 21 anys, tot i que poden arribar fins als 25, i sense el 
graduat de l’Educació Secundària Obligatòria. 
 
Pel proper curs 2009-2010 està previst que els Programes de Qualificació 
Professional Inicial s’ampliïn de tres a quatre.  

 
Formació Semipresencial (en projecte) 
Aquesta línia d’actuació té per objectiu augmentar el nivell competencial de 
treballadors/es en actiu; facilitant una formació adequada per a la qualificació i 
requalificació professional i oferir sistemes d’aprenentatge permanent a les 
empreses i treballadors/es en actiu. Actualment la proposta es troba en fase de 
projecte. L’experiència es portarà a terme en dos sectors estratègics; serveis a 
les persones i energies alternatives.  

 
Pastilles formatives per a empreses 
És una proposta de formació especialitzada que es posa a l’abast de les 
empreses del sector serveis i de les persones (VNG i comarca) per actualitzar 
els coneixements dels/de les seus/seves treballadors/es. S’està estudiant 
ampliar l’oferta a altres sectors professionals, com per exemple el sector de 
l’educació i el lleure. 
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b. adequar la formació que s’ofereix en els diferents centres formatius de la 
ciutat a la demanda existent en aquests moments: prioritzar sectors 
emergents (dependència, sector serveis....) 

L’oferta clàssica dels oficis o del sector de la construcció en aquest moment té 
menys possibilitats de trobar sortida. Per això cal adequar permanentment 
l’oferta i la demanda. Per aconseguir-ho, el 10 de febrer d’enguany es va 
constituir en el marc de l’IMET la Mesa d’Educació i Treball. Aquesta mesa 
està formada per: 
 
-els directors dels centres o escoles que imparteixen cicles formatius 
-el director de l’Escola d’Adults 
-els dos sindicats majoritaris 
-el president de l’ADEG 
-el director de la UPC de Vilanova 
 
 
-la directora de la Zona Educativa 
-la regidora d’Educació i Treball 
-el gerent i les caps d’educació i formació de l’IMET 
 
El marc de diàleg i treball que estableix la Mesa entre els representants del món 
labora i educatiu permet unir i fer un treball comú entre aquests dos àmbits per 
conèixer la realitat econòmica del territori i poder orientar la formació post-
obligatòria a la demanda laboral actual. 
 
En aquest sentit, aquest coneixement de l’entorn laboral permet conèixer els 
nous sectors emergents i fer una oferta d’ensenyaments post-obligatoris i 
formació continua comuna, coordinada i adequada a les necessitats de la ciutat i 
del territori a curt i llarg termini. 
 
A més a més, amb aquest treball conjunt entre ambdós àmbits també s’intenta 
trobar possibles idees que ajudin a pal·liar els efectes de la crisi econòmica. 

 
c. Creació un nou Servei de Prospecció a l’IMET amb l’objectiu de mantenir els 

resultats d’inserció dels darrers anys  
Aquest servei ha de permetre prioritzar la relació amb les empreses de la 
comarca per tal de poder situar i analitzar la seva realitat i les seves necessitats 
a l’hora de buscar professionals. És necessari reestudiar i reidentificar les 
característiques i les necessitats del teixit empresarial comarcal, un 
descobriment dels sectors en expansió i dels sectors representatius de 
l’economia, i el desenvolupament d'un mapa d'oportunitats de llocs de treball 
disponibles en el mercat de treball.  

 
Aquestes accions posen a l’IMET en disposició de conèixer quins són els 
sectors i subsectors interessats en termes de creació d’ocupació i donen pautes 
per marcar les estratègies de treball de totes les àrees de l'organisme. 
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El Servei de Prospecció està format per 3 tècniques i pretén detectar les 
necessitats del teixit empresarial. Fa un treball amb la petita i mitjana empresa 
sobre gestió de canvis, mitjançant la gestió de competències i mesures de 
flexibilitat, potenciant així les virtuts/competències d’una persona per trobar 
treball. A més a més, també té la responsabilitat de fer la difusió dels serveis de 
l’IMET a l’empresa i la captació d’ofertes. 

 
Amb la creació d’aquest nou servei es vol posar més èmfasi en la captació 
d’ofertes. Es tracta d’un nou dispositiu per assessorar en anàlisi de necessitats 
empresarials i com es tradueixen en nous llocs de treball per competències.  

 
Les tres tècniques del Servei fan assessorament personalitzat a PIMES per 
plantejar alternatives i estratègies per abordar la situació de crisi de forma 
competent trobant noves respostes, fugint de la manera tradicional-
conservadora (per exemple prescindir de personal sense una anàlisi global de 
situació). 

 
També es fan seminaris per treballar amb empreses la gestió per 
competències i les mesures de flexibilitat. 

 
Aquestes actuacions permetran la relació (networking) i apropament entre 
empreses i entitats per facilitar intercanvis i actuacions conjuntes. Es coordina 
amb l’ADEG, sindicats i agents socioeconòmics. 
 
Lligat a aquest servei, s’han posat en marxa dos nous llocs web: 
 
Nous Valors (www.imet.cat/empresa/nousvalors).  
Pretén facilitar serveis i recursos a l’empresa per tal d’assessorar i definir 
estratègies amb l’objectiu de tenir més capacitat d’adaptació davant els canvis, 
desenvolupar la gestió de les seves organitzacions de manera més equitativa 
i, a la llarga, ésser més competitiva i eficaç.  

 
La finalitat és intercanviar informació, resoldre dubtes i millorar en el 
coneixement respecte nous valors relacionats amb el marc laboral, com la 
gestió per competències com a enfocament de recursos humans de les 
empreses; nous conceptes de gestió del temps; plans d’igualtat a les 
empreses; i el treball de persones amb discapacitat intel·lectual i el de les 
persones amb problemes de salut mental. 
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Temps flexible  (www.imet.cat/tempsflexible) 
El segon lloc web està dedicat a la gestió del temps i flexibilitat. En aquest 
espai s’hi troba informació sobre el temps flexible i les ofertes laborals que 
tinguin en compte aquest concepte. Està dirigit a les empreses que prioritzin 
trobar professionals que s’ajustin a les seves necessitats laborals i que puguin 
tenir en compte jornades de treball no rígides i a persones que busquen feina i 
que valoren ofertes a temps flexible. 

 

d. apostar per contractacions conjunturals mitjançant les polítiques actives: 
tallers d’ocupació, plans d’ocupació, escoles tallers, etc. 

El Programa Tallers d'Ocupació està format per dos projectes de formació i 
treball, subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que tenen 
com a objectiu la realització de treballs i serveis de caire públic en col·laboració 
amb els municipis. Actualment donen feina a 28 persones. 
 
Els tallers van començar a funcionar l’1 de març i ho seguiran fent durant un 
any, període que es divideix en dues fases de 6 mesos. Estan formats per grups 
de 8 treballadors/es en atur, majoritàriament dones, amb un expert/a d'ofici per 
grup i un/a director/a de tot l'equip que fa les tasques de seguiment del treball 
diari i imparteix formació complementària a l'ofici. 
 
TO Fes-te un lloc! 
Està format per 8 persones i un encarregat oficial de primera que tenen com a 
objectiu rehabilitar els lavabos de l’IMET i crear-ne de nous. Fins al moment, ja 
s’ha condicionat un nou espai de l’edifici per a ubicar-ne de nous. 
 
TO Garraf Actiu 
Es divideix en dos grups de treball formats cadascun d’ells per vuit persones i 
un encarregat. El primer d’aquests grups s’encarrega de dur a terme treballs 
forestals al municipi de Canyelles com la neteja del sotabosc, de branques 
baixes i petits abocaments o la recuperació de camins, entre d’altres, per tal de 
prevenir possibles incendis.  

El segon grup realitza diverses tasques de manteniment i millora de diversos 
CEIPs públics de Vilanova i la Geltrú. Fins al moment, els treballadors d’aquest 
grup ja han actuat al CEIP Pompeu Fabra amb la construcció d’una rampa per 
millorar l’accés i l’arranjament d’esquerdes i lavabos, entre d’altres. Aquestes 
actuacions de manteniment i millora dels espais també es duran a terme als 
CEIPs Ginesta, Llebetx, Canigó, Margalló, Arjau, Cossetània, Sant Jordi i 
Aragai. 
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e. continuar apostant per l’Àrea d’Orientació de l’IMET per tal d’assessorar i 
orientar a les persones que busquen feina o que volen formar-se 

L’àrea d’orientació és l’àmbit de l’IMET en el qual s’han dut a terme més 
iniciatives per combatre els efectes de la crisi econòmica al territori. Aquest 
departament és l’encarregat d’orientar els usuaris, ja siguin persones o 
empreses, per tal de satisfer les seves necessitats. 

 
InfoIMET: 
Amb aquest servei s’ha creat una finestra única que dóna informació integral i 
personalitzada de qualsevol tema relacionat amb Educació i Treball. Permet 
atendre un major nombre de demandes amb un nivell d’atenció de major 
qualitat, especialment en el moment actual en el qual el nombre de persones 
aturades ha augmentat. 
 
 

 
En aquest sentit, durant els mesos de gener, febre i març, l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball ha atès un total de 5.421 consultes, la majoria de les quals 
es concentren en la sol·licitud de cursos de formació per a persones aturades, 
amb 2.382 persones ateses, i demandes de recerca de feina.   
 

Temes més demandats a l'InfoIMET
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Servei d’orientació 
Servei d’atenció individualitzada a la ciutadania que pretén definir l’objectiu 
laboral en funció del perfil, interessos i necessitats de la persona. Ajuda a 
definir i planificar l’estratègia personal per aconseguir els objectius 
professionals i/o laborals, tenint en compte el funcionament del mercat de 
treball de la comarca. 
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En aquest sentit, pretén millorar les tècniques de recerca i les competències 
personals per a l’ocupació. També es treballa amb criteris i plantejament 
d’alternatives respecte les decisions de futur laboral i professional.  

 
Es fa a través d’acompanyament personalitzat i, aquests darrers mesos, ha 
calgut un augment del nombre d’accions individuals i grupals per poder 
atendre més persones.  

 
També s’ha creat un nou dispositiu per reorientar treballadors/es que han vist 
finalitzada la seva trajectòria laboral després de molts anys de treball continuat 
i necessiten fer un balanç de les seves competències per plantejar-se noves 
opcions. 

 
A més a més, també s’orienta per tal de poder valorar les possibilitats de 
treball per compte aliè o per autoocupació. De la mateixa manera, es pot 
valorar completar el perfil professional mitjançant formació. 

 
En aquest sentit, s’ha posat en marxa el web Aparadors 
(www.imet.cat/aparadors) per facilitar la intermediació entre persones i 
empreses mitjançant les seves competències. 

 
Aquest lloc web conté currículums de ciutadans i serveix d’aparador per tal 
que les empreses puguin buscar els treballadors que creguin que s’adaptin 
millor a la determinada funció laboral segons les seves competències. 
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f. potenciar el treball conjunt que fa la Mancomunitat Penedès-Garraf, la 
Regidoria de Desenvolupament Econòmic i l’IMET, de Suport a l’Emprenedor 
per tal d’assessorar i ajudar a totes aquelles persones que volen crear una 
empresa pròpia. 
 

Des del Club Emprendre s’han iniciat accions per donar a conèixer la 
possibilitat de crear el propi lloc de treball. A la gent que acudeix al Club, se li 
explica aquesta possibilitat i se li ofereixen dades realistes. Això es fa cada dues 
setmanes i es treballa conjuntament amb el SIE (Servei d’Iniciatives 
Econòmiques de la Mancomunitat). 

 
Una altra iniciativa que s’ha iniciat recentment són les accions que es duen a 
terme amb l’ADEG i el SIE, que fan referència al recolzament d’empreses de 
recent creació.  
 
Des del SIE i Club Emprendre, es detecten les empreses que necessiten 
assessorament en determinats temes i se’ls dóna recolzament per acabar de 
tirar endavant la seva empresa i no veure’s obligades a tancar per la crisi actual. 
En aquest sentit, l’ADEG compta amb un equip d’empresaris/àries sèniors 
(mentors) que realitzen accions d’assessorament en aquests camps en què, es 
pot dir, que són especialistes per la seva trajectòria professional.  

 
Aquestes accions poden ser d’assessorament en petits grups de 5 persones o 
en parelles. Fins ara, els temes que més preocupen als nous empresaris són: 
com vendre, com donar-se a conèixer, com administrar-se i la fiscalitat. 
 

g. millorar i ampliar la Borsa de Treball i el Club de la Feina que s’ofereix des de 
l’IMET, amb noves instal·lacions i un millor servei adequat a la demanda del 
moment, i seguir treballant conjuntament amb els serveis socials bàsics en 
aquelles situacions més precàries. 

El Club de la Feina és un espai obert tot l'any, de dilluns a divendres, dotat dels 
recursos materials i tècnics necessaris perquè aquelles persones que tenen 
dificultats a l'hora de trobar feina puguin iniciar un procés de recerca activa 
d'ocupació de forma autònoma. A més a més, la reforma i ampliació de les 
instal·lacions permet oferir un major servei. 

 
El fet de ser un espai flexible i obert facilita la implicació dels seus usuaris en el 
procés de recerca de feina. El Club de la Feina ha esdevingut punt de 
referència, en aquest àmbit, de la comarca del Garraf i és un recurs integrat en 
un model global d'intervenció: formació, orientació i inserció. 
 
Pel que fa als recursos humans, destaquen la presència de les dinamitzadores, 
persones que donen suport directe als usuaris, els ajuden en l'elaboració de 
documents (currículums, cartes de presentació, etc.) i els faciliten la informació 
adient a cada persona i situació, estimulant sempre l'autonomia i 
l'autoconfiança. 
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En aquest sentit, durant els tres primers mesos de 2009 el nombre de visites al 
Club de la Feina ha experimentat un augment força important. Durant el mes de 
gener, el servei de l’IMET va rebre un total de 1.324 visites, mentre que al mes 
de març aquesta xifra va augmentar fins a les 2.471. 
 
A més a més, durant aquest període s’han donat d’alta al Club de la Feina 683 
persones que, sumades a les 338 persones registrades a finals de l’any passat, 
fan un total de 1.021 usuaris. 
 
Pel que fa a la Borsa de Treball ha rebut durant els mesos de gener, febrer i 
març un total de 53 ofertes de treball. Aquestes ofertes han estat inserides per 
25 empreses diferents, de les quals 17 són de Vilanova i la Geltrú, 5 de la resta 
de la comarca i 3 de fora del Garraf.  

 
D’aquestes ofertes de treball, a finals del mes de març ja se n’havien cobert 36, 
de les quals han estat cobertes per mitjà de la pròpia Borsa de Treball. De la 
resta d’ofertes, 7 es van cobrir fora d’aquest servei, mentre que dues més es 
van tancar vacants. La resta, un total de 15 ofertes, es troben en el procés de 
selecció. 
 
En aquest sentit, les ofertes més demandades estaven relacionades amb el 
màrqueting i vendes, manteniments i reparacions i hostaleria. A més a més, 
com ja s’ha dit anteriorment, el programa Tallers d’Ocupació, que desenvolupa 
l’IMET, també han suposat la contractació de 28 persones, durant el període 
d’un any, per realitzar tasques relacionades amb la construcció i la prevenció 
d’incendis. 
 
 

2. Atenció a les necessitats socials. Totes les persones, en un moment o altre del seu cicle 
vital, necessiten d’algun suport per millorar la seva situació: el naixement d’una criatura, 
qualsevol fet que provoca una pèrdua de la mobilitat i genera una situació de dependència, 
una època de dificultat econòmica, dificultats en l’educació dels fills i el seu pas a 
l’adolescència, una separació o divorci, etc. 

 
a. La resposta dels Serveis Socials 

Des dels Serveis Socials municipals s’articulen un seguit de mesures i respostes 
a la diversitat de problemàtiques i dificultats en l’àmbit social que pateixen les 
persones que viuen a la ciutat. Aquestes situacions, que poden ser conjunturals 
o bé formar part de la dinàmica personal o familiar, són habitualment ateses pels 
Serveis Socials Bàsics, a través dels seus equips formats per professionals de 
diverses disciplines i que acompanyen i donen suport a les persones que es 
troben en moments difícils, articulant els recursos, prestacions i serveis que 
estan al seu abast. 
 
Les funcions dels Serveis Socials Bàsics són: 
- detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió 
- rebre, analitzar i fer propostes d’actuació en relació a les demandes i 
necessitats socials dels ciutadans del seu territori 
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- informar, orientar i assessorar els ciutadans en relació als recursos i 
prestacions socials existents per tal d’abordar les seves necessitats. 
- aplicar tractaments de suport i acompanyament a persones, famílies o grups 
amb dificultats 
- tramitació i seguiment de programes que requereixen la seva intervenció 
(serveis d’atenció domiciliària, programa de la Renda Mínima d’Inserció, suport a 
les famílies, etc.) 
- desenvolupar programes de treball social grupal i comunitari per tal d’abordar 
problemàtiques que afecten a un conjunt d’individus o a tota una comunitat 
- tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats en 
aquells casos que ho requereixen (centres residencials de gent gran, equips 
d’atenció a la infància i adolescència en risc –EAIA-, cases d’acollida de dones 
maltractades, etc.). 
 
En definitiva, els Serveis Socials Bàsics atenen en un primer nivell totes les 
demandes i necessitats socials dels ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla 
d’actuació, i aplicant els programes i recursos a l’abast. Quan l problemàtica o 
necessitat supera les seves possibilitats d’interveció, deriven el cas als serveis 
especialitzats. 
 
És important destacar el seu caràcter polivalent, i per tant atenen a tots els 
grups de població (gent gran, disminuïts, infància, etc.) i tot tipus de 
problemàtiques (econòmiques, en relació a l’habitatge, de tipus laborals, en 
relació a la salut, disminucions i toxicomanies, malalties mentals, dificultats en 
l’aprenentatge, inadaptació social, maltractaments i violència familiar, etc.). 
 
En aquest sentit, disposen d’un seguit de serveis per donar resposta a les 
diferents situacions: 
 
Atenció a les persones 
• Primera acollida. Informació sobre recursos dels sistemes públics de protecció 
social i altres prestacions i serveis existents; orinetació i assessorament sobre 
opcions a seguir i recursos a utilitzar segons la situació familiar i social de 
l’usuari. 
• Tractament social a persones i a famílies. Atenció a persones/ famílies amb 
dificultats socials per millorar la seva situació i afavorir la seva integració a la 
societat; tramitacions de sol·licituds de serveis i prestacions pròpies de 
l'Ajuntament i d'altres institucions. 
• Ajuts econòmics d’urgència social, destinats a pal·liar les mancances 
econòmiques  
• Servei de Mesures Alternatives. Sistema alternatiu de commutació, d’execució i 
finalització dels procediments sancionadors per les infraccions comeses en 
contra de les Ordenances municipals vigents, i que tinguin impacte en la 
convivència i el civisme, per mesures educatioves i/o en benefici de la comunitat. 
Aquest sistema de commutació donarà la possibilitat de substituir la sanció i els 
danys ocasionats al patrimoni municipal per un tipus d’activitat, basada en una 
cooperació no retribuïda en determinats serveis d’utilitat pública amb interès 
social. 
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Petita infància 
• Hola Nadó. El servei consisteix en una visita al domicili on es facilita una guia 
d'informació i orientació als pares i les mares sobre els serveis existents a la 
ciutat dirigits a la infància i a la família, i se'ls assessora, si així ho desitgen, 
sobre la cura dels nadons 
• Nadó. Programa de sessions de treball setmanals (d'octubre a juny) en grup, 
dirigides per professionals (pediatres, psicòlegs, metges, treballadors socials...) 
amb la finalitat de transmetre coneixements i habilitats als pares i mares per tenir 
cura del nadó durant el primer any de vida  
• Racó dels menuts. Programa d'espais familiars en els quals mares/pares trobin 
un lloc per jugar amb els seus fills i filles de 0 a 3 anys i compartir l'experiència 
de ser pares i mares. Estaran acompanyats d'uns professionals que recolliran tot 
orientant-los els dubtes que sorgeixen en la vida quotidiana, i oferint-los suport 
• El Cau dels petits. Espai de relació per als menors de 3 anys i els seus 
acompanyants, on els nens es relacionen i juguen i els adults poden intercanviar 
idees, experiències¿ amb la presència de professionals disposats a acollir-los. 
Funciona de dilluns a divendres de 16.30 h a 19.30h  
• Racó de les tertúlies. Xerrades informatives per a pares i mares d’infants entre 
0 i 3 anys. 
 
Infància i Adolescència 
Integració als centres educatius, que pretén, juntament amb les escoles i 
instituts, la major integració escolar i social de l’alumnat.  És un servei que 
col.labora amb les escoles i instituts de la ciutat per aconseguir que tots els 
infants estiguin escolaritzats, col·labora amb els infants i joves que presenten 
problemes de conducta per adaptar-se a l'escola i detecta menors en situació de 
risc social. Ofereix un treball individualitzat amb els menors i les seves famílies, 
derivació a altres serveis si es considera oportú, coordinació escola-Serveis 
Socials per al seguiment i avaluació del procés de cada nen/a 
• Crea i aprèn. Programa de reforç escolar amb treball de continguts i hàbits 
d’estudi. Adreçat a infants i joves escolaritzats als centres públics i concertats de 
la ciutat derivats pel personal docen 
• Centres oberts. Espai d’acció (espai de lleure per a infants entre 10 i 13 anys) i 
Espai jove (espai de lleure per a adolescents entre 12 i 15 anys). Activitats de 
lleure, en horari extraescolar, dirigides per monitors i supervisades per un 
educador social amb la finalitat d'ajudar el desenvolupament personal i la 
integració social dels joves. 
 
Atenció a les persones en situació de dependència  
• Servei d’atenció a domicili (SAD). Conjunt d'activitats adreçades a les persones 
i les famílies que tinguin dificultats per valdre's per si mateixes a causa de 
problemes de salut, incapacitat o qualsevol altra circumstància. Ofereix suport i 
assistència en la higiene i cura de les persones, higiene i ordre de la llar, 
orientació en l'administració de l'economia de la llar, acompanyaments a visites 
mèdiques, gestions..., orientació i suport a les persones cuidadores 
• Menjador Can Pahissa. Ajuts per a persones grans que visquin soles amb 
problemes de salut per fer-se  la compra i el dinar i amb recursos econòmics 
insuficients  per a la utilització del menjador de Can Pahissa. Possibilitat de 
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transport per persones discapacitades que no es poden desplaçar per mitjans 
propis. 
• Menjars a domicili. Servei de repartiment a domicili dels 7 àpats setmanals del 
migdia per facilitar i garantir una correcta alimentació en quantitat suficient i 
qualitat. Distribució de l'àpat del migdia a totes aquelles persones que tinguin 
dificultats per realitzar la compra i cuinar els aliments, amb la garantia que es 
compleixen unes normes dietètiques i de nutrició adequades. Els àpats estan 
cuinats en el sistema de cadena freda, que comporta la necessitat del seu 
emmagatzematge en frigorífic i en el moment del consum són escalfats amb forn 
microones. Si fos necessari, es cedirà un forn microones en règim de préstec. El 
repartiment és setmanal. 
• Neteja de la llar (per a persones grans i/o amb discapacitats). Realització de 
les tasques d'higiene domèstica i el manteniment en l'ordre en l'habitatge per 
part d'un/a auxiliar de la llar. El servei que s'ofereix són dues hores a la setmana  
• Préstec material ortopèdic i ajuts tècnics. Préstec temporal de material 
ortopèdic per prescripció mèdica. Adreçat a persones amb problemes de 
mobilitat i manca de recursos econòmics. El material que es presta són cadires 
de rodes, caminadors, grua, taules de bany... 
• Teleassistència domiciliària. Servei que funciona a través de la línia telefònica i 
que permet a l'usuari, davant una situació d'emergència i tan sols prement un 
botó, establir contacte verbal directe i immediat amb una central receptora, que li 
oferirà la resposta més adient a les seves necessitats. Té l'objectiu de donar 
seguretat, tranquil·litat i acompanyament a les persones que visquin soles. 
Funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.  A la nostra ciutat compten 
amb aquest servei més de 1.400 persones 

 
b. Increment del pressupost destinat a ajudes per a llibres i material escolar 

L’Ajuntament, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, IMET, destina 
un import total de 15.000€ per aquest concepte. Aquesta quantitat representa un 
increment, respecte del curs 2007-2008, de 20,83%. 

 
c. Increment en la bossa d’ajuts per a activitats 

Bossa d’ajuts als consells escolars: Ajuts a aquells alumnes amb necessitats 
socioeconòmiques per a sortides i activitats de l’escola (colònies, excursions...). 
Es destinaran 9.000€ per a aquest concepte, la qual cosa representa un 
increment del 5,88% respecte del curs 2007-2008. 

 
d. Increment del pressupost destinat a transport escolar no obligatori 

Ajut per al transport escolar col·lectiu no obligatori: per aquest curs 2008-2009 
es destinen 28.500€, que representa un augment respecte del curs 2007-2008 
de 29,66%.  

 
e. Increment del pressupost destinat al Programa d’ajuts econòmics d’urgència 

dels Serveis Socials Bàsics, sobretot aquells destinats al pagament de deutes 
de lloguer per mantenir l’habitatge, i els destinats al pagament inicial per 
entrar en pisos en règim de lloguer 

L’Ajuntament, a través dels Serveis Socials Bàsics, disposa d’un Programa 
d’ajuts econòmics per atendre les necessitats d’urgència de les persones i 
famílies en situació de precarietat econòmica. Aquests ajuts van destinats a 
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cobrir necessitats en els següents àmbits: col·laborar en la despesa inicial per a 
l’accés als habitatge de lloguer, pagament de quotes de lloguer o d’amortització 
d’hipoteques, allotjament temporal en casos d’urgència, rebuts de 
subministraments de l’habitatge (aigua, electricitat, gas), activitats de lleure 
infantil, promoció de la salut, formació, condicionament de l’habitatge i suport al 
tractament en comunitat terapèutica en situacions de drogodependència. 
Aquests ajuts econòmics es fan efectius en un marc d’un pla de treball acordat 
entre el professional de referència i la persona o família beneficiària, de manera 
que esdevé una de les accions previstes en la millora de la seva situació, però 
no l’única. El Programa d’ajuts econòmics és àgil en la seva resolució, ja que, en 
el seu tràmit ordinari, des del moment que s’acorda la tramitació d’un ajut 
econòmic fins a la rebuda d’aquest haurà transcorregut poc més d’una setmana.   
 
 
En els darrers anys es ve destinant una mitjana d’un 80% del pressupost previst 
per ajuts econòmics a les problemàtiques d’habitatge i, més concretament, un 
50% del pressupost es destina a donar suport a les famílies per a què conservin 
el seu habitatge, tot prevenint els desnonaments.  El manteniment de l’habitatge 
és un dels factors claus per evitar acostar-se al llindar de l’exclusió social. 
 
La tendència iniciada durant l’any 2008 i que s’està mantenint al llarg d’aquest 
any és la major demanda per a ajuts d’entrada en pisos de lloguer més que en el 
pagament de deutes de lloguer. L’any 2008 es van concedir un total de 417 ajuts 
econòmics puntuals, per un valor de 143.576 €; a mitjans del mes d’abril 
d’enguany ja s’han atorgat 221 ajuts, el que a final d’any pot arribar a suposar un 
increment de més del 60% d’ajuts concedits respecte l’any anterior. 

Ajuts concedits 2008-2009

417

221

2008

2009

 
Per a l’any 2009 l’Ajuntament té previst un pressupost de 197.000 €, que suposa 
un increment d’un 34% respecte l’anterior exercici pressupostari. A aquest esforç 
pressupostari municipal cal afegir-li que el municipi s’acollirà al programa de 
Mesures d’acompanyament als ens locals davant els efectes de la crisi 
econòmica, previstes per la Diputació de Barcelona, i a partir de les quals 
obtindrem un major finançament per destinar-lo a prestacions d’urgència social. 
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La col·laboració de la Diputació de Barcelona es preveu en una quantitat de 
88.168,43€. Per tant, globalment les administracions destinaran a la ciutadania 
en situació de dificultat econòmica de Vilanova i la Geltrú la quantitat de 
285.000€ en ajuts econòmics, el que suposa un increment total de gairebé el 
95% respecte l’any anterior. 
 

f. Reforç de la línia de subvenció a Càritas Interparroquial en el seu servei de 
Banc d’Aliments 

Aquest servei té com a finalitat donar suport a les famílies en l’alimentació més 
bàsica quan les necessitats econòmiques són greus.  Consisteix en proporcionar 
una cistella d’aliments bàsics un cop cada quinze dies i per un periode de 3 
mesos a les persones que han estat enviades des dels serveis socials bàsics.  
Enguany s’incrementa inicialment en un 17’6% l’aportació municipal a Càritas 
per a aquest concepte, tot restant molt atents a l’evolució de les necessitats. 
 

g. Increment de l’ajut al Programa d’Arts Escèniques del PAE 
L’Ajuntament redueix un 9,10% el preu de l’entrada per a l’alumnat de VNG. 
L’import d’aquest ajut és de 6.000€  
 

h. Suport a entitats, associacions o col·lectius d’àmbit educatiu 
L’import destinat per a aquest concepte l’any 2008 va ser de 23.225€. Cada any 
es destinen entre 23.000 i 24.000 € per a entitats, associacions o col·lectius 
relacionats amb educació. La quantitat exacta depèn del nombre de sol·licituds 
rebudes. 
 

i. Buscar nous criteris d’adjudicació d’ajudes a les famílies per tal que s’hi 
pugui acollir més gent amb necessitats diverses 

Davant les noves necessitats de la ciutadania que generen també noves 
demandes als serveis municipals, cal posar en marxa respostes diferents de les 
que estaven establertes. 
 
Cal dotar de la suficient flexibilitat en la resposta per part dels Serveis Socials, 
assistencials i educatius amb l’objectiu de donar cabuda, sobretot, a aquelles 
situacions generades per la pèrdua de la feina.  
 
Per tant, es tindrà sempre en compte la situació actual per a la concessió d’ajuts 
i es contemplarà la globalitat de la situació, tot acompanyant les persones i 
famílies en els canvis que forçosament suposa una minva important dels seus 
ingressos. 
 

j. Accions destinades a cobrir les necessitats de les persones, en el marc del 
disseny del Pla Local de Serveis Socials 

En el marc del disseny del Pla Local de Serveis Socials es comptarà amb la 
participació dels diferents tècnics municipals, d’altres institucions de l’àmbit local 
i d’entitats de la ciutat per tal de definir el diagnòstic i incentivar accions 
destinades a cobrir les necessitats de les persones. 
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k. Optimitzar la dedicació dels professionals dels serveis bàsics, a partir de la 
descàrrega de tasques que no els són pròpies o que es poden delegar en 
altres treballadors  

Es dedicarà la figura d’un professional per aquelles accions més prioritàries, 
lligades al suport econòmic a les famílies, i a la promoció de la seva inserció 
laboral i social. Paral·lelament, s’incrementarà la capacitat d’atenció ciutadana 
reduint el temps d’espera a un màxim de quinze dies, tot i que es treballarà per 
escurçar aquest temps a una setmana.  
- Increment de la jornada del treballador/a social al servei de Primera Acollida 
(increment de 16,6 hores) 
- Increment de la capacitat del nombre de visites concertades (increment d’11 
visites setmanals) 
- Creació de la figura de l’informador/a, com a filtre previ a l’acollida i amb 
l’objectiu d’evitar les cites no pertinents, redirigir-les i, a la vegada, resolent 
determinades demandes. També es proporcionarà atenció personalitzada en el 
moment de demanar la cita. 
 
Una altra de les línies a seguir serà la promoció de la formació de professionals 
en l’àmbit d’atenció a les persones, a través de la col·laboració amb l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET), del Consorci de Serveis a les Persones, i 
en el marc del Projecte Integral del Nucli Antic.  
Amb aquesta acció, una trentena de persones rebran formació com a 
treballadors familiars o auxiliars de geriatria, el 50% de les quals seran 
contractades temporalment pel Consorci de Servei a les Persones per tal 
desenvolupar serveis d’atenció a les persones amb situació de dependència i als 
seus familiars, a la zona del Nucli Antic.  
 

 
3. Potenciar les accions per al foment de l’habitatge social. Cal tenir en compte que la 

despesa principal de les persones i les famílies és l’habitatge, tant si estem parlant del 
règim de lloguer com de propietat. 

 
Sovint les famílies tenen un endeutament de risc, amb estrets marges de flexibilitat, i es 
perd fàcilment l’equilibri davant la pèrdua d’una de les fonts d’ingressos. Aquesta situació 
pot portar, a la llarga, a la pèrdua de l’habitatge, que pot esdevenir el pas més important 
cap a l’exclusió social després de la pèrdua de l’ocupació. 

 
El parc d’habitatge públic existent a Vilanova i la Geltrú és de 333 habitatges, dels quals 54 
són de titularitat municipal i 279 propietat de l’empresa pública ADIGSA.  

 
Els principals objectius del govern municipal en la promoció de nous habitatges de 
protecció oficial són poder destinar tot el sòl residencial propietat de l’Ajuntament a 
habitatge protegit, promoure el màxim de promocions possibles, fer-ho a través de 
l’empresa municipal PIVSAM i constituir el Patrimoni Municipal del sòl i d’habitatge, segons 
marca la Llei d’Urbanisme. Aquestes noves promocions estan programades al sector del 
Llimonet 2 i 3 i al sector de Solicrup 2, actualment en fase d’urbanització. 
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a. Implantació d’una Borsa d’Habitatge de Lloguer Local. 
Vilanova i la Geltrú actualment està treballant en la creació d’una Borsa 
d’Habitatge de Lloguer Local, emmarcada dins la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya. 

 
Aquest projecte està integrat pel Pla per a la convivència, l’Oficina Local de 
l’Habitatge i la Regidoria de Serveis Socials. La Xarxa, però, és gestionada i 
coordinada per ADIGSA, empresa adscrita al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i a la Secretaria General del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
Així doncs, la borsa d’habitatge social treballa en dues línies: 

 
1. la primera, centrada en la captació d’habitatges desocupats i buits. En aquest 
punt, un dels seus objectius és estimular els propietaris d’aquest tipus 
d’habitatge perquè els posin en lloguer. Com a contraprestacions, s’ofereixen 
garanties als propietaris com són assegurances gratuïtes durant els dos primers 
anys, cobertura de l’avalloguer, ajuts a fons perdut, així com la possibilitat de 
rebre un crèdit si fos necessària l’adequació de l’habitatge.  

 
2. la segona línia de treball és, en l’altre vessant, l’ajuda que reben els 
potencials llogaters que tenen dificultats per trobar habitatges en condicions 
econòmiques bones. En aquest sentit, el servei de mediació actua donant 
assessorament i informació als interessats, cercant-los un habitatge adient a les 
seves necessitats i possibilitats de pagament, i ajudant-los a tramitar els ajuts al 
pagament de lloguer que es poden sol·licitar des de la pròpia Borsa de Lloguer 
Social, i amb la garantia que suposa poder disposar d’un servei de mediació i 
acompanyament que vetlli pels seus interessos durant tota la vigència del 
contracte de lloguer. 

 
El propietari que es vulgui beneficiar d’aquest servei té dues modalitats per fer-
ho: o bé oferir el seu habitatge a la Borsa de Lloguer Social per a la simple 
mediació del servei entre ell i els potencials llogaters, o bé cedir contractualment 
el seu habitatge a Adigsa durant 6 anys perquè sigui la pròpia empresa qui 
s’encarregui d’arrendar l’habitatge.  

 
b. Treballar juntament amb l’Associació Habitatge Social Sant Joan 

Associació de nova creació que promou habitatges d’inserció, cedint-los 
habitatges de propietat municipal per a la seva gestió (Oficina Local d’Habitatge) 
juntament amb un treball conjunt de promoció de les persones i famílies que hi 
accedeixin a través dels plans de treball dels serveis socials bàsics. Signar un 
conveni de col·laboració amb aquesta entitat, amb l’objectiu de la col·laboració 
econòmica i tècnica. 
 

c. Optimitzar els habitatges disponibles, convertint-los en habitatges de pas, 
compartits per diverses persones i/o famílies. 

Entre les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament de VNG també hi ha aquelles 
que van dirigides a satisfer els requeriments temporals de col·lectius i de 
persones amb necessitats d’assistència o emancipació, justificades en polítiques 
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socials prèviament definides (gent jove, gent gran o col·lectius amb necessitats 
especials). Aquests habitatges aprofitaran els pisos superiors d’equipaments 
públics per a aquesta funció.  És per això que l’Ajuntament de VNG ha fet una 
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana, PGOU, que permetrà construir 
habitatges dotacionals públics. De moment hi ha quatre ubicacions a la ciutat 
on es poden fer aquests pisos: al carrer de Santa Anna, al carrer de Josep 
Coroleu, a l’avinguda de Cubelles i a Ribes Roges. 

 
 

4. Bonificacions i contractacions. Des de les polítiques tributària i de recursos humans, 
l’Ajuntament incorpora accions per tal de contribuir als objectius globals. La política 
tributària de l’Ajuntament incorpora en el pressupost municipal de 2009 noves bonificacions 
en el pagament d’impostos per tal d’ajudar a alleugerir situacions de precarietat i ajudar a 
dinamitzar l’activitat econòmica. En l’apartat de recursos humans el municipi ha reforçat 
dues eines importants: l’oferta pública de llocs de treball i els contractes de col·laboració 
social. 
 
Actualment a Vilanova i la Geltrú existeixen bonificacions aplicables al pagament de la 
recollida d’escombraries, ja sigui per situació econòmica o bé per utilització del Punt Net. A 
banda, s’han incorporat noves possibilitats: 

- Bonificació del 95% en la transmissió de propietats entre cònjuges. 
- Bonificar un 25% de l’IAE en les noves altes els dos primers anys. 
- Bonificar un 50% els drets d’examen si s’està a l’atur. 
 
L’oferta pública de treball per al 2009 és de 26 places, repartides en diferents serveis 
municipals, amb especial èmfasi en els serveis de protecció ciutadana amb la 
contractació de nous policies locals interins. 
 
La col·laboració social del 2009 representa un important augment respecte anys 
anteriors, ja que l’Ajuntament contractarà 30 operaris durant 6 mesos i 4 auxiliars 
administratius també durant 6 mesos. Es tracta de persones que estan a l’atur, cobren 
prestació i l’Ajuntament els hi complementa el sou. L’any 2008 es va dedicar a 
contractes en col·laboració social 90.000 euros. Aquest any hi ha un increment superior 
al 50%, amb 135.000 euros i, a més a  més, cal afegir-hi 100.000 euros fruit de l’acord 
amb el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament que va suggerir que l’estalvi de diners 
originat per l’actualització dels sous dels treballadors i treballadores segons l’IPC (per 
sota de les previsions) es destinés a aquestes contractacions. 

 
5. Millorar els avantatges per a col·lectius. En l’àmbit de la mobilitat, ja sigui en el transport 

urbà o en l’aparcament, algunes mesures milloren les condicions per utilitzar els serveis per 
a col·lectius concrets com és el cas de la gent gran i els joves i també per a totes les 
persones empadronades a la ciutat 

 
a. Creació de dos títols nous del bus urbà que afavoreixen els joves, la gent gran i 

les persones amb minusvalidesa. Es tracta de les targetes T-Jove, que conté 10 
desplaçaments integrats per a usuaris fins a 25 anys, i T-Activa, de 10 
desplaçaments per a persones a partir de 65 anys i/o amb 65% de minusvalidesa. 
Totes dues funcionen des de l’1 de gener. La creació d’aquests dos títols respon a 
la voluntat de fer més accessible el bus urbà abaratint-ne les tarifes. En el cas 
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de la T-Jove, que costa 4,40 euros, es redueix un 35% el preu de l’abonament de 
10 desplaçaments. Aquesta mesura pretén animar la gent jove a fer servir el bus 
urbà i a la vegada disminuir els costos a les persones que viatgen amb 
infants. Per altra banda, la T-Activa, que es ven a 3,40 euros, suposa un 
descompte del 50%.  

 
b. 30 minuts d’estacionament gratuït cada dia als pàrquings municipals de la 

Peixateria, Casernes i Charlie Rivel. Aquesta mesura persegueix promoure l’ús dels 
pàrquings, ja que abarateix a la ciutadania el cost d’acudir al centre de la ciutat. Per 
això, s’espera que afavoreixi, així mateix, el col·lectiu del comerç i que contribueixi a 
la dinamització de l’activitat econòmica. Per poder gaudir d’aquesta gratuïtat cal 
adquirir una targeta que té un cost de 5€ i dura tot l’any 2009.  
 
 

6. Promoció del voluntariat per atenció i prevenció a persones en risc d’exclusió social.  
A banda de posar a l’abast de la població uns majors recursos econòmics, també fem 
una crida a la ciutadania que pot col·laborar a pal·liar els efectes de la crisi econòmica 
en les persones que té més a la vora. La solidaritat pot venir expressada a partir de la 
col·laboració en temps i dedicació, a través de les entitats vilanovines que estan 
treballant per millorar la situació de les famílies, ja sigui a través de repartir aliments, 
ajudar a l’accés i manteniment de l’habitatge, o bé participant de les activitats del Banc 
del temps, com una forma de transacció entre necessitats i respostes sense la 
presència de diners. 

 
 
 

Afavorir l’activitat econòmica 
 
1. Visites a diferents empreses de la ciutat per conèixer quines són les seves 

necessitats i la seva situació actual i futura 
L’equip de govern ha iniciat una sèrie de trobades amb els responsables de diferents 
empreses de la ciutat per tal de conèixer el seu estat actual i quines són les seves 
necessitats. Així mateix, se’ls ha ofert el suport dels serveis municipals per afrontar la 
situació en la mesura que es pugui.   

 
 
2.  Potenciació de l’emprenedoria local. Suport a la consolidació d’empreses. Suport al 

desenvolupament de la gestió del coneixement i la innovació. Dinamització del teixit 
empresarial local.  

Donada l’actual situació de crisi econòmica, la Regidoria de Desenvolupament Local, 
Societat de la Informació i Promoció de la Ciutat ha reajustat i orientat estratègicament 
els seus programes i la seva activitat anual per tal de donar especial suport a les 
empreses. 

 
Totes les activitats desenvolupades cerquen la complicitat i col·laboració d’agents 
rellevants del nostre territori que permeti sumar esforços i potenciar la visió estratègica 
necessària per aportar valor a les empreses locals. En aquest sentit, es compta amb la 
participació d’institucions i entitats com ADEG (Associació d’empresaris del Garraf ), Cambra  
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de Comerç de Barcelona. Delegació al Garraf, Gremi de Constructors del Garraf, Gremi 
d’instal·ladors del Garraf, Gremi d’hoteleria i restauració de Vilanova i la Geltrú, associacions 
de comerciants, Escola Politècnica Superior d’Enginyeria (EPSEVG), de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), Sindicats UGT i CCOO. 
 
També se cerquen col·laboracions d’altres institucions i administracions per desenvolupar les 
activitats, tals com Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del 
Garraf i Fundación Laboral de la Construcción  Catalunya. Així mateix, es compta amb el 
suport de centres de formació en administració d’empreses, com l’Escola d’Administració 
d’Empreses (EAE), IQS Fundemi Business Institute i EADA (Escola d’alta direcció i 
administració d’empreses). 
 
L’aposta per la innovació és una de les claus en les polítiques de suport a les empreses, 
ja que es veu com una clara opció per aportar-los valor afegit, per incrementar la competitivitat 
i oferir opcions de creixement en aquest temps de crisi. Per això s’impulsen també programes 
per afavorir la incorporació i l’ús eficient de les noves tecnologies en l’empresariat.  
 
Programes que es desenvolupen:  

 
a. Suport, informació i assessorament a l’emprenedoria local 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix de forma gratuïta una atenció especial a les 
persones que volen crear una empresa, proporcionant assessorament i formació. Aquest 
servei es realitza a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 
 

b. Facilitació i mediació en l’obtenció de crèdits empresarials 
Per tal d’ajudar a l’obtenció de línies de crèdit, existeixen convenis amb dues entitats 
financeres: 
 

- La Caixa: Microcrèdits socials (sense avals), destinats a persones que volen crear 
una empresa i estan en una situació especial que impossibilita l’obtenció d’un crèdit 
convencional  
 
- Business Angels Catalunya (BANC): Xarxa d’inversors privada que proporciona 
crèdit tan a emprenedors com a empreses que volen créixer, proporcionant també 
assessorament i un seguiment acurat de l’activitat empresarial (mentors sèniors). 

 
c. Trobada entre el món de l’empresa i el mercat de treball. Programa Face to face  
L’acció vol potenciar la inserció de professionals formats en la nostra ciutat (captura de 
talent local) i aconseguir personal ben qualificat. Estudiants de la universitat i de cicles 
formatius es posen en contacte directe amb empreses de la ciutat que cerquen 
professionals per treballar. L’intercanvi d’informació i la coneixença mútua multiplica les 
possibilitats d’obtenir feina. Aquesta activitat es realitza juntament amb Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria i compta amb la col·laboració d’empresaris locals i associacions 
empresarials com: ADEG, Gremi de constructors del Garraf i Gremi d’instal·ladors del 
Garraf, entre altres. 
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d. Potenciació de l’emprenedoria i la innovació. Participació en el desenvolupament 
i coorganitzadors dels premis e-Emprendre (enguany es convocarà la 3a edició) 
Els premis reconeixen l’esforç emprenedor i innovador d’empreses i persones que 
desenvolupen d’idees, dissenys i noves metodologies de treball, que serveixen d’exemple 
de bona pràctica o de creació de servei i de riquesa per a la col·lectivitat. 
 
Un dels principals objectius de la convocatòria és fomentar l’esperit emprenedor i el suport 
a la iniciativa empresarial potencial i de recent creació, promocionar idees empresarials 
innovadores i viables que promoguin la creació de llocs de treball.  
 
e. Creació de Grups de qualitat i treball: Laboratori estratègic de ciutat 
Creació de sessions de treball mitjançant la reunió i discussió d’un Grup de qualitat i 
millora que analitzen a fons un tema d’especial rellevància per l’empresa. La participació 
d’experts i professionals externs combinada amb la de l’empresariat local atorga al resultat 
un caràcter eminentment professional i pràctic. Sovint es completen les sessions amb 
formació pràctica sobre el tema tractat i amb el producte final d’unes conclusions que 
serveixen de directrius a seguir o “full de ruta” . 
 
f. Programa formatiu Campus empresa 
Activitat formativa amb un caràcter especialment pràctic per tal d’informar i formar 
mitjançant cursos i seminaris sobre temes específics que permetin millorar els resultats i la 
gestió empresarial. Enguany la programació està especialment enfocada a temes que 
ajudin a superar etapes de recessió i crisi econòmica. 
 
g. Informació estratègica per empresaris i emprenedors Espai web 
Difusió d’informació rellevant i valuosa dirigida al món empresarial i als diferents agents 
locals a través de la web municipal elaborada per la Regidoria de Desenvolupament Local 
(www.vilanovaempresa.cat/p/observatori).  
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h. Proveïment d’informació estratègica per a la presa de decisions empresarials. 
Observatori de desenvolupament local 
L’Observatori proveeix les empreses d’informació estratègica i rellevant d’amplis aspectes 
que li són estratègics per la seva activitat i especialment  per la presa de decisions en la 
gestió. Alguns exemples significatius són:  
 

1. anàlisi i diagnosi d’informació que les empreses sol·liciten, bé per emprendre una 
nova activitat o bé per reorientar-la en el cas, d’empreses ja constituïdes. 
 
2. Elaboració d’indicadors econòmics del territori, d’estudis i diagnosis sectorials o 
multiestratègics: entre els més destacables la col·lecció Micropublicacions que compta 
amb monogràfics editats. 
 
3. Participació en el projecte de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal 
d’aconseguir un Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació i Entorns Virtuals 
(videojocs) que s’implementaria a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la ciutat.  Des de 
la Regidoria de Desenvolupament Local s’ha efectuat la tasca de prospectiva del 
mercat laboral i estudi de les empreses existents en el territori susceptibles d’inserir als 
futurs titulats, així com les sortides professionals que el territori els pot oferir. 

 
i. Suport a la implementació i coneixent de les TIC a l’empresa: Pla PIMESTIC 
El pla PIMESTIC, promogut per la Generalitat de Catalunya, dóna servei a les petites i 
mitjanes empreses catalanes amb l’objectiu de millorar la seva productivitat i competitivitat 
mitjançant un ús eficient de la tecnologia imprescindible en aquest temps de crisi. També 
proporciona ajuts i subvencions econòmiques per implementar les TIC a l’empresa que 
milloren la gestió del negoci de manera més eficient: per tal d’automatitzar els processos, 
centralitzar les dades, compartir arxius i comunicar-se dins del seu àmbit de negoci.  
 
L’Ajuntament és col·laborador del Pla i està organitzant activitats per tal de facilitar la 
participació i difusió del Pla entre les empreses locals. 
 
j. Incentivació del comerç i dinamització l’activitat econòmica urbana 
Es preveu properament el llançament d’una campanya mediàtica per atreure públic 
consumidor de fora de Vilanova i la Geltrú. S’idearà un eslògan que es difondrà pels 
mitjans de comunicació i els busos municipals. D’altra banda, els comerços del centre de 
la ciutat ofereixen als clients vals d’aparcament i zones blaves, amb la finalitat d’afavorir la 
fidelitat i incentivar així l’activitat econòmica. 
 
k. Cens d’empreses als polígons industrials 
Elaboració d’un cens d’empreses situades en els polígons industrials de la nostra ciutat 
que inclou visites personalitzades, coneixement exhaustiu de la seva activitat i de les 
seves necessitats amb  posterior intervenció per a la millora i la competitivitat d’aquestes 
empreses. 
 
l. Elaboració d’una Guia de la Innovació de les empreses de la ciutat 
L’objectiu d’aquesta acció és visualitzar la tasca que el teixit empresarial local està 
desenvolupant i posar-la en valor com a bona pràctica, per tal de propagar i incorporar la 
cultura de la innovació en l’activitat empresarial local. 
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m. Dinamització d’empreses dedicades al disseny de videojocs i programes 
multimèdia: Clúster media 
Per tal de dinamitzar el teixit empresarial local cercant nous sectors d’activitat de gran 
valor competitiu com són les empreses dins de l’àmbit de l’economia del coneixement, 
s’ha detectat que el territori disposa dels elements necessaris per dinamitzar un clúster 
media. Aquest  projecte  està adreçat a totes aquelles empreses i emprenedors que 
vulguin redefinir la seva activitat econòmica, ja sigui per la situació actual de crisi, o per la 
voluntat d’atorgar un valor afegit a l’activitat que actualment estan desenvolupant.  
 
En termes focals, els beneficiaris directes de l’acció presenten un doble perfil: en primer 
lloc, totes les empreses que vulguin incorporar el concepte 3D en la seva web o a altres 
actius de l’empresa, però que actualment no estan treballant directament amb sectors 
vinculats a les noves tecnologies; en segon lloc, aquelles que ja estan treballant en 
sectors d’activitat vinculats a l’àmbit dels videojocs i entorns virtuals, com són els gabinets 
d’aquitectura, els publicistes, dissenyadors gràfics, etc.  
 
n. Dinamització i organització de mercadals especials com Mercadal de Setmana 
Santa i Estiu  
Per tal de donar suport a les persones que es dediquen a l’activitat econòmica de vendre 
productes en mercadals esporàdics, l’Ajuntament, a través de la Regidoria de 
Desenvolupament Local, està organitzant aquests mercadals de forma reglamentada i 
facilitant ajut i assessorament a les persones participants per constituir-se en empresa. 
S’està elaborant també un calendari anual i intervenint en la millora del disseny de les 
parades i en la difusió de l’activitat. 
 
o. Suport al col·lectiu d’artesans locals i realització del Projecte d’artesania local 
d’autor: 
Per tal de donar un especial suport a la producció artesanal de la ciutat, l’Ajuntament, a 
través de la Regidoria de Desenvolupament Local, ha endegat un projecte que inclou: ajut 
i subvenció en la participació a fires local, informació, formació i assessorament per 
constituir-se en empresa.  
 
El projecte inclou el foment d’aquesta activitat econòmica i la seva promoció a la ciutat i 
externament també, amb un calendari firal fix i la potenciació d’activitats de promoció de 
l’artesania. 

 
 
3. Polítiques impositives i de planejament municipals que afavoreixin la creació i el 

manteniment de l’activitat econòmica i comercial 
Les dades sobre les llicències d’obres tramitades per l’Ajuntament il·lustren la davallada 
de l’activitat econòmica a la ciutat, en aquest cas en el sector de la construcció. Malgrat 
això, les polítiques tributàries municipals, així com altres mesures que s’han posat en 
marxa, han d’ajudar a amortir l’impacte de la crisi en les empreses i els comerços locals. 
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a. Canvis en el planejament  
L’Ajuntament està estudiant la possibilitat d’obrir els usos d’alguns sectors de la ciutat, la 
qual cosa podria permetre la implanntació de noves activitats en algunes àrees on ara hi 
ha restriccions importants. 
 
b. Política impositiva  
Fent que alguns impostos locals siguin més assequibles i simplificant i facilitant les 
gestions i els pagaments, l’Ajuntament vol dinamitzar l’activitat econòmica. 
 - IAE: bonificació del 25% de les empreses durant els 2 primers anys (després dels 2 
anys que ja tenen bonificats per llei).  
 - Congelació de l’impost d’activitats i les llicències d’obres per incentivar l’activitat 
econòmica. 
 - Simplificació del tràmit de llicència d’obres menors 
 - Esforç de pagament als proveïdors municipals en terminis menors als actuals. 
  - Política de pagaments en terminis dels tributs municipals 

 
4.  Reformular l’observatori del mercat laboral de manera que millori el coneixement de 

la realitat econòmica de la comarca  
És necessari conèixer l’estructura socioeconòmica de la ciutat: nombre d’empreses i de 
comerços, sectors, nombre de treballadors, fórmula jurídica, etc.  
 
En el marc de la Mesa d’Educació i Treball s’ha fet un estudi comparatiu de la situació de 
la comarca del Garraf respecte de les comarques veïnes per tal de poder valorar i treure 
conclusions sobre com afecta l’atur a cada comarca segons la seva activitat econòmica. 
 
Per altra banda, accions ja anomenades anteriorment com la Guia de la Innovació, 
l’Observatori de Desenvolupament Local i, sobretot, el cens d’empreses dels polígons 
industrials van encaminades a la recollida exhaustiva de dades per conèixer l’estructura 
socioeconòmica de la ciutat.  
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Precisament, el cens d’empreses, en el qual ara ha començat a treballar la Regidoria de 
Desenvolupament Local, serà una eina bàsica en la identificació dels diferents sectors i 
les característiques de les empreses: nombre de treballadors, fórmula jurídica, etc. 
Aquesta informació serà bàsica per conèixer exhaustivament l’activitat que generen així 
com les seves necessitats. Això proporcionarà la base per poder intervenir posteriorment i 
estudiar estratègies per millorar la competitivitat d’aquestes empreses, possibles 
associacions, creacions de clústers, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, abril de 2009 


