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PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VNG 2017 
 
 

CIUTAT EQUILIBRADA SOCIALMENT 

 

Aposta per atendre a les persones i les seves necessitats bàsiques. Seguim donant suport a les persones que més 
ho necessiten i tenim polítiques específiques per a la gent gran, la infància i l'adolescència, els joves, les dones... 

 
CIUTAT EQUILIBRADA TERRITORIALMENT 

 
Millora dels serveis a les persones i la cura de la ciutat que compartim, que reverteixen en una millor qualitat de 
vida. Millorem els equipaments públics, els espais compartits, els carrers i les places, les instal·lacions esportives, 
l'educació i la cultura... 

 
CIUTAT DINÀMICA I ACTIVA 

 
Generació d’oportunitats per la ciutat i per les persones que hi viuen i hi treballen.  

 
CIUTAT PARTICIPATIVA  I SOLIDÀRIA 

 
Tothom ha de poder opinar i proposar, volem apropar-nos a les inquietuds i preocupacions de la ciutadania. 
Volem fer una administració més competent i amb més eines per atendre millor a les persones 
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PROPOSTA PRESSUPOST MUNICIPAL: 74.547.964 € 
 

INGRESSOS 

Tributs, taxes i impostos: 69% 

Transferències corrents: 30% 

Altres impostos: 1% 

 

DESPESES 

Serveis a la ciutadania: 73% 

Ajuts i subvencions: 13% 

Càrrega financera: 14% 

 

 

 

Tributs, taxes i impostos Transferències corrents

Altres ingressos

Serveis a la ciutadania Ajuts i subvencions

Càrrega financera



3 
 

 POLÍTIQUES D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS I COHESIÓ SOCIAL 

 

 

• Creació d’un nou programa de lloguer  per situacions d’emergència social (50.000 €) 

• Increment del parc de lloguer social, adquirint habitatges en propietat per fer efectiu el dret  a 

l'habitatge de les famílies en situació de vulnerabilitat.  

• Augment de la tarifació social i les subvencions en les ordenances fiscals municipals (600.000 €) i 

revisió cadastral. 

• Increment de l’atenció a la infància en risc.  

• Posar en marxa del servei ocupacional d’atenció als aturats de llarga durada majors de 45 anys. 

• Increment dels recursos destinats a l’Economat +30.000 €, de 175.000 € a 205.000 €. 

• Increment aportació de l’ajuntament a la Plataforma Multiserveis, un espai de qualitat per a la gent 

gran de la nostra ciutat: +200.000 €. 

• Increment en els ajuts d’urgència social per a les famílies que pitjor ho estan passant amb la crisi: 

+20.000 €, de 210.000 € a 230.000 €.  

• Augmenta el suport a les entitats socials que presten serveis i actuen en favor de la cohesió social a 

la ciutat.  

• Potenciar  el civisme a la ciutat, amb l’aprovació i desplegament d’un Pla de mesures per fomentar 

el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.  

• Inversions en manteniment i millora d'equipaments esportius (arranjament del tartan de les pistes 

atletisme, camp de gespa...) 

• Augmentar els recursos per als serveis d’orientació, l'acompanyament i el suport per a  persones 

amb discapacitat intel•lectual o amb problemes de salut mental.  

• Nou programa de promoció de la salut a escoles i instituts de la ciutat 

• Nou programa de promoció de la salut a escoles i instituts de la ciutat. 

• Potenciar i fomentar una major utilització de l’equipament La Nau del Ferrocarril. 

• Foment de la Cultura popular de la ciutat, fent especial èmfasi en la Festa Major, els Tres tombs i el 

Carnaval, i a la vegada potenciar el teixit associatiu.   
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• Adhesió de Vilanova a Xarxa Mundial de Ciutats amigues de la gent gran per tal de promoure 

l’envelliment actiu. 

• Creació i posada en marxa de la web de circuits esportius. 

• Impuls i consolidació del programa Esport en Família. 

• Consolidació de la Foix Ride i de la resta del programa Fem Bici (pedalada popular, resistència, 

orientació i travessa). 

• Elaborar i aprovar el nou Pla Local de Joventut 2017-2021. 

• Reforçar els serveis d’emancipació juvenil de l’Oficina Jove, especialment en els àmbits d’educació, 

formació, treball i salut. 

• L’abordatge de la diversitat sexual i de gènere amb l’atenció a les persones LGTBI,  en el marc de les 

polítiques de gènere. 

• La consolidació d’un equipament municipal com a seu del  Casal de dones. 

• Valorar el patrimoni de la ciutat, situant Vilanova i la Geltrú com a Ciutat de Museus, i difonent el 

seu ric patrimoni a través d’accions conjuntes entre tots els equipaments museístics de la ciutat. 

• Foment de  la creació, producció i exhibició d'espectacles de projectes professionals de qualitat, 

tant de joves creadors, com de projectes innovadors. 

• Ressituar el FIMPT com un dels principals festivals de música popular i tradicional del país, 

incrementant la seva oferta artística. 

• Assegurar i garantir les estructures de transmissió de la memòria històrica de la ciutat. 

• Mantenir els recursos materials i formatius per a les escoles. 

• Afavorir el debat participatiu sobre l'educació a la ciutat. 

• Consolidar la transició per passar de món educatiu al món laboral. 

• Crear la plataforma virtual municipal de formació contínua (en línia). 

• Assolir la llicència oficial B1.1 d’exàmens per lliure de l’Escola de Formació d’Aeronàutica de VNG 

(EFAV). 

• Consolidar l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID), així com l’Escola i Conservatori Municipal de 

Música (ECMM), com a referents en el marc dels estudis artístics a la ciutat. 
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CURA DE L'ESPAI PÚBLIC 

 

 

• Accions de millora de l’espai públic i manteniment de ciutat per valor d’entre 700-800.000 €. Amb 

aquestes actuacions distribuïdes per barris, es millorarà el manteniment d’asfalts i voreres i es 

restaurarà el paviment de la plaça de la Vila i es posaran nou mobiliari urbà, jocs infantils i espai de 

gossos. 

• Ampliació dels espais de lleure per a gossos, amb la implantació de dos nous espais al barri de la 

Geltrú. 

• Reconduir la redacció del POUM (100.000 €). 

• Seguir avançant en la reforma de la façana marítima (121.873 €) 

• Seguir avançant en el manteniment i conservació del parc d’edificis públics (equipaments) i 

instal•lacions per tal de disposar-ne en les millors condicions possibles (220.000 €) 

• Execució de la primera fase del projecte de millora del Torrent de Sant Joan. Projecció de la 2a fase. 

• Millora de la seguretat a les dependències de la Prefectura Municipal, amb la instal•lació de noves 

càmeres de seguretat. 

• Accions de protecció, millora i restauració de Platja Llarga. 

• Augment del pressupost destinat al servei de recollida de deixalles i a la millora de la neteja viària 

(increment de 100.000 €). 

• Començar a treballar en la necessitat d’impulsar un projecte per a la futura construcció de la nova 

Prefectura de la Policia Local de VNG. 

• Adequació i millora de les instal•lacions del Parc Infantil de Trànsit, per tal de continuar oferint 

formació en educació viària a les escoles de la ciutat. 

• Millora del servei urbà de transport. 

• Millora i ampliació de les colònies de gats a la ciutat, amb una major coordinació i implicació de la 

Mancomunitat a través del CAAD. 
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PROJECCIÓ DE CIUTAT I ATRACCIÓ DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

 

• Posada en marxa del Pla de Màrqueting 2017 / 2020, que es va redactar i presentar el 2016. 

Arrenca amb una partida de 45.000 € per posar en marxa temes com la imatge de marca i el nou 

disseny corporatiu de la marca turística de la ciutat.  

• Fibra als polígons. Planificació i ordenament de la connectivitat a les zones activitat econòmica per 

projectar indústria 4.0. 

• Manteniment de l’aposta per fomentar l’activitat firal a la ciutat. Increment en 10.000 €, amb la 

previsió de consolidar dos nous espais de la Fira de Novembre: el Saló del Carnaval i l’Espai 

Enogastronòmic.  

• Manteniment d’accions en les polítiques d'empresa, però se’n preveuen també de noves. És per 

això que s’incrementa en 11.000 € l’aportació econòmica pel projecte Ambaixadors i captació de 

congressos a la ciutat.  

• Execucions de les accions que desenvolupi el Pla Projecció Internacional Vilanova. 

• Estructuració i suport al programa de llançament de noves indústries mèdia i del coneixement, les 

actuals i els nous nínxols relacionats amb VR (realitat virtual) AR (realitat augmentada) mixta o 

immersiva. Programa Crea&Co. 

• Suport al Pacte Nacional per a la Societat Digital, a través d’accions de promoció i col•laboració de 

projectes nacionals i internacionals referits a les smartcities. 
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TRANSPARÈNCIA, GOVERN OBERT, DESCENTRALITZACIÓ I GESTIÓ SOSTENIBLE 

 

 

• Primers pressupostos participatius a VNG, els veïns i les veïnes podran decidir sobre una part del 

pressupost municipal en allò que fa referència a l’espai públic i en la millora dels equipaments. 

• Elaboració Pla director de Cooperació. 

• Impuls de l’Oficina d’Entitats. 

• Execució i finalització de la primera fase del projecte d’adequació parcial de l’ampliació de la Casa 

Consistorial. Guanya en eficiència i es redueix en despeses: estalvi de lloguer de 145.000 a l’any. 

• Creació d'una partida econòmica destinada a fer possible l'acompliment de mocions aprovades pel 

Ple. 

• Execució de la primera fase de la remodelació de l'univers web de l'Ajuntament, amb el disseny 

d'una nova arquitectura de vilanova.cat. Contractació de la segona fase de l'acció per implementar 

la nova arquitectura. 

• Posada en funcionament un nou motor de cerca personalitzat amb Google a vilanova.cat que 

permetrà oferir als usuaris del lloc l'eficàcia i la rellevància de la tecnologia de cerca de Google;  

• Resolució de l’adjudicació del nou contracte de millora de la xarxa d’enllumenat públic de Vilanova i 

la Geltrú. Renovació tant la xarxa existent, com els punts de llum adaptant-los a les noves 

tecnologies led per tal que siguin més eficient i sostenibles, alhora que es dotarà d’un sistema de 

control integrat que podrà minimitzar les avaries. 

• Impuls projectes socials relacionats amb el medi ambient, especialment el projecte Sumem 

Energies, per a combatre la pobresa energètica; els Horts Socials  i la custòdia del territori; i 

l’economia social i solidària a través de la moneda social la Turuta. 

• Inici de la redacció del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible i el Clima, el PAESC. 

• Més RRHH i millora de les substitucions a les escoles municipals i increment de la plantilla de la 

Policia Local en 10 nous agents. 

• Avaluació de llocs de treball i elaboració de la RLT (relació de llocs de treball). 

• Renovació d’una tercera part dels ordinadors de sobretaula a l'Ajuntament (més de 230 ordinadors) 

que encara funcionen amb Windows XP. 
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• Transformació Digital i Administració Electrònica. Desplegament de la llei 39/2015 de Procediment 

administratiu Comú de les Administracions públiques per configurar l’arquitectura interna d’una 

administració electrònica segura jurídicament. 

• Nova versió de la Seu Electrònica de l’Ajuntament adaptada als nous requisits tècnics dels certificats 

digitals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 14 de febrer de 2017 

 

 


