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El nou govern municipal va presentar el seu esborrany del Pla d'Actuació Municipal per al 

Mandat Corporatiu 2011-2015 en tres trobades especials amb la ciutadania. Arrel 

d’aquestes presentacions, un total de 300 entitats i associacions de la ciutat van ser 

convidades a aportar idees a la proposta de PAM. 

 

 

S’han organitzat quatre tallers participatius amb el propòsit de pensar junts i fer arribar 

al govern idees sorgides des de les entitats de la ciutat que ajudin a 

complementar l’esborrany del Pla d'Actuació Municipal per al Mandat Corporatiu 2011-

2015 presentat.  

 

Concretament s’han realitzat grups de treball per àmbits temàtics en els quals hi ha 

participat un centenar d’entitats de la ciutat:  

 

Serveis a les persones 

Serveis socials, Salut i Convivència, OAC, Seguretat i Protecció ciutadana, Esports, 

Hisenda, recursos humans i organització interna.  

Dimarts 8 de novembre  

 

Coneixement i Serveis personals sectorials 

Ensenyament, Formació per l’ocupació, Escoles municipals, Tecnologies de la informació, 

Equitat, Gent gran, Infància i Adolescència, Neàpolis i Joventut.  

Dimecres 9 de novembre 

 

Promoció de la ciutat i cultura 

Promoció econòmica, Cultura i Comunicació.  

Dilluns 14 de novembre 

 

Serveis a la ciutat i participació 

Agermanaments, Cooperació, Participació ciutadana i qualitat democràtica, Xarxa de 

Centres Cívics i equipaments municipals, Entitats i associacions, Manteniment de ciutat, 

Via pública i Mobilitat, Urbanisme i Obres, Oficina Local Habitatge, Llicències 

urbanístiques, d’activitats, disciplina urbanística, Nucli Antic i Medi Ambient.  

Dimarts 15 de novembre 

 

En cada sessió de treball, s’han dividit als assistents en dos grups i s’ha desenvolupat 

una dinàmica participativa per facilitar  la intervenció de totes les entitats en el procés.   
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PARTICIPANTS ALS GRUPS DE TREBALL 

 

ÀMBIT DEL PAM ENTITATS PARTICIPANTS 

 

Serveis a les persones 

26 entitats 

32 persones 

59 propostes recollides 

 

Voluntariat Social de l’Hospital Sant Antoni, Marinada, AV. La 

Geltrú, Associació de Malalts Mentals del Garraf, Club Nàutic, Club 

Esportiu VNG, Arbre de La Pau, Transició VNG, AATA, La Frontissa, 

Cercle de Sords, Associació Cultural Garraf Plural,  Associació 

Cultural Garraf Plural, Fundació IRES, IBF Espanya, 

Motoclubvilanova, Club esportiu Vilanova, Amics de la gent Gran, 

Ass. Cultural Gitana, CETIVG, Transició VNG-ECOL3VNG, Junts en 

acció, Associació de malats mentals, Club natació Vilanova, 

Associació cultural Ernesto, Associació Diabètics del Garraf.  

 

Coneixement i Serveis 

Personals Sectorial 

20 entitats 

20 persones 

50 propostes recollides 

 

La Frontissa, Cal Pallissa, Dones per la Cooperació, Can Pistraus, 

Escola Oficial d’Idiomes Garraf, CETIVG, AMPA Escola Pasífae, 

AFAMMG i Service 2media, Compex, Associació Suport, Ai mare, 

Coral l’Albada, Plataforma Escola Inclusiva, Casa d’Ampara, AMPA 

Escola Pasífae, Voluntaris Fundació Hospital St. Antoni, Societat 

d’Ensenyament Matemàtiques del  Garraf, ELNA, Gent Gran de 

Mar. 

 

Promoció de Ciutat i 

cultura 

26 entitats 

31 persones 

60 propostes recollides 

 

Viu Comerç, Gremi Hosteleria, Associació cultural Gitana, 

Associació Hispano Latina d’Artistes, Associació Cultural Ernesto, 

Unió Vilanovina, Orfeó Vilanoví, Unesco Garraf, Filatèlica, Amics del 

Museu, Bordegassos de Vilanova, AE Talaia, Museu del mar, Garraf 

Plural. Aula d’Extensió Universitària, Amics de la Lírica i la Música, 

Gremi d’Hosteleria, Associació Cultural Garraf Plural, Coral l’Albada, 

CETIVG, Transició VNG-ECO3VNG, Unesco Garraf, Agrupació de 

Balls Populars, La Unió Vilanovina, Viu Comerç, Ball d’Enveja.  

 

Serveis a la ciutat i 

participació 

25 entitats 

26 persones 

71 propostes recollides 

 

AV Molí de Vent, Fundació Altarriba, APMA, AV Tacó, Gremi 

d’Hosteleria, CETIVG, Bordegassos, Transició VNG-ECO3VNG, 

UPAG, AV Ribes Roges, Casal d’Amistat Cuba-Garraf, Mans Unides, 

La pastera, Cooperacció, Edulis, Dones amb memòria, Amics de la 

Gent Gran, Gremi Hostaleria, ADDA, ACODI, Gremi de 

Constructors, Institut Setmana del Mar, AV Casernes, CETIVG, 

Cooperavida.  

 

A continuació es recullen les 240 propostes sorgides de les quatre sessions de treball del 

PAM.   
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FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS 

 

En les quatre sessions de treball s’ha desenvolupat una dinàmica participativa per 

facilitar la intervenció de totes les entitats en el procés. Cal destacar que l’objectiu dels 

tallers és fer aportacions a un document de més de 300 propostes i en el qual hi 

participen un centenar d’entitats. Per això s’ha desenvolupat una dinàmica àgil que 

permetés recollir totes aquestes idees (50-60 a cada taller) i votar-les.  

A cada sessió, s’han distribuït els participants en 2 grups de manera aleatòria i s’ha 

seguit la següent metodologia:  

• Aportacions individuals per targetes: Un cop distribuïts en el grup, els 

participants han d’escriure de manera individual un màxim de tres aportacions 

(incloses o no en el PAM) en unes targetes que se’ls faciliten. Els participants 

escullen si fan les tres aportacions d’un sol tema (per exemple Serveis Socials) o 

de varis (Serveis Socials, OAC i Esports).    

• Explicació al grup i votació: Un cop escrites les 3 idees individualment, cada 

participant les explica a la resta de grup i el dinamitzador les va col·locant en un 

mural perquè siguin visibles per tots els membres del grup. Seguidament cada 

participant pot votar només 1 acció de cada un dels temes que s’han tractat en 

aquella sessió. Per exemple, en la primera sessió de treball poden votar 1 acció de 

Serveis Socials, 1 Esports, 1 OAC, etc.  

• Plenari: Els dos grups expliquen en plenari les propostes més votades del seu 

grup.  
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PROPOSTES PRIORITZADES 

 

ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

En la sessió dedicada a l’àmbit de Serveis a les persones van sorgir un total de 59 

propostes en l’àmbit de Serveis Socials, Salut i Convivència, Esports, Hisenda, Recursos 

Humans i Organització Interna i Seguretat i Protecció Ciutadana, de les que es van 

prioritzar les següents: 

 

SERVEIS SOCIALS 

1. Crear grups de suport a les entitats que treballen al voltant d’un mateix tema i a 

familiars de malats i donar ajuda a la ciutadania. Treball en xarxa (voluntariat, 

intercanvi i informació). 3 vots 

2. Analitzar les conseqüències de l’oci nocturn en la convivència i la salut. 3 vots. 

3. Crear grups de treball amb totes les parts implicades per millorar la integració de 

les persones que tenen malalties mentals tant en els centres educatius com en 

l’àmbit laboral. 3 vots 

4. Garantir i ampliar els serveis de teleassistència i atenció domiciliària per a la gent 

gran que ho necessiti. 3 vots 

5. Demanar consell a les entitats especialitzades en col·lectius en risc d’exclusió a 

l’hora de desenvolupar polítiques municipals envers aquests col·lectius. 3 vots 
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ESPORTS  

1. Construcció d’un nou pavelló poliesportiu optimitzant la seva superfície per a la 

pràctica de tots els esports possibles. Nous reglaments sobre ús de les 

instal·lacions i foment i promoció de l’esport a les escoles com a eina de salut. 6 

vots 

2. Les ofertes d’activitat esportives que siguin municipals han de tenir el mateix cost 

econòmic per a tots els ciutadans independentment del suport o adaptació que 

necessitin. 4 vots 

3. Dinamització i promoció de l’esport com a eix de convivència. 3 vots 

 

OAC 

1. Crear un servei especialitzat d’atenció per a la creació de noves empreses o 

establiments comercials. 7 vots 

2. Crear una oficina d’atenció a la ciutadania fluïda i eficaç en les seves tramitacions, 

que simplifiqui els tràmits burocràtics. 3 vots 

 

 

 

HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 

1. Més coordinació entre departaments municipals concretament alhora de realitzar 

una activitat en la que intervinguin diferents regidories. 8 vots 

2. Serveis municipals eficients i efectius. Equilibri en el personal que treballa en els 

diferents departaments. 5 vots 

3. Fer un cens de locals i espais municipals per després poder-ho oferir a les entitats 

alhora de fer activitats o cessions temporals. 4 vots 

 

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA 

1. Millorar la seguretat viària promovent rutes segures per a vianants i ciclistes. 

També millorar el carril bici dins i fora de la ciutat. 6 vots 
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2. Cens de les persones grans majors de 80 anys que viuen soles ja que són un 

col·lectiu molt vulnerable. 5 vots 

3. Reforçar el policia de barri i implementar mesures de control d’actes incívics. 4 

vots 
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ÀMBIT DE CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 

Han sorgit un total de 50 propostes en els àmbits de: Ensenyament, Formació per 

l’Ocupació i Escoles Municipals, Equitat, Gent Gran, Infància i Adolescència, Joventut, 

Tecnologies de la Informació i Neàpolis, de les que es van prioritzar les següents: 

 

ENSENYAMENT, FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ I ESCOLES MUNICIPALS  

1. Elaborar el projecte de construcció del nou edifici de l’escola Pasífae, millorar les 

instal·lacions actuals i incorporar l’educació secundària. 3 vots 

2. Que l’IMET centralitzi totes les ofertes formatives reglades de la ciutat i en faci 

difusió . 3 vots  

3. Espais per afavorir la formació de transició a la vida d’adults per a joves amb 

discapacitat. 2 vots 

4. Adaptar l’educació als adolescents amb trastorns mentals (unitat d’educació 

especial no externa) i promoure la inserció laboral dels joves amb trastorns 

mentals. 2 vots 

 

EQUITAT, GENT GRAN, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

1. Complementar l’acció 2.5.1 e) del PAM amb transport i estacionament gratuït pels 

posseïdors de la targeta activa. 6 vots 

2. Que s’acompleixin els acords signats en conveni amb la gent gran, en concret el 

tema de fer efectives les subvencions econòmiques. I que els vals per menjador 

social s’atorguin a la gent gran únicament tenint en compte els seus recursos 

econòmics. 3 vots 

3. Fer diagnosi, conèixer la situació de la dona a la ciutat, per poder plantejar 

accions positives en els aspectes més deficitaris o més desiguals.  2 vots 
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4. Assegurar l’accés de tots els infants i adolescents a les activitats que s’ofereixen  

a la ciutat tenint en compte els col·lectius en risc d’exclusió. 2 vots 

5. Reduir al màxim el temps d’espera per l’adjudicació dels habitatges socials per la 

gent gran. 2 vots 

 

JOVENTUT 

1. Creació d’un casal de joves autogestionat. 7 vots 

2. Fomentar espais de lleure per a joves amb discapacitat. 6 vots  

3. Crear una entitat o associació local que fomenti la emprenedoria entre els joves 

treballant el lideratge, els valors i ser bons ciutadans. 4 vots 

 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  

1. Una zona wifi urbana i gratuïta a la ciutat. 5 vots 

2. En relació a l’acció número 2.4.1 g) del PAM : Lloc per comunicar incidència a la 

via pública i que tingui una resposta adequada. 5 vots  

3. Agilitzar els processos administratius mitjançant Internet i l’ús del DNI electrònic 

(portal web de la ciutadania, factures, cens, tasques administratives...). 4 vots 

 

NEÀPOLIS    

1. Ampliar els usos de les instal·lacions e Neàpolis per activitats realitzades per 

entitats sense cap cost o un cost simbòlic. 10 punts 

2. Potenciar les oportunitats universitat/empresa amb formació especialitzada 

(màsters, postgraus i projectes final de carrera). 7 vots 
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DE CIUTAT I CULTURA 

 
 
Han sorgit un total de 60 propostes en els àmbits de Cultura, Promoció econòmica i 

Comunicació, de les que s’han prioritzat: 

 

CULTURA  

1. Creació d’un ens administratiu que possibiliti la gestió econòmica i la promoció de 

les festes de la ciutat (Festa Major, Carnaval i Tres Tombs). Foment del turisme 

cultural. Promocionar la cultura i les tradicions vilanovines a la resta de ciutats i 

pobles de Catalunya, mitjançant les entitats culturals de la nostra ciutat. Els 

membres del grup acorden unificar les tres propostes en una. 6 vots. 

2. Incloure les cultures d’altres països i les entitats d’immigrants en els 

esdeveniments culturals de la ciutat. 6 vots. 

3. Promoció de la ciutat a través de la seva cultura popular (carnaval i festa Major). 

4 vots  

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

1. Redisseny i reubicació dels mercadals de la ciutat (Canvi Ubicació Mercat Baix a 

Mar, la Collada i nova proposta mercat els dimecres). 6 vots 

2. Promocionar la ciutat en fires turístiques de capitals de comarca de Catalunya, 

especialment de la C-15. 2 vots 

3. Explorar la creació d’ocupació relacionada amb el patrimoni històric. 2 vots 

4. Conservació i explotació del refugi antiaeri. 2 vots 

5. Posicionar Vilanova com a referent comercial. Senyalització del comerç i rutes 

comercials, convertint la ciutat en un veritable centre comercial a cel obert. Els 

membres del grup acorden unificar els vots d’aquestes dues propostes: 2 vots. 

6. Lligar estretament les iniciatives culturals a la promoció de la ciutat, especialment 

les que pertanyen a l’àmbit festiu i popular. 2 vots 

7. Crear oficines de turisme a les entrades de la ciutat (Ronda Europa i Rotonda 

carretera arboç.) 2 vots 

8. Potenciar i aprofitar la marca Gran Penedès. 2 vots 
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COMUNICACIÓ  

1. Posar en punts estratègics de la ciutat punts d’informació amb codi QR per tal de 

tenir informació de la ciutat i de les activitats que s’hi fan. Fer més visible el 

patrimoni cultural popular a l’exterior i a la pròpia ciutadania (Internet, Casa de la 

festa...). Els membres del grup acorden unificar els vots de les propostes 1 i 2: 6 

vots. 

2. Dinamització dels aspectes comunicatius i premsa per tenir més presència fora de 

la ciutat en tots els actes que es fan a Vilanova. 5 vots 

3. Inclusió de les activitats organitzades per les entitats al Teatre Principal en la 

difusió específica d’aquest equipament. 4 vots 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 

 
En la sessió dedicada a l’àmbit de Serveis a la ciutat i Participació  han sorgit 71 

propostes en els àmbits d’Agermanaments, Cooperació, Participació ciutadana i qualitat 

democràtica, Xarxa de Centres Cívics i equipaments municipals, Entitats i associacions, 

Manteniment de ciutat, Via pública i mobilitat, Urbanisme i obres, Oficina Local 

Habitatge, Llicències urbanístiques, d’activitats, disciplina urbanística, Nucli Antic i Medi 

Ambient.  De totes les propostes s’ha prioritzat: 

 

URBANISME I OBRES, LLICÈNCIES, HABITATGE I ALTRES 

1. Creació d’un cens d’habitatges buits. Fomentar lloguers econòmics, fomentar la 

masoveria. Mediació de l’Ajuntament en els casos d’impossibilitat de pagament de 

la hipoteca. Els membres del grup acorden unificar els vots de les tres propostes: 

6 vots. 

2. Facilitar polítiques d’habitatge de lloguer: amb controls efectius i determinants. 

Implantar accions urgents sobre habitatge social (cens, ajuts, promoció...). Els 

membres del grup acorden unificar els vots d’aquestes dues  propostes: 5 vots. 

3. Potenciar el sector de l’Ortoll com a pulmó verd de la ciutat. Salvaguardar-lo de 

l’especulació, apropar-lo al poble perquè sigui un espai de passeig, activitats 

lúdiques i esportives i ubicar-hi un hort urbà. 3 vots 

4. Revisió del Pla General incidint en la protecció dels espais naturals no urbanitzats i 

els sòls fèrtils. 3 vots 

 

 

PARTICIPACIÓ, EQUIPAMENTS, ENTITATS, COOPERACIÓ I 

AGERMANAMENTS  

1. Implicar el veïnat en els projectes pel manteniment d’espais públics com neteja de 

boscos o construcció d’equipaments. 5 vots 

2. Implementar accions de democràcia directa (àmbit competencial de govern local). 
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Establir òrgans de participació actius amb calendaris i compromisos. Els membres 

del grup acorden unificar els vots de les propostes 1 i 2: 4 vots. 

3. Dissenyar un programa anual d’accions de sensibilització per a la solidaritat a 

través del Consell Municipal de Cooperació. 4 punts 

 

 

 

MEDI AMBIENT  

1. Impulsar i implementar al municipi energies netes. 4 vots 

2. Promoure les energies renovables per exemple a través d’auditories, energia 

solar, cogeneració o a través de la creació d’una empresa municipal de l’energia. 

4 vots 

3. Creació de sòl agrícola. 4 vots 

 

MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

1. Revisió del pla d’aparcament i zones blaves i reducció de les tarifes de les zones 

blaves ( una tarifa que no sigui dissuasòria sobretot a la façana marítima). 6 vots 

2. Asfaltar de nou la zona destinada a aparcaments de davant del Ceferino i el 

pàrquing de la piscina. 4 vots 

3. Previsió d’un pla de circulació per a l’obertura de la C-15: aparcaments 

dissuasoris, retolació de platges, museus...Pla de mobilitat de la ciutat considerant 

els fluxes futurs i immediats de l’entrada en funcionament de la C-15. Els 

membres del grup acorden unificar els vots de les dues propostes : 3 vots. 

4. Fer més carrers peatonals només per bicicletes i vianants. Augmentar l’impost de 

circulació i bonificar l’impost en vehicles elèctrics. Adequació del carril bici. Els 

membres del grup acorden unificar els vots de les propostes 2 i 3: 3vots. 
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MANTENIMENT DE CIUTAT 

1. Utilitzar materials ecològics i sostenibles en el manteniment municipal de la ciutat. 

6 vots 

2. Aprofitar els estudiants de l’IMET perquè puguin fer pràctiques en temes de 

manteniment de la ciutat. 5 vots 

3. Impulsar accions de manteniment sostenible i sensibilització ciutadana (la ciutat 

és de tothom). 5 vots 
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ALTRES PROPOSTES  

 

ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

SERVEIS SOCIALS 

1. Promoció d’habitatge social tenint en compte persones desfavorides, gent jove, 3a 

edat, discapacitats. 2 vots 

2. Posar en marxa sistemes de producció local d’aliments i energia i un sistema 

d’economia social local i de crèdit i finançament local. 2 vots 

3. Organitzar una taula de treball entre el departament de salut de l’ajuntament, 

representants dels diferents CAPs de Vilanova, i representants de l’ADC Garraf 

(Associació Diabètics) per treballar conjuntament i atendre millor les necessitats 

del col·lectiu de diabètics. 2 vots 

4. Facilitar i promoure la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental 

i altres discapacitats com persones sordes. 1 vot 

5. Donar major cobertura en serveis socials a les persones majors de 65 anys així 

com les persones amb problemes d’alcoholisme ja que estan poc atesos. 1 vot  

6. Creació de l’IMED (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat). 1 vot 

7. Ajuts per donar suport a persones operades de càncer de mama (fisioterapeutes, 

psicòlegs...) 1 vot 

8. Ajuts a persones amb grau de discapacitat en transports, formació... com es fa en 

altres ciutats com Barcelona. A Vilanova és mot complicat si no tens 65 anys o 

una greu discapacitat. 1 vot 

9. Creació d’un casal de dones amb un observatori de gènere. Dinamització del 

protocol de violència de gènere ja existent. 1 vot 

10. Agilitzar i reduir el temps entre visites mèdiques. Facilitar les visites a psicòlegs a 

través de la Seguretat Social. 1 vot 

11. Treballar amb les escoles i altres col·lectius la prevenció de trastorns alimentaris a 

través d’entitats especialitzades. 1 vot 

12. Ajuda amb mitjans pedagògics i subvenció als cursos de formació de fills 

d’immigrants en el seu idioma matern. 1 vot 

13. Ajuts a les entitats per desenvolupar tasques d’assessorament i tractaments i 

sessions esportives adreçades a dones amb càncer de mama i/o altres malalties. 

0 vots 

14. Promoure visites regulars de protecció per la detecció del càncer de mama. 0 vots 

15. Tenir urgències psiquiàtriques a Vilanova. Urgent. 0 vots 
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16. Control del tema econòmic dels usuaris i usuàries abans de les assignacions 

d’ajudes a menjador social. 0 vots 

17. Ajuts a les entitats de salut mental per part de l’Ajuntament. 0 vots 

18. Facilitar informació de les diferents entitats que poden ajudar als diferents grups 

de persones amb risc. 0 vots 

19. Ajuda de l’administració a entitats que treballen per la convivència. 0 vots 

20. Més eficàcia de Serveis Socials. 0 vots 

21. Participació de les entitats que treballen per la convivència a la Festa Major. 0 

vots 

22. Crear polítiques de convivència en dues direccions: dels immigrants als autòctons 

però també a l’inrevés. 0 vots 

23. Donar suport a les entitats que treballen en l’àmbit de la inserció social i laboral, 

especialment a nivell econòmic i crear una xarxa d’entitats que treballin aquests 

temes.  0 vots 

24. Eliminar totes barreres arquitectòniques. 0 vot 

25. Organitzar una taula de treball entre el departament d’ensenyament de 

l’ajuntament, el Departament d’Ensenyament (inspecció i direcció de les escoles) i 

l’ADG (Associació Diabètics) Garraf per tal de doner a conèixer les problemàtiques 

del diabètics a les escoles. 0 vots 

26. Construir el nou hospital per atendre millor a la ciutadania. 0 vots 

 

ESPORTS  

1. Construir una sala per arts marcials. D’ús exclusiu i adequat. 2 vots 

2. Tenir en compte el col·lectiu de malalts mentals en l’esport normalitzat per 

exemple fent lligues mixtes. En el punt 1.4.3 del PAM afegir el Club Social del 

Garraf com a entitat que treballa amb malalts mentals 2 vots 

3. Cedir més espai per a desenvolupar les activitats del Club Natació Vilanova a la 

piscina municipal (Parc del Garraf). 1 vot   

4. Una sala permanent municipal per practicar arts marcials com existeix als Monjos 

o a St Cugat.  1 vot 

5. Més serveis esportius per a persones majors de 65 anys. 1 vot 

6. Un sistema d’ajudes econòmiques racional per a les entitats esportives sense 

ànim de lucre: segons el número de membres, amb control dels diners i vigilar les 

pseudo-associacions. 1 vot 

7. Més suport de l’administració per donar a conèixer el Club Natació Vilanova a les 

activitats extraescolars. 0 vots 

8. Ampliació de l’horari de les instal·lacions de la Piscina perquè el Club Natació 

Vilanova pugui desenvolupar els seus entrenaments. 0 vots 
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9. Que el pacte per l’esport que vol desenvolupar l’ajuntament contempli la 

separació de l’esport escolar (a les escoles fins els 12 anys) del federat (als clubs 

a partir dels 12 anys). 0 vots 

10. Facilitar l’accés de les entitats per utilitzar els serveis esportius sense massa 

protocol. 0 vot 

 

HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 

1. Crear més S.A.M que siguin capaces de generar recursos propis per al seu 

finançament. 3 vots 

2. Potenciar en el departament de compres, compres de comerç just i productes 

reciclats i reciclables. 2 vots 

3. Crear pressupostos participatius. 1 vot 

4. Ampliar el servei de mediació i fer-lo mixt. 1 vot 

 

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA 

1. Una ciutat segura que sigui sensible amb els discapacitats i que faciliti la 

convivència dels immigrants. Sense barreres arquitectòniques. 3 vots 

2. Continuar el treball engegat de la ordenança de civisme. 2 vots 

3. Contractació de vigilants de seguretat privats en les temporades que falten 

policies locals enlloc de contractar interins.  1 vot 
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ÀMBIT DE CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 

ENSENYAMENT, FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ I ESCOLES MUNICIPALS  

1. Obrir les biblioteques de determinats centres educatius com a biblioteca de barri 

en barris on no hi hagi aquest servei (Collada i Mar). 1 vot 

2. Nova ubicació per l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf, que permeti oferir a la ciutat 

totes les seves potencialitats.  Fa 9 anys que està en una ubicació provisional. 1 

vot 

3. Concreció en la reforma de l’escola Pasífae, en el pati i d’altres necessitats de 

l’escola.  Concreció dels acords sobre la nova escola  que ja es van fer arribar a 

un Plenari Municipal. 1 vot 

4. Desenvolupar la formació en la creació de cooperatives. 1 vot 

5. Vetllar i garantir una educació per a l’equitat en tots els nivells educatius i per una 

educació lliure de violència de manera general. 1 vot 

6. Potenciar la formació continuada per facilitar l’actualització de coneixements de 

les persones en actiu laboralment. 1 vot 

7. Ampliació i/o millora dels espais municipals que es cedeixen a les entitats per 

desenvolupar tallers formatius. 1 vot 

8. Recuperar i millorar el sistema de pràctiques en empreses en els ensenyaments 

professionalitzadors o ajudar a aquestes empreses en les seves gestions per ser 

centres de pràctiques. 0 vots 

9. Obrir els centres d’ensenyament en horari no lectiu com a aules d’estudi en 

determinats períodes del curs escolar (selectivitat, exàmens, ...) 0 vots 

10. Que el Centre de Recursos Pedagògics o IMET centralitzi les ofertes formatives del 

professorat. 0 vots 

11. Que les escoles incloguin les experiències professionals en el currículum formatiu 

per tal que els joves puguin conèixer millor el món laboral. 0 vots 

12. Seguiment de les bones pràctiques inclusives a les escoles de la vila. Mantenir la 

situació actual, millorar-la i recolzar-la. 0 vots 

13. Formació pel treball inclusiu amb seguiment un cop finalitzada la ESO i fins la 

transició al món laboral. 0 vots 

14. Facilitar formació al voluntariat que ajudi a la millor eficàcia de les entitats. 0 vots 

15. Poder ampliar les places dels cursos de formació ocupacional més demandats. 0 

vots 
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EQUITAT, GENT GRAN, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

1. Creació d’un casal de dones. 1 vot 

2. Garantir l’oferta de formació ocupacional i professional per a les dones de 

col·lectius més vulnerables. 1 vot 

3. Promoure que la gent gran doni formació o traslladi experiència als joves. 1 vot  

4. Impulsar activitats o tallers gratuïts per i infants i joves en risc d’exclusió social 

que tractin temes de millora de l’autoestima. 1 vot1 

5. La gent gran hauria de tenir un local municipal en condicions òptimes garantint 

l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. 1 vot  

6. Crear espais de lleure per a infants dels 3 a 4 anys (entre el cau i les ludoteques). 

1 vot 

7. Crear una escola de pares on es facin xerrades d’orientació sobre una criança 

basada en l’acompanyament i el respecte a l’infant comptant amb la col·laboració 

de les entitats de la vila. 1 vot 

8. Complementar l’acció 2.5.1 a) del PAM fent una relació d’espais municipals o 

escolars per fer activitats fora de l’horari escolar (a ser possible que no sigui a 

l’aire lliure). 0 punts 

9. Fer formació per a la participació activa de les dones en els àmbits ciutadans i 

socials. 0 vots 

10. Fer més activitats per la gent gran en locals apropiats i gratuïts. 0 punts 

11. Els pensionistes que tenen una jubilació baixa haurien de tenir un descompte en 

la factura de l’aigua. 0 vots 

12. Crear vincles entre joves i gent gran intercanviant experiències. 0 vots 

13. Aplicar i fomentar l’ús de noves tecnologies per a gent gran garantint la difusió, 

detecció i identificació dels usuaris. 0 vots 

 

JOVENTUT 

1. Afavorir a creació de sindicats d’estudiants als centres d’ensenyament. 1 vot 

 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  

1. Creació de zones wi-fi municipals (parcs, places...) i millora a les instal·lacions. 2 

vots 

2. Vetllar per un tractament curós de la informació sobre la dona i sobre les 

persones immigrants en els mitjans de comunicació. 1 vot 

3. “Open data”. Obrir dades públiques per permetre a emprenedors individuals i a 

empreses crear serveis amb models de negocis diversos i amb molt poc cost per 

l’administració pública. 1 vot 

(Error tipogràfic:  2.1.2 e on diu Curella cal substituir per Cucurella) 
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NEÀPOLIS    

1. Abaratiment del lloguer de l’auditori de Neàpolis per l’ús de les entitats socials 

com les ONG’s. 1 vots 
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DE CIUTAT I CULTURA 

 

CULTURA  

1. Promoure nous espais d’ús per a les entitats . 3 vots 

2. Iniciar el procés de realització del projecte Casa de la Festa. 3 vots 

3. Reconeixement del centre històric i la seva preservació (Geltrú, Vilanova vella, El 

Palmerar, Eixample central i Rambla Principal). 3 vots 

4. Facilitar a les entitats vilanovines l’accés als equipaments públics a preus 

assequibles. Rendibilitzar els equipaments culturals acollint més tipologies de 

serveis culturals i fer-los més assequibles per a les entitats. Potenciar la 

programació del Teatre Principal i l’Auditori ampliant la temporada. Els membres 

del grup acorden unificar els vots d’aquestes tres propostes  2 vots. 

5. Promocionar com a marca de la ciutat els valors històrics, artístics i culturals del 

S XIX i els indianos. 1 vot 

6. Vetllar per la promoció de la cultura popular Vilanova més enllà de la nostra 

ciutat. 1  

7. Revisar els sistema de subvencions econòmiques a les entitats per tal que puguin 

fer més activitats. 1 vot 

8. Descentralitzar el Carnaval i la Festa Major a baix a mar. 1 vot 

9. Recolzar les activitats culturals que realitzen entitats d’immigrants a la ciutat. 1 

vot 

10. Facilitar espais per realitzar cursos d’àrab per a fills i filles d’immigrants de 

segona generació i adults en general. 1 vot 

11. Potenciar música i art als carres i als establiments. 0 vots 

12. Realitzar actes culturals per a persones grans i intergeneracionals. 0 vots 

13. Donar suport i recursos a les iniciatives generades des de les entitats. 0 vots 

14. Donar a conèixer a la ciutadania els valors patrimonials de la ciutat, especialment 

a les escoles. 0 vots 

15. Més col·laboració en la publicació que realitza el Museu del Mar per promoure la 

memòria històrica sobre temes de la mar. 0 vots 

16. Impulsar l’ús tècnic del català. 0 vots 

17. Potenciar la participació de les entitats en la organització del calendari festiu de 

Vilanova i la Geltrú no només a la Festa Major o al Carnaval. 0 vots 

18. Oferir esdeveniments culturals més importants que atreguin a públic de fora de la 

ciutat. 0 vots 

19. Potenciar la conservació del patrimoni arquitectònic, natural i material. 0 vots 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

1. Posicionar Vilanova i la Geltrú com a referent firal (per a fires mitjanes). 1 vot 

2. Rebre l’import de les subvencions a les entitats tenint en compte que algunes 

inicien activitats al gener i necessiten els diners. 1 vot 

3. Donar suport als casals i residències municipals i també a la joventut que estigui 

en situació de risc social. 1 vot 

4. Suport econòmic i en infraestructures per a la realització de cursos d’àrab. 1 vot 

5. Promoció de la ciutat com la millor capital comercial entre BCN i Tarragona. 1 

vots 

6. Potenciar el patrimoni de Vilanova i la Geltrú com a reclam turístic. 1 vot 

7. Creació d’un servei de finestreta única per emprenedors que vulguin crear la seva 

empresa. 1 vot 

8. Promoció de Vilanova i la Geltrú a través  de les activitats esportives en general i 

nàutiques en particular. 0 vots 

9. Promoció de les activitats culturals de la ciutat als hotels i restaurants per 

difondre-les entre els visitants. 0 vots 

10. Marca de ciutat a través dels valors històrics, artístics i culturals del S XIX i dels 

indianos. 0 vots 

11. No ubicació de la Oficina d’Informació i Turisme al Far per la seva difícil 

localització. 0 vots 

12. Promocionar una borsa de treball de pràctiques a les empreses. 0 vots 

13. Creació d’una finestreta única on els nous emprenedors puguin centralitzar tota la 

informació i gestionar els tràmits. 0 vots 

14. Impulsar una cooperativa de crèdit local (afavorir microcrèdits). 0 vots 

15. Impulsar una moneda local (social i complementària). 0 vots 

16. Tenir en compte la informació que poden aportar les entitats comercials en 

l’elaboració d’estudis de promoció econòmica de ciutat.  0 vots 

17. Millorar la senyalització comercial i cultural a les entrades de la ciutat. 0 vots 

18. Més promoció del sector nàutic: nàutica esportiva a les escoles, reubicació de 

l’Estació Nàutica i creació d’una Fira Nàutica. 0 vots 

19. Canvi de data de la fira de pintors (el primer diumenge de cada més).  

20. Replantejar la Fira d’invents. 0 vots 

21. Potenciar el mercat setmanal per donar una imatge moderna de ciutat comercial.  

0 vots 

 

COMUNICACIÓ  

1. Donar a conèixer la singularitat  de la ciutat a través del seu patrimoni. 3 vots  

2. Promoure la ciutat als mitjans de comunicació a nivell de Catalunya en els àmbits 
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de: Fira de novembre, Carnaval, Festa Major... 2 vots 

3. Millorar Canal Blau o fusionar-lo a nivell comarcal. Ampliació i millora de la 

informació del patrimoni cultural que es dóna als operadors. 2 punts  

4. Programes infantils i culturals per ensenyar la multiculturalitat de la ciutat 

(llatinoamericana i àrab). 2 vots 

5. Pla de comunicació específic per al programa 12x1. 2 vots 

6. Que l’ajuntament tingui més en compte a les entitats alhora de fer activitats i 

comunicar-les. 0 vots 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 

 

URBANISME I OBRES, LLICÈNCIES, HABITATGE I ALTRES 

1. Per poder concretar la disciplina urbanística cal definir primer quin model de 

ciutat volem (industrial, turística, etc). 2 vots 

2. Donar a conèixer la situació actual del Pla Especial del Port. 1 vot 

3. Acabar la ronda de  circumval·lació de la ciutat preveient un vial al C. Zamenhof  

per descongestionar les entrades i sortides de Vilanova i la Geltrú. 1 vot 

4. Promoure la rehabilitació dels edificis de més de 50 anys i garantir l’accés a 

l’habitatge a les persones més necessitades. 1 vot 

5. Reordenació del Parc de Ribes Roges. 1 vot 

6. Aparcament soterrat al Passeig Marítim. 0 vots 

7. Definir una zona de protecció per a l’Ortoll. 0 vots 

8. Arranjament del passeig des de la rambla de La Pau fins la ronda Europa i 

preservar la façana marítima. 0 vots 

9. Revisió del punt 4.10.1. C del PAM en relació al tràmit de comunicació prèvia a 

les activitats innòcues. 0 vots 

10. Afavorir la implementació d’energies renovables en els habitatges per un estalvi 

energètic. 0 vots 

 

PARTICIPACIÓ, EQUIPAMENTS, ENTITATS, COOPERACIÓ I 

AGERMANAMENTS  

1. Impulsar els pressupostos participatius. 3 vots 

2. Continuar amb les ajudes a les ONG’s. 2 vots 

3. Fer programes d’associacionisme que fomentin el coneixement mutu entre 

entitats. 1 vot 

4. Respectar els terminis de resposta a les demandes d’informació realitzades per 

les entitats. 1 vot 

5. Presentació de projectes concrets de participació tant des de l’administració com 

des de les entitats. 0 vots 

6. Potenciar la participació de les ONG’s en el Consell Municipal de Cooperació. 1 vot 

7. Creació dels Consells de Barri amb un regidor responsable com a interlocutor. 1 

vot  

8. Impulsar agermanaments solidaris amb els països del Sud. 1 vot 

9. Creació d’un equipament per la ciutadania a la part nord de la ciutat (entorn 

Casernes). 0 vots 



 24

 

 

 

 

 

10. Impulsar la comissió de la Memòria Històrica. 0 vots 

11. Impulsar la compra justa i ètica en tot el que gestiona l’ajuntament. 0 vots 

 

MEDI AMBIENT  

1. Pla d’Actuació a la Platja de Far especialment per solucionar les problemàtiques 

d’aparcament. 3 vots 

2. Promoure neteges forestals per evitar incendis en zones forestals. 2 vots 

3. Fomentar el reciclatge i el compostatge de la fracció orgànica a casa. Promoure 

envasos retornables. 2 vots 

4. Millorar el Servei de Recollida d’Animals abandonats a través de mesures com la 

creació d’unes instal·lacions adequades a la Policia Local perquè l’animal pugui 

ser-hi fins que el reculli el Servei de Recollida de la Mancomunitat. 1 vot 

5. Acabar amb les celebracions de braus a La Collada. 1 vot 

6. Potenciar el turisme ambiental. 1 vot 

7. Promoció de conferències i xerrades adreçades a la ciutadania sobre la 

consideració moral vers els animals i la tinença responsable. 1 vot 

8. Creació d’un espai adequat on portar els animals abandonats perquè siguin 

recollits durant les 24 hores. 1 vot 

9. Control per part de la policia per tal que el gossos portin el microxip. 1 vot 

10. Recuperació de la platja Llarga. 1 vot 

11. Potenciar la mobilitat sostenible mitjançant els camins pedalables al municipi. 0 

vots 

12. Crear protocols d’actuació i controls específics de coloms, colònies de gats i 

cotorres d’acord amb les entitats ciutadanes. 0 vots 

13. Donar compliment a la llei de protecció dels animals amb la recollida d’animals 

abandonats salvatges, que actualment no es compleix. 0 vots 

14. Impulsar una cooperativa de producció d’energia verda. 0 vots 

15. Fomentar la subvenció econòmica de l’educació ambiental a les escoles. 0 vots 

16. Desenvolupar xerrades i activitats de sensibilització (a escoles i altres) sobre els 

animals abandonats i el protocol a seguir quan se’n troba un i que vagin a càrrec 

de membres d’entitats especialitzades en el sector com la UPAG. 0 vots  

17. Crear un Banc de Terres i un Banc de Llavors. 0 vots 

18. Que acabin les activitats taurines a la Collada. 0 vots 

 

MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

1. Millora de la senyalització de la ciutat amb la col·locació de mapes indicatius dels 

equipaments culturals, esglésies. 2 vots 

2. Retornar la bidireccionalitat entre les rambles Joan Baptista Pirelli i la Rambla 
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Samà.  2 vots 

3. Abaratir les tarifes de la zona blava. 1 vot 

4. Tenir en compte en el pla de mobilitat els problemes que s’originen puntualment 

en zones com Zamenhof, ronda Ibèrica i en la zona escolar. 1 vot 

5. Pla de circulació per a bicicletes. 0 vots 

6. Vigilància real dels pàrquings de bicicletes. 0 vots 

7. Foment dels aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat. 0 vots 

 

MANTENIMENT DE CIUTAT 

1. Promoure un telèfon gratuït per notificar les incidències a la via pública de 

manera urgent. 3 vots 

2. Control dels gossos i denúncies de conductes incíviques dels propietaris. 2 punts 

3. Obligar a fer tasques socials de manteniment de la ciutat (neteja boscos, neteja 

platges, façanes...) com a mesures alternatives per aquells que han comés 

delictes lleus. 2 vots 

4. Creació d’una comissió ciutadana de treball per al manteniment de la ciutat. 1 vot 

5. Neteja dels voltants de Vilanova i la Geltrú (especialment dels camins). 1 vot 

6. Reduir les despeses en el mobiliari urbà especialment d’aquell que pateix més 

actes incívics. 1 vot 

7. Millorar la neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat ja que es 

produeixen problemes de pudors i d’higiene. 1 vot 

8. Manteniment de voreres i millora en la recollida de mobles a la via pública. 0 vots 
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